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บทคดัย่อ 
  วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาลกัษณะของผู้บรโิภคและเหตุผลในการตดัสนิใจซื้อหรอืไม่ซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทาง
อนิเทอรเ์น็ต และส ารวจชนิดของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีผู่บ้รโิภคนิยมซือ้ทางอนิเทอรเ์น็ต วิธีการ: การวจิยันี้เป็นการศกึษา
แบบตัดขวางโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ซึ่งฝากลิงค์ใน 4 เว็บไซต์ที่มผีู้เขา้ใช้จ านวนมาก ได้แก่ พนัทิพย์ เฟสบุ๊ค เดก็ดี 
และเอม็ไทย ระหว่างมถุินายน-สงิหาคม 2557 ขอ้มูลภายในแบบสอบถามประกอบค าถามเกีย่วกบัเหตุผลในการตดัสนิใจซื้อ
หรอืไม่ซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต และขอ้มูลผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีเ่คยซือ้ ผลการวิจยั: จากกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้สิน้ 180 คน มผีู้ที่เคยซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทางอินเทอร์เน็ต 115 คน (ร้อยละ 63.9) ลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรม
สขุภาพ และลกัษณะดา้นเศรษฐศาสตรข์องผูท้ีเ่คยหรอืไม่เคยซือ้ผลติภณัฑด์งักล่าวนัน้ไม่แตกต่างกนั  การทีฉ่ลากผลติภณัฑม์ี
สญัลกัษณ์หรอืค ารบัรองโดยหน่วยงานของรฐั เป็นเหตุผลส าคญัทีท่ าใหก้ลุ่มตวัย่างตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด ส่วนความน่าเชื่อถอื
ของผลติภณัฑ ์ราคา  รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์และบทวจิารณ์เกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์เป็นเหตุผลที่กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญั
รองลงมา  ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารที่กลุ่มตวัอย่างนิยมซื้อทางอนิเทอร์เน็ตมากทีสุ่ด คอื วติามนิซ ีซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารเพื่อการบ ารุงร่างกาย ส่วนเหตุผลของกลุ่มตวัย่างไม่ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต คอื ความ
ต้องการเหน็สนิค้าจรงิก่อนการตดัสนิใจ ความไม่มัน่ใจในความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์และความรบัผดิชอบของผูจ้ าหน่าย 
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Abstract 
 Objectives: To study characteristics of consumers and their reasons influencing the decisions to buy or not 
to buy dietary supplement on the internet and to explore the categories of popular dietary supplements bought by the 
consumers. Methods: This cross-sectional study collected data by using an online questionnaire posted in the 4 most 
visited websites including Pantip, Facebook, Dek-D and MThai from June to August, 2014. The questionnaire consisted 
of the items on reasons influencing decisions to purchase or not purchase dietary supplements on the internet and the 
products previously purchased. Results: Among 180 participants, 115 (63.9%) had purchased dietary supplements on 
the internet. Demographics, health behaviors and economic status of those who had/had not bought such products 
were not significantly different. Product labeling with symbols or certification from regulatory agencies was the most 
important reason influencing purchase decisions. Credibility of products, price, product characteristics and customer 
reviews of the products were the next most important reasons for the subjects. The most popular dietary supplement 
purchased on the internet among the subjects was vitamin C which was categorized as functional food. The reasons 
for not purchasing dietary supplement on the internet were the needs to see actual products before making decision, 
uncertainty on the product safety, and trustworthiness of the sellers. Conclusion: The customer protection and 
pharmacists, as health professionals, should increase their roles in educating consumers on appropriate reading of the 
labels of dietary supplements for ensuring safety among customers in the era of prevalent commercialization of dietary 
supplements over the internet. 
Keywords: dietary supplements, internet, customer protection, consumer behaviors 
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บทน า 
 จากการส ารวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2548 โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พบว่า ผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารคดิเป็นรอ้ยละ 10.1 
ของประชากรที่ส ารวจ (1) และการส ารวจครัง้ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2552 พบว่า ผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร เพิม่ขึน้
เป็นร้อยละ 11.6 ของประชากรที่ส ารวจ (2) ดงันัน้จะเหน็
แนวโน้นของการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารในประชากร
ไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้  
 ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารจดัเป็นผลติภณัฑส์ุขภาพ
ที่ผู้บริโภคควรมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากเป็นพิเศษ เนื่องจากผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหารอาจใหท้ัง้คุณหรอืโทษขึน้อยูก่บัความเหมาะสม
ในการบริโภค (3) ปัจจุบันช่องทางหลักในการจ าหน่าย
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร คอื รา้นคา้ การขายตรง หรอืรา้นยา 
โดยในช่องทางเหล่านี้ ผู้บริโภคจะได้รบัขอ้มูลหรือมกีาร
ซกัถามเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์โดยตรงกบัผู้ขาย ผู้เชี่ยวชาญ
หรือเภสัชกร ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ และปลอดภัยต่อผู้บรโิภคมากกว่าช่องทางอื่น 
แต่ในโลกปัจจุบนัซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศหรอืที่
เรียกว่า “ยุคไอที” อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญและเพิ่ม
บทบาทขึน้อย่างมาก เนื่องจากมจี านวนผูท้ีส่ามารถเขา้ถงึ
บริการอิน เทอร์ เน็ต เพิ่มมากขึ้น  ไม่ ว่ าจากการใช้
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ที่ บ้ า น  ร้ า น ค อมพิ ว เ ต อ ร์  ห รื อ บน
โทรศัพท์มือถือ  ผู้บริโภคสามารถหาและใช้ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตได้มากมาย รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบั
สุขภาพ เช่น วิธีการดูแลสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท าให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการจ าหน่ายสนิค้าและบริการ รวมไปถึง
เป็นช่องทางใหม่ในการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารที่
ขยายวงกวา้งเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็อกีดว้ย  

ส านั ก ง านสถิติ แห่ ง ช าติ ไ ด้ส า ร วจการ ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ใน พ.ศ. 2554 ทัว่ราชอาณาจกัร (4, 
5) พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 561,758 คน มีผู้เคย
จองหรือซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในประเภทอาหาร 
เครื่องดื่ม สนิค้าด้านสุขภาพจ านวน 74,704 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 ของประชากรที่ส ารวจ จากผลการวิจัย
ดงักล่าวซึ่งไม่ได้จ าเพาะไปยงักลุ่มผู้ที่ซื้อผลติภัณฑ์เสรมิ

อาหารทางอนิเทอรเ์น็ตพบว่า การซือ้สนิคา้จากช่องทางนี้มี
แนวโน้มเพิม่ปรมิาณมากขึน้ในอนาคต (4, 6) ท าใหเ้ป็นที่
น่ าสนใจว่ า  ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางสังคม 
พฤติกรรมสุขภาพ หรอืสถานะทางเศรษฐกจิ มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืไม่  
 อกีทัง้ปัจจุบนัพบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามไม่ปลอดภยั
จากการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตมาก
ขึน้ ภายในปี พ.ศ. 2555 มผีู้ประกอบการหลายรายฝ่าฝืน
พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 ในความผดิฐานโฆษณา
คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารเพื่อ
ประโยชน์ในทางการคา้ โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงถูกด าเนินคดี
เปรยีบเทยีบปรบัเป็นจ านวนมาก (7) นอกจากนี้ยงัมขี่าว
การเสยีชวีติจากการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารที่ไม่ได้
มาตรฐานที่จ าหน่ายทางอินเทอร์เน็ต (8) หรือข่าวการ
จับกุมผู้ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตที่
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน
รับรอง (7-12) ถึงแม้ว่าจะมีข่าวด้านลบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏอย่างต่อเนื่อง แต่ผูบ้รโิภคจ านวนมากยงัคงเลอืกที่
จะซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตแทนทีก่ารซือ้
จากรา้นยาหรอืรา้นคา้ทีม่ผีูใ้หข้อ้มลูโดยตรง  งานวจิยัก่อน
หน้านี้ ได้ศึกษาเฉพาะข้อมูลของผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในเฉพาะช่องทางปกต ิ(13, 14) หรอืศกึษาเพยีงแต่
การซือ้ผลติภณัฑท์ัว่ไปทางอนิเทอรเ์น็ตเท่านัน้ (4, 5) แต่
ไม่ได้ศึกษาถึงลักษณะของผู้บริโภคและเหตุผลในการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต จงึท า
ใหเ้ป็นทีส่นใจว่า ผูป้รโิภคกลุ่มใดทีเ่ลอืกใชช้่องทางการซือ้
ผลติเสรมิอาหารทางช่องทางนี้และอะไรคอืเหตุผลในการ
เลือกซื้อ ในช่องทางนี้  นอกจากนี้ ข้อมูลของผู้ที่ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นข้อมูล
เบือ้งต้นและเป็นประโยชน์ในการวางแผนการใหค้วามรูแ้ก่
ผูบ้รโิภคไดถู้กกลุ่มเป้าหมาย และเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการ
วางแนวนโยบายควบคุมผลติภณัฑเ์สรมิอาหารต่อไป 
 ดังนัน้งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา
ลกัษณะของผูบ้รโิภคและเหตุผลในการตดัสนิใจซือ้หรอืไม่
ซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตและส ารวจชนิด
ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะหรอืวาง
แผนการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์
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เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตให้เกิดความเหมาะสมและ
ปลอดภยั 
 
วิธีการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิพรรณนาแบบตดัขวาง 
โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มูล คอื 
3 เดอืน ตัง้แต่มถุินายนถงึสงิหาคม พ.ศ. 2557 เกณฑค์ดั
เข้า คือ บุคคลสญัชาติไทยและพ านักอยู่ในประเทศไทย 
อายุระหว่าง 20-60 ปี เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
บรโิภคเองจากแหล่งจ าหน่ายภายในประเทศไทยซึง่อาจซือ้
ผ่านช่องทางอนิเทอร์เน็ตหรอืช่องทางอื่น ๆ เช่น ร้านค้า 
หรือร้านยา ตัง้แต่หนึ่งชิ้นขึ้นไปภายในระยะเวลาไม่เกนิ
สามปีที่ผ่านมา และสามารถตอบแบบสอบถามทาง
อินเทอร์เน็ตได้ งานวิจยันี้ได้รบัการรบัรองเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่การขอจริยธรรม 
6/2556 

แบบสอบถามออนไลน์ถูกพฒันา ปรบัปรุง และ
ตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนน าไปฝากลงิค์ในเวบ็ไซต์
ต่าง ๆ จ านวน 4 เว็บไซต์ซึ่งมีผู้เข้าใช้จ านวนมาก (15) 
ได้แก่ พนัทพิย์ เฟสบุ๊ค เดก็ด ีและเอม็ไทย ขอ้มูลภายใน
แบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ส่วนแรกคอืค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ลกัษณะสว่นบุคคล คอื เพศ ช่วงอายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
อาชพี และจ านวนโรคประจ าตวั ลกัษณะดา้นเศรษฐศาสตร ์
คอื รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  
คือ การรับประทานอาหารครบห้าหมู่ ปริมาณการดื่ม
น ้าเปล่า เวลานอนหลบั จ านวนวนัออกก าลงักายในหนึ่ง
สปัดาห์ ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ และปริมาณการสูบ
บุหรี่ ส่วนที่สองคอืค าถามเกี่ยวกบัเหตุผลในการตดัสนิใจ
ซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต 
ค าถามในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 5 ประเดน็ใหญ่ คอื เหตุผล
ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความเชื่อมัน่ ด้านฉลาก 
ด้านราคา และด้านการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามต้องให้
คะแนนในแต่ละประเดน็ตามระดบัความส าคญัของเหตุผล
ตัง้แต่ 0-5 ซึง่ 0 หมายถงึ ใหค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ด และ 5 
หมายถงึ ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด ค าถามในส่วนทีส่ามคอื
ค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ เคยซื้อทาง
อินเทอร์เน็ตภายในระยะเวลาไม่เกินสามปีที่ผ่านมา 

จากนัน้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
และหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Fisher’s 
exact test ค่า p-value <0.05 บ่งชีว้่ามคีวามสมัพนัธอ์ย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิ
  

ผลการวิจยั 
 ผู้เขา้ร่วมการศกึษาที่ผ่านเกณฑค์ดัเขา้มจี านวน 
180 คน โดยเป็นผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ต  115 คน (ร้อยละ 63.9)  และผู้ที่ ไม่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต 65 คน (ร้อยละ 
36.1)  ตารางที่ 1 แสดงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ในช่วง 20–30 ปี 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ คอื ปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
น้อยกว่า 20,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั ดชันี
มวลกายอยู่ในช่วงปกต ิ(18.5–22.9 กโิลกรมั/ตารางเมตร)  
ผู้ที่ซื้อ/ไม่ซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต ไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินเรื่องลกัษณะ
ส่วนบุคล ลักษณะด้านเศรษฐศาสตร์ และลักษณะ
พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ (ตารางที ่1)  
 รูปที ่1 แสดงเหตุผลทีต่วัอย่างจ านวน 115 คนที่
ซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอร์เน็ตใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจซื้อ เหตุผลที่ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ คือ 
เหตุผลดา้นฉลาก โดยประเดน็ดา้นฉลากทีก่ลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การมี
เครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานของรัฐบนฉลาก เช่น  
เครื่องหมาย อย. หรือเลขที่ขึ้นทะเบียน (4.71±0.64 
คะแนนเตม็ 5) การแสดงค าเตอืนหรอืขอ้ควรระวงับนฉลาก 
(4.41±0.84) และการแสดงขอ้บ่งใชแ้ละ/หรอืวธิใีชแ้สดงบน
ฉลาก (4.09±0.92)  ส าหรบัเหตุผลด้านความน่าเชื่อมัน่ที่
ก ลุ่มตัวอย่ า ง ให้ความส าคัญ  คือ  ความ เชื่ อถือ ใน
บริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศและมีชื่อเสยีง (4.66±0.67) 
ส าหรับ เห ตุผลด้านราคา  พบว่ า  ก ลุ่มตัวอย่ า ง ให้
ความส าคญักบัราคาจ าหน่ายทีถู่กกว่าช่องอื่น (4.35±0.83) 
ส าหรบัเหตุผลด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ที่กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญั คอื การมภีาพผลติภณัฑ์หรอืบรรจุภณัฑบ์น
อนิเทอร์เน็ตหรอืเว็บไซต์ (4.33±0.89) และการมรีูปแบบ
ของผลติภณัฑ์ที่หลากหลาย (3.72±1.06) ส าหรบัเหตุผล
สดุทา้ย คอื เหตุผลทางการตลาด โดยกลุ่มตวัอย่างให ้ 
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ตารางท่ี 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างและความสมัพนัธก์บัการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต  

ลกัษณะทัว่ไป 
ซือ้ผลติภณัฑฯ์ ทางอนิเทอรเ์น็ต 

จ านวน (รอ้ยละ) 
ไม่ซือ้ผลติภณัฑฯ์ ทางอนิเทอรเ์น็ต 

จ านวน (รอ้ยละ) 
p-

value 
จ านวน  115 (63.9) 65 (36.1)  
เพศ 

หญงิ 
ชาย 

 
73 (63.5) 
42 (36.5) 

 
44 (67.7) 
21 (32.3) 

 
0.627 

ช่วงอายุ (ปี) 
20–30  
31–40 
41–60  

 
85 (73.9) 
23 (20.0) 
7 (6.1) 

 
45 (69.2) 
15 (23.1) 
5 (7.7) 

 
0.801 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า 

 
18 (15.7) 
74 (64.3) 
23 (20.0) 

 
7 (10.8) 
43 (66.2) 
15 (23.1) 

 
0.647 

อาชีพ 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
พนกังานบรษิทัเอกชน 
รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั 
อาชพีอสิระ 
อื่น ๆ 

 
39 (33.9) 
28 (24.3) 
20 (17.4) 
15 (13.0) 
8 (7.0) 
5 (4.4) 

 
31 (47.7) 
11 (16.9) 
10 (15.4) 
4 (6.2) 
4 (6.2) 
5 (7.6) 

 
0.320 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
<10,000 
10,000 – 19,999 
20,000 – 29,999 
30,000 

 
34 (29.6) 
34 (29.6) 
24 (20.9) 
23 (20.0) 

 
26 (40.0) 
11 (16.9) 
12 (18.5) 
16 (24.6) 

 
0.203 

จ านวนโรคประจ าตวั 
0 
1 
  2 

 
63 (54.8) 
48 (41.7) 
4 (3.5) 

 
41 (63.1) 
21 (32.3) 
3 (4.6) 

 
0.435 

ดชันีมวลกาย (กก./ม2) 
<18.5 
18.5–22.9  
23.0  

 
19 (16.5) 
56 (48.7) 
40 (34.8) 

 
11 (16.9) 
37 (56.9) 
17 (26.2) 

 
0.459 

การรบัประทานอาหารครบห้าหมู ่
สม ่าเสมอ 
ไม่สม ่าเสมอ 

 
47 (40.9) 
68 (59.1) 

 
26 (40.0) 
39 (60.0) 

 
1.000 
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ตารางท่ี 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างและความสมัพนัธก์บัการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต (ต่อ) 

ลกัษณะทัว่ไป 
ซือ้ผลติภณัฑฯ์ ทางอนิเทอรเ์น็ต 

จ านวน (รอ้ยละ) 
ไม่ซือ้ผลติภณัฑฯ์ ทางอนิเทอรเ์น็ต 

จ านวน (รอ้ยละ) 
p-

value 
การด่ืมน ้าเปลา่ (แก้ว/วนั) 

 6 
< 6 

 
86 (74.7) 
29 (25.3) 

 
48 (73.8) 
17 (26.2) 

 
1.000 

การนอนหลบั (ชัว่โมง/วนั) 

 6 
< 6 

 
91 (79.1) 
24 (20.9) 

 
46 (70.8) 
19 (29.2) 

 
0.210 

การออกก าลงักาย (วนั/สปัดาห)์  

 3 
< 3  

 
41 (35.6) 
74 (64.4) 

 
16 (24.6) 
49 (75.4) 

 
0.182 

การดื่มแอลกอฮอล ์ 
ไม่ดื่ม 
ดื่ม 

 
82 (71.3) 
33 (28.7) 

 
54 (83.1) 
11(16.9) 

 
0.104 

การสูบบุหร่ี  
ไม่สบู 
สบู  

 
104 (90.4) 
11 (9.6) 

 
62 (95.4) 
3 (4.6) 

 
0.385 

 
 

 
รปูท่ี 1. เหตุผลทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) (n=115) 
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รปูท่ี 2. เหตุผลทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจไม่ซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) (n=65) 
 
ความส าคญักบัการมรีีววิหรือบทวจิารณ์เกี่ยวกบัผลลพัธ์
การใช้ของผลิตภณัฑ์จากบุคคลอื่นประกอบการตดัสนิใจ
ซื้อ (4.09±0.92) และการมีโฆษณาในรูปแบบที่น่าสนใจ 
(3.68±0.96) 
 จากผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทัง้หมด 218 รายการ
ที่กลุ่มตัวอย่างรายงานว่าเคยซื้อทางอินเทอร์เน็ตภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิสามปีทีผ่่านมาพบว่า ผลติภณัฑท์ีน่ิยมซือ้
มากที่สุด คอื ผลติภณัฑ์เพื่อบ ารุงร่างกาย (117 รายการ 
หรือร้อยละ 53.7)  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมี
องค์ประกอบหลกั คอื วติามนิซ ี(33 รายการ) อนัดบัที่ 2 
คือ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม (50 รายการ หรือ ร้อยละ 
22.9) ซึง่มอีงคป์ระกอบหลกั คอื คอลลาเจน (21 รายการ)  
อนัดบัที ่3 คอื ผลติภณัฑเ์พื่อควบคุมน ้าหนัก (32 รายการ 
หรอื ร้อยละ 14.7) ซึ่งมอีงค์ประกอบหลกั คอื แอล-คาร์นิ
ทนี (18 รายการ)   และอนัดบัสุดท้ายคอื ผลติภณัฑ์เพื่อ
การเพาะกาย (19 รายการ หรือ ร้อยละ 8.7)  ซึ่งมี
องคป์ระกอบหลกั คอื เวยโ์ปรตนี (19 รายการ) 

รูปที ่2 แสดงเหตุผลทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจไม่
ซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตของตวัอย่าง 65 
คน เหตุผลส าคญัในการไม่ซื้อ คอื เหตุผลด้านผลติภณัฑ์ 
โดยกลุ่มตัวอย่างต้องการเหน็สนิค้าจริงก่อนตดัสนิใจซื้อ 
(3.77±0.87 จากคะแนนเต็ม 5) ส่วนเหตุผลที่ส าคัญ
รองลงมา คอื เหตุผลดา้นความเชื่อมัน่ คอื ความไม่มัน่ใจ
เรื่องความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ (3.54±0.92) ไม่มัน่ใจ
เรื่องความรบัผดิชอบของผู้จ าหน่าย (3.31±0.95) และไม่
มัน่ใจเรื่องประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ (3.00±0.99) ส่วน

เหตุผลดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑส์ามารถเขา้ถงึง่าย
และมรีายการสง่เสรมิการขายอยู่แลว้ ไม่จ าเป็นตอ้งซือ้ทาง
อินเทอร์เน็ต (3.39±0.94) และผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายใน
ช่องทางปกตมิรีูปแบบใหห้ลากหลายอยู่แล้ว (3.23±1.00) 
ตวัอย่างใหค้วามส าคญัน้อยกบัเหตุผลทีว่่า ราคาผลติภณัฑ์
ในช่องทางปกติถูกกว่า (1.23±0.87) และความต้องการ
ขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูข้าย (1.85±0.97)   
 

การอภิปรายผล 
 ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาทัง้สิน้ 180 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 20,000 บาทต่อ
เดอืน สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ รกัษ์เกยีรติ จรินัธร
และคณะ (13) ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารมกั
เป็นเพศหญิงและมีการศึกษาสูง และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นันทพงศ์ เถื่อนยืนยงค์ (14) ที่พบว่า 
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการศึกษาสูงสุดคือ 
ปริญญาตรี แต่รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,001-10,000 บาทต่อ
เดือน ซึ่งต ่ากว่าในการศึกษานี้ที่พบว่า รายได้เฉลี่ยส่วน
ใหญ่อยู่ทีไ่ม่เกนิ 20,000 บาท  
 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ใ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามจากลิงค์ที่ฝากไว้ใน 4 เว็บไซต์ที่มีผู้เขา้ใช้
จ านวนมากและแต่ละเว็บไซต์มีความแตกต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัรใจและไม่มีการ
ก าหนดเงื่อนไขในการคดักรองตวัอย่าง จงึคาดว่า ตวัอย่าง
ที่ได้มคีวามหลากหลายและสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่ม
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ประชากรในประเทศไทยทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตในชวีติประจ าวนั
ได้ จากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อและไม่ซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตไม่มีความแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยทางสถติิทัง้ในลกัษณะส่วนบุคคล (เช่น เพศ 
ช่วงอายุ ระดบัการศกึษา ฯลฯ) ลกัษณะทางสุขภาพ (เช่น 
โ รคประจ าตัว  ดัชนี ม วลกาย  ฯลฯ )  ลักษณะทาง
เศรษฐศาสตร์ (รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน)  และพฤตกิรรมการ
ดูแลสุขภาพ (เช่น การดื่มน ้ า การออกก าลังกาย การ
รบัประทานอาหาร การสบูบุหรี ่การดื่มสรุา ฯลฯ)  

กลุ่มผู้ที่ซื้อหรอืไม่ซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทาง
อนิเทอรเ์น็ต ใชเ้หตุผลในการตดัสนิใจคนละแง่มุมกนั กลุ่ม
ผู้ที่ซื้อฯ ให้ความส าคญักบัฉลากของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั 
และให้ความส าคัญในประเด็นอื่นรองลงมา เช่น ความ
น่าเชื่อถือของผู้ผลิต ราคา และการรีวิวผลิตภัณฑ์โดย
บุคคลที่รู้จ ักหรือบุคคลมีชื่อเสียง แต่กลุ่มผู้ที่ไม่ซื้อฯ ให้
ความส าคญักบัการได้เหน็ผลิตภณัฑ์ที่สามารถสมัผสัจบั
ต้องได้ ความไม่เชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์หรือผู้จ าหน่ายทาง
อนิเทอร์เน็ต และรายการส่งเสรมิการขายที่มมีากมายใน
ช่องทางปกต ิ 
 เหตุผลดา้นฉลากทีผู่ต้ดัสนิใจซือ้ทางอนิเทอรเ์น็ต
ใช ้คอื การดูสญัลกัษณ์หรอืค ารบัรองโดยหน่วยงานของรฐั 
เช่น สญัลกัษณ์ อย. และเลขทะเบยีนผลติภณัฑ์ก่อนการ
ซื้อ แสดงให้เหน็ว่า ผู้บรโิภคคาดหวงัว่าหน่วยงานของรฐั
จะช่วยกลัน่กรองผลติภณัฑ์ต่าง ๆ และสามารถคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคในเบือ้งตน้ได ้แต่ในปัจจุบนั ยงัพบผูป้ระกอบการ
หลายรายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ใน
ความผดิฐานโฆษณาคุณประโยชน์ หรอืสรรพคุณเกนิจรงิ 
หรอืการจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีม่เีลขทะเบยีนไม่ถูกต้องหรอื
ทะเบยีนปลอม (7) ดงันัน้การตรวจสอบผลติภณัฑห์รอืการ
จ าหน่ายผลติภณัฑ์ทางอนิเทอร์เน็ตควรได้รบัความสนใจ
และใส่ใจเพิ่มมากขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่อง
ด้วยผลติภณัฑ์เสรมิอาหารมจี านวนมากและสามารถขาย
ทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระ การสร้างภูมิคุ้มกนัให้กบั
ผูบ้รโิภคจงึเป็นสิง่จ าเป็น  
 ปั จ จุ บัน นี้  ไ ด้ มี ก า รพัฒน า โ ป ร แ ก รมบน
โทรศพัทม์อืถอื (application) หรอืฐานขอ้มลูโดยหน่วยงาน
ของรัฐ อาทิ Oryor Smart App®, Single Window® หรือ 
เวบ็ไซต์ฐานขอ้มูลผลติภณัฑข์องส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ดังนัน้การประชาสมัพันธ์และส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จกัและเขา้ถึงฐานข้อมูลดงักล่าว จดัเป็นสิง่ที่

เร่งด่วนและควรกระท าเพื่อให้ประชาชนรู้จกัแหล่งขอ้มูล 
รบัทราบขอ้มูลทีถู่กต้องเพื่อใชคุ้ม้ครองตนเองและใชเ้ลอืก
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารไม่ว่าจะจ าหน่ายดว้ยช่องทางใดได้
อย่างปลอดภยั  

การศึกษานี้พบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่ม
บ ารุงร่างกายเป็นที่นิยมซื้อทางอนิเทอร์เน็ตมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของศศิวรรณ เดชคุณากร (16) 
และการศกึษาของ Zelman (17)  ทีร่ะบุว่า ผลติภณัฑเ์พื่อ
บ ารุงร่างกายทีไ่ดร้บัความนิยมสงูสุด คอื กลุ่มวติามนิและ
แร่ธาตุรวม ในการศึกษานี้  ผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินซีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัเป็นผลติภณัฑเ์พื่อบ ารุงร่างกายทีก่ลุ่ม
ตวัอย่างนิยมซือ้มากทีส่ดุ  

แต่อย่ างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ เก็บข้อมูล ใน
ระยะเวลาสัน้เพียง 3 เดือนซึ่งอาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่
ผูบ้รโิภคนิยมซือ้ทางอนิเทอรเ์น็ต เนื่องจากแต่ละช่วงเวลา
ของปีมสีภาพอากาศหรือสภาวะโรคแตกต่างกนั ซึ่งอาจ
สง่ผลต่อความตอ้งการผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีแ่ตกต่างกนั 
ดงันัน้หากมกีารเพิม่จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาและขยาย
ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูลให้นานขึน้ เช่น 1 ปี อาจท าใหไ้ด้
เหตุผลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิภัณฑ์เสริม
อาหารทางอนิเทอรเ์น็ตทีค่รอบคลุมครบถว้นมากขึน้ อกีทัง้
เห็นรายการและปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ครบถว้นมากขึน้ 

 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
งานวจิยันี้ท าใหท้ราบว่า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืไม่ซือ้

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต ไม่มคีวามแตกต่าง
กนัในลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และ
ลกัษณะทางเศรษฐศาสตร ์แต่สิง่ทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภค
สองกลุ่มนี้  คือมุมมองความคิดเห็น โดยกลุ่มผู้ที่ซื้อ
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้ใหค้วามส าคญั
กับฉลากของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก  ขณะที่กลุ่มที่ไม่ซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต ใหค้วามส าคญักบั
การเห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ ดังนั ้นหน่วยงานของรัฐที่
ร ับผิดชอบเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือคุ้มครอง
ผู้บริโภคควรมสี่วนช่วยประชาสมัพนัธ์ให้ผู้บรโิภคเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบสญัลกัษณ์
หรอืค ารบัรองทีถู่กต้องของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถประเมินความ
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น่าเชื่อถอืและความปลอดภยัของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีม่ี
จ าหน่ายทางอนิเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ
มัน่ใจ 
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