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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศด้านอาหารเสริมของผู้บริโภค และ 2)
วิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศด้านอาหารเสริม โดยศึกษาและเก็บข้อมูลจากบทความบนเว็บไซต์ระหว่าง 
สิงหาคม-พฤจิกายน 2561 จ านวน 40 บทความ เพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดในประเด็นต่างๆและความ
น่าเชื่อถือของสารสนเทศด้านอาหารเสริม ประเภทอาหารเสริมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิตามิน กลุ่ม
แร่ธาตุ กลุ่มโปรตีน กลุ่มสมุนไพร โดยใช้เครื่องมือลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) เพ่ือ
บันทึกขัอมูลความถี่ตามประเด็นเนื้อหาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทั้งหมด 6 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ 1.สรรพคุณและ
คุณสมบัติ 2.วัตถุดิบ 3.วิธีการใช้ 4.แหล่งผลิต,แหล่งที่มา 5.ราคา 6.มาตรฐานการรับรองคุณภาพ  

ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคอาหารเสริมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 23-40ปี และเลือกรับสารสนเทศด้าน
อาหารเสริมทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศที่ง่ายต่อการเข้าถึงการวิเคราะห์เนื้อหาของ
บทความเพ่ือบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของบทความพบว่าบทความส่วนใหญ่มีความน่าเชื่อถือในระดับมากคิด
เป็นร้อยละ 65 ของบทความทั้งหมดโดยประเด็นที่พบมากผู้บริโภคควรให้ความส าคัญกับประเด็นความ
น่าเชื่อถือของสารสนเทศและมีพฤติกรรมการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัลเพ่ือการเลือกรับ
สารสนเทศที่ถูกต้องและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคสารสนเทศ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวน
เชื่อ 
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์เนื้อหา สารสนเทศด้านอาหารเสริม แหล่งสารสนเทศ  
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Abstract 

The objectives of this study were 1) to study information behaviour on 
supplementary food of the consumers and 2) to analyze the data on supplementary food 
information. The study was conducted by studying and collecting information from 40 online 
articles in August-November 2018, which aimed to analyze in depth all related points and 
reliability of supplementary food information. Supplementary food could be divided into 4 
groups which were vitamins, minerals, protein and herbs. The analysis method applied 
Coding Sheet to record frequency data based on 6 contents which were 1. properties and 
characteristics 2. materials 3. application 4. source of production 5. origin 6. quality 
assurance standards. 
 The findings in this study showed that supplementary food consumers were 
mostly between the ages of 23 and 40 and chose to receive the information about 
supplementary food from Internet at the most, since it was the easiest source of information 
to attain. The analysis on these online articles found out that their reliability counts on high 
level, up to 65% of all articles surveyed. The consumers paid the most attention on the 
reliability of the information and media. Besides, they were media and information literate, 
which enabled them to select the correct information which met their demands and 
prevented them of being victims of propaganda. 
 
Keywords : information analysis, supplementary food information, source of information  
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บทน า 
จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ิมขึ้น 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2552)จากวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ
มากขึ้นท าให้ผู้บริโภคตื่นตัวและหันมารักษาสุขภาพเพ่ิยิ่งขึ้นโดยมีปัจจัยพ้ืนฐานจากการที่ผู้บริโภคมีรายได้และ
การศึกษาสูงขึ้น (กิตติมา พิมเสน,2537) ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มของ
บุคคลที่ท างานและไม่มีเวลาในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวันไม่ เพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกายซ่ึงแต่ละชว่งวยันัน้บริโภคอาหารเสริมในประเภทที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นวัยรุ่น
หรือนักเรียนนักศึกษาที่ใช้สมองในการอ่านหนังสือ เรียนหนังสือ ท าให้สมองเกิดการท างานหนักขึ้นก็ต้องรับ
อาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในการบ ารุงสมองวัยท างานเป็นวัยที่ใช้สมองและร่างกายอย่างหนักท าให้เกิดความอ่อน
ล้าอ่อนเพลียเป็นอย่างมากจึงมีความจ าเป็นต่อการบริโภคอาหารเสริมเป็นอย่างยิ่ง 

จากการส ารวจพบว่ามีผู้บริโภคอาหารเสริมอยู่เป็นจ านวนมากในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นไปจนถึง
ช่วงวัยท างานและวัยชราโดยปัจจัยในการเลือกซื้ออาหารเสริมของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยนั้นต่างกันออกไป
และมีทางเลือกที่หลากหลายในการบริโภครวมทั้งยี่ห้อของอาหารเสริมที่มีเพ่ิมมากขึ้นและมีสรรพคุณแตกต่าง
กันไปแต่ผู้บริโภคไม่ทราบแน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริงและการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพในปัจจุบันมีหลากหลายตราสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแม้ว่า
สภาพเศรษฐกิจจะดีหรือชะลอตัว เพราะทุกวันนี้กระแสรักษาสุขภาพก าลังมาแรงท าให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ
กันมากขึ้น ถ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพสามารถตอบโจทย์ตรงใจกับความต้องการของผู้บริโภคได้
ผู้บริโภคก็จะยินดีจ่ายในราคาที่สูงตามไปด้วยรูปแบบของการสื่อสารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพไม่ว่าจะ
เป็นการสื่อสารในรูปแบบที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ล้วนมีผลต่อผู้ซื้อท้ังนั้น (อุบลรัตน์ ชมรัตน์, 2558) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบวิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศด้านอาหารเสริม
เพ่ือช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศด้านอาหารเสริมของผู้บริโภค  
2. เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศด้านอาหารเสริม 

 
เนื้อเรื่อง / การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมและพฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ
ในการค้นหาข้อมูลของอาหารเสริม โดยมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
,2550) พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นหมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลท าการค้นหา ซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์และ
การใช้จ่ายสินค้าหรือบริการโดยประกอบด้วยปัจจัยหลัก ได้แก่ การเลือกแบรนด์สินค้า วัตถุประสงค์ แรงจูงใจ
และทัศนคติเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์รวมไปถึงราคาของสินค้าและการบริการ ส่วนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ ความหมายของแหล่งสารสนเทศหมายถึง แหล่งที่ท าหน้าที่รวบรวม 
เผยแพร่สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศไว้ทุกรูปแบบเพ่ือสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โดยแหล่ง
สารสนเทศจะประกอบไปด้วย 1.แหล่งสารสนเทศบุคคล 2.แหล่งสารสนเทศสถานที่ 3.แหล่งสารสนเทศ
สื่อมวลชน 4.แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยปัจจัยหลัก ได้แก่ คุณภาพของสารสนเทศ ความ
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ถูกต้องครบถ้วน ความทันสมัยและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ สามารถน าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวนั้น
มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการพัฒนาระบบวิเคราะห์เนื้อหาของ
สารสนเทศด้านอาหารเสริม 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภค 
2. ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศ ในด้านความต้องการ การแสวงหาและการค้นหาสารสนเทศ

จากแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่ 1.แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล 2.แหล่งสารสนเทศ
ประเภทสถาบัน 3.แหล่งสารสนเทศประเภทสื่อมวลชน 4.แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  

3. รวบรวมและศึกษาบทความเกี่ยวกับเนื้อหาสารสนเทศของอาหารเสริม 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านวิตามิน      
2.ด้านแร่ธาตุ 3.ด้านโปรตีน 4.ด้านสมุนไพร  

4.  วิเคราะห์เนื้อหาของบทความ จ านวน 40 บทความ ในประเด็นหลัก 6 ประเด็น ได้แก่ 1.สรรพคุณ    
2.วัตถุดิบ 3.วิธีการใช้ 4.แหลง่ผลิต 5.ราคา  6.มาตรฐาน  

 
ผลการวิจัย 

 พบว่าจากการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารหรือสื่อต่างๆผ่าน
ทางสื่อสารสนเทศด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่กว้างขวางและเข้าถึงง่ายและได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา
สารสนเทศที่มีปัจจัยหลักของความน่าเชื่อถือและมาตรฐานที่ท าให้เกิดความน่าเชื่อของเนื้อสารสนเทศ ได้น า
ปัจจัยหลักมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลสารสนเทศของอาหารเสริมในระบบเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล
หรือเนื้อหาที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ผู้บริโภคต้องการทราบนั้นมี
ความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคอีก
หนึ่งทางเลือก 

 
ตารางท่ี1 ผู้ใช้แหล่งสารสนเทศในการค้นหาสารสนเทศด้านอาหารเสริมในแต่ละช่วงวัย  

 
 
 
 
 
 

ช่วงวัย ช่วงอายุ 
1.   วัยรุ่น 13-22 ปี 
2. วัยผู้ใหญ่ 23-40 ปี 
3. วัยกลางคน 41-60 ปี 

*อ้างอิงการแบ่งช่วงอายุจากระบบสถิติทางการทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี2 แหล่งสารสนเทศที่ผู้บริโภคเลือกรับสารสนเทศ *สรุปผลจากแบบสอบถาม 
ประเภทแหล่งสารสนเทศ ผู้ใช้แหล่งสารสนเทศ (ร้อยละ) 

1. แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล 60.0 

2. แหล่งสารสนเทศประเภทสถาบัน 17.3 
3. แหล่งสารสนเทศประเภทสื่อมวลชน 12.0 

4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 10.7 

รวม 100 

 
ตารางท่ี3  ตารางเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเนื้อหาที่ใช้ดูความน่าเชื่อถือของบทความหรืออาหารเสริม 

ประเด็นการวิเคราะห์เนื้อหาของบทความ 
1. สรรพคุณ / คุณสมบัติ 
2. วัตถุดิบ 
3. วิธีการใช้ 
4. แหล่งผลิต / แหล่งที่มา 
5. ราคา 
6. มาตรฐานต่างๆ เช่น เลข อ.ย.หรือเลขจดแจ้ง,ฉลากของผลิตภัณฑ์,มาตรฐานสากลGMP,  

ป้ายก ากับDHC 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในเรื่องของช่วงอายุของ
ผู้บริโภคที่บริโภคอาหารเสริมโดยงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหาร
เพ่ือสุขภาพชนิดแคปซูลของคนวัยท างานในกรงุเทพมหานครที่กล่าวว่าคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่เคย
ซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพชนิดแคปซูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซีงตรง
กับการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศด้านอาหารเสริมของผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนหรือช่วงอายุตั้งแต่23 -
40ปีที่มีการบริโภคอาหารเสริมรวมถึงช่วงวัยอ่ืนๆ ซึ่งอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากการรวบรวม
ผลแบบสอบถามคืออาหารเสริมกลุ่มวิตามิน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเสริมและพฤติกรรมสารสนเทศด้านอาหารเสริมแล้ว

นั้นข้อมูลหรือเนื้อหาที่ได้ออกมานั้นสามารถน าไปท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้
สื่อสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริม สรุปการวิจัยและการพัฒนาระบบพบว่าผู้ใช้งานที่ค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริมส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือโดยให้ระบบช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
และปัจจัยต่างๆที่อาหารเสริมควรจะต้องมีและทราบถึงแหล่งสารสนเทศที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในการศึกษา
ค้นหาข้อมูล รวมไปถึงการวิเคราะห์บทความเพ่ือหาความน่าเชื่อถือและสิ่งที่อาหารเสริมจะต้องมีเพ่ือน าข้อมูล
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[1964] 

หรือผลการวิเคระห์เนื้อหาและพฤติกรรมด้านต่างๆไปต่อยอดใช้ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์เนื้อหาของ
สารสนเทศด้านอาหารเสริมต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์เนื่องด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณา

ให้ค าปรึกษา แนวคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่งานวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ที่ได้ให้ความเมตตาและกรุณามอบความรู้ค าแนะน าต่างๆตลอดการ
ท างานวิจัยฉบับนี้ทางผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองที่ให้ข้อชี้แนะที่มีคุณค่าต่อการ
ปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทางผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ท้ายที่สุดทางผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวไว้ ณ ที่นี้ ที่คอยให้ก าลังใจ ความ
ห่วงใย ทุนทรัพย์ต่างๆ จนถึงแรงผลักดันที่ท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 
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