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 ผลจากการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ โดยมอีายุระหว่าง 21 - 30 ปี มสีถานภาพโสด ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป 
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ์ ดา้นสรรพคุณของผลติภณัฑ ์และด้านตราสนิคา้ของ
ผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมากทีส่ดุ มาก และปานกลาง ตามล าดบั  
 ผลของการวเิคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพภายใน 3 เดอืน มคี่าเฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้
ในระยะเวลา 3 เดอืนที่ผ่านมา และจ านวนเงนิทีท่่านใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพแต่ละครัง้มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1605.70 บาท 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิเพื่อสขุภาพในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  2. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพในดา้นความถี่ใน
การซือ้ผลติภณัฑใ์นระยะเวลา 3 เดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ในดา้นสรรพคุณของผลติภณัฑ ์และดา้นตราสนิคา้ของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ากบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์และมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
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Abstract 
 The objective of this research is to study the product factor that relating to the purchasing behavior 
for health of the working age in Bangkok. The sample in this research is for example 400 consumers in 
working age from 21-60 years who work in Bangkok and used to purchase supplementary food for health. 
This research uses the questionnaire as the data gathering tool. The statistic used in the analysis is for 
example the frequency, percentage, mean and standard deviation.  
  The different analysis use the analytical statistic, t-test, one way analysis of variance and Pearson 
product moment correlation coefficient analysis is analyzed by computer software program. 
__________________________________ 
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 The research finds that the majority of consumer is female, aged between 21-30 years, single with 
bachelor's degree, working as employee in private company, average salary per month starting from Baht 
45,001 The product factor comprises of the quality of the product, the benefit of the product and the product 
brand at the highest, high, average importance respectively. 
  The result of the purchasing behavior of supplementary foods showed that the frequency in 
purchasing behavior of supplementary food for health is 2 times during the past 3 months. The most 
consumers spent 1,605.7 baht averagely each time of purchasing. 
  The research results are as follows: 
  1.  Consumers with different age, marital status, and income have different purchasing behavior in 
terms of money spending per time at statistical significant levels of .01 
  2. Consumers with different occupation have different purchasing behavior in terms of frequency 
of purchasing in past 3 month at statistical significant level of .05 
  3.  Product factors such as the benefit of product and the product brand have relationship with 
purchasing behavior in terms of money spending per time in the same direction with relatively low level at 
statistical significant levels of .01 and .05, respectively. 
 
Keywords: Products, behaviors, dietary supplements, the workday 
 
บทน า 
 สภาพสงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปมากจากอดตีโดยเฉพาะตามเมอืงเศรษฐกจิจะเหน็ได้ว่ามกีารเตบิโต
และเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจน ประชาชนมกีารศกึษาทีด่แีละรายไดส้งูขึน้วทิยาการต่างๆ กก็า้วหน้าไปมากรูปแบบการ
ด าเนินชวีติของประชาชนในเมอืงใหญ่โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครตอ้งเผชญิกบัภาวะเร่งรบีเพราะตอ้งแขง่ขนักบั
เวลา จงึท าใหป้ระชาชนขาดการใส่ใจในการดูแลรกัษาสุขภาพ รบัประทานแต่อาหารจานด่วน ขาดการออกก าลงักาย 
พกัผ่อนไม่เพยีงพอ ปญัหาภาวะความเครยีดจากการท างานและภายในครอบครวั เป็นต้น จากสภาวะดงักล่าวท าให้
ประชาชนในเมอืงใหญ่ประสบกบัปญัหาด้านสุขภาพ จากปญัหาน้ีหน่วยงานหลายๆแห่งได้รณรงค์ช่วยกนัหาวธิลีด
ปญัหาดา้นสุขภาพของประชาชน เช่นการแนะน าใหร้บัประทานอาหารทีด่มีปีระโยชน์ครบ 5 หมู่ การแนะน าใหอ้อก
ก าลงักายอย่างสม ่าเสมอการหลกีจากสิง่ทีบ่ ัน่ทอนสขุภาพ เช่น สรุาและบุหรีเ่ป็นตน้ ท าใหเ้กดิกระแสคนรกัสขุภาพมาก
ขึ้น ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่ดีเพราะอาหารไม่เพียงแต่จะช่วยท าให้ร่างกาย
เจรญิเติบโตเท่านัน้ แต่ยงัจะช่วยท าให้ชวีติด ารงอยู่ไดอ้ย่างเป็นสุข ขอ้ปฏบิตัิของการรบัประทานอาหารที่ดคีอื การ
รบัประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ อนัไดแ้ก่ คารโ์บไฮเดรต ไขมนั เกลอืแร่ วติามนิและโปรตนีหลายๆ คนเหน็ดว้ยทีจ่ะ
เสยีเงนิเพื่อแลกกบัการมสีุขภาพที่ดดี้วยสาเหตุนี้เองท าให้ตลาดธุรกิจสนิค้าและบรกิารเกี่ยวกบัสุขภาพมอีตัราการ
เติบโตสูงและมีการแข่งขนักันอย่างรุนแรง ซึ่งสังเกตได้จากสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ มีเพิ่มมากขึ้น          
อย่างแพร่หลายในท้องตลาดจะเห็นได้ว่าอาหารมีบทบาทส าคัญในการบ ารุงรกัษาสุขภาพป้องกันโรคหรือเสริม
ผลการรกัษาใหห้ายดขีึน้  
 ปจัจยัเหล่าน้ีเองได้สร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิการปรบัปรุงภาวะทางโภชนาการใหม่ที่จะดูแลสุขภาพของ
ตวัเอง และกระตุน้ใหเ้กดิการวจิยัทางวทิยาศาสตรข์นานใหญ่ น าไปสูก่ารพฒันาผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทีม่ปีระสทิธภิาพ 
(พกัตรพ์ไิล ทวสีนิ, 2540) ไดแ้ก่ พวกวติามนิรวมและแร่ธาตุชนิดต่างๆ เป็นต้น ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพ          
จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของผูบ้รโิภคในการดแูลรกัษาสขุภาพ 
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 เพื่อใหร้่างกายสมบูรณ์และแขง็แรงประกอบกบัประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศตะวนัตกอยู่ในกระแสบรโิภค
นิยม ดงันัน้ขอ้มูลที่ออกมาจากภาคธุรกิจที่เน้นส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลที่เขา้ถึงผู้บริโภคได้ง่ายและกระท าซ ้าอยู่
ตลอดเวลา ผูบ้รโิภคจงึถูกกระตุน้ใหค้ลอ้ยตามไดโ้ดยง่าย จะเหน็ได้ว่า แนวโน้มการบรโิภค 
 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น จากข้อมูลการพิจารณาประสทิธิภาพและความคุ้มค่าของ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ โดยน าค่าใชจ้่ายโดยประมาณของผลติภณัฑอ์าหารเสรมิแต่ละชนิดมาค านวณเปรยีบเทยีบกบั
สรรพคุณของผลติภณัฑอ์าหารเสรมินัน้ๆ โดยอาศยัขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทางการแพทย ์จากองคก์รวชิาชพีและข่าวสาร
การประชุมวชิาการใหม่ ๆ สงัเกตไดว้่าผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพเป็นเสมอืนดาบสองคม ทีม่ที ัง้คุณและโทษ 
แต่กย็งัมมีแีนวโน้มในการบรโิภคเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ โดยดจูาก 
 อตัราการเจรญิเตบิโตของมูลค่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมอีตัราเตบิโตเฉลีย่เพิม่ขึน้ 6 – 7% 
(รายงานของสถาบนัอาหาร, 2554; EuromonitorInternational, 2012) โดยตลาดผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสขุภาพของโลก
โดยรวมภายในปี 2554มมีูลค่ารวมประมาณ 167,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยมญีี่ปุ่นเป็นตลาดหลกั ส าหรบัประเทศ
ไทยมลูค่าตลาดรวมประมาณ 20,000 ลา้นบาทหากแยกสดัส่วนตลาดอาหารสุขภาพแบ่งเป็นผลติภณัฑพ์บว่า อาหาร
เสรมิบ ารุงร่างกายชนิดเครื่องดื่มหรอืชนิดน ้าร้อยละ 42.0 ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิทัว่ไป(ทัง้ชนิดเมด็และผง ไม่รวม
วติามนิ)ร้อยละ 35.0 กลุ่มวติามนิร้อยละ 16.0 และกลุ่มผลติภณัฑ์อาหารเสรมิส าหรบัเด็กร้อยละ 7.0 ซึ่งตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทัว่ไปและกลุ่มวิตามินนัน้มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในเกณฑ์สูงและมีการแข่งขนัในตลาด            
อย่างรุนแรง (มตชินออนไลน์;14 ธนัวาคม 2554) 
 จากปจัจยัแวดลอ้มตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่าประชาชนสว่นใหญ่ตอ้งการมสีขุภาพทีด่เีน่ืองจาก
ประชาชนมคีวามมัน่ใจในการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพมากขึน้ดูจากยอดขายที่มปีรมิาณเติบโตอย่างต่อเนื่องท าให้
ผูว้จิยัมคีวามสนใจที่จะท าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้ออาหาร
เสรมิเพื่อสุขภาพของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มนี้มจี านวนสงูสุดคดิเป็น 12.7% ของประชากรวยั
ท างานทัง้หมดของประเทศไทย รวมทัง้ยงัจดัว่าเป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซื้อสูงสุดเทยีบกบัประชากรวยัท างานภูมภิาคอื่นๆ 
(สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล;1 กรกฎาคม 2556) งานวจิยัฉบบันี้สามารถช่วยใหผู้ป้ระกอบการ
มคีวามเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคและน าไปใชใ้นการวางแผนผลติภณัฑแ์ละพฒันากลยุทธท์างการตลาด
ให้มปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบการในกลุ่มผลติภณัฑ์นี้ เพื่อโอกาสเตบิโตทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปจัจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2.  เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นสรรพคุณของผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ของผลติภณัฑ ์ดา้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งได้ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
  1.1 เพศ 
    1.1.1 ชาย 
    1.1.2 หญงิ 
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  1.2  อาย ุ
    1.2.1 21 – 30 ปี 
    1.2.2 31 – 40 ปี 
    1.2.3 41 – 50 ปี 
    1.2.4 51 – 60 ปี 
  1.3  สถานภาพ 
    1.3.1 โสด 
    1.3.2 สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 
    1.3.3 หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ 
  1.4  ระดบัการศกึษา 
    1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.4.2 ปรญิญาตร ี  
    1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.5  อาชพี 
    1.5.1 พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.5.2 รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.5.3 ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 
    1.5.4 อาชพีอสิระ 
    1.5.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................  
  1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1.6.1 ต ่ากว่า หรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
    1.6.2 15,001 – 25,000 บาท 
    1.6.3 25,001 – 35,000 บาท 
    1.6.4 35,001 – 45,000 บาท 
    1.6.5 45,001 บาทขึน้ไป 
  1.2  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์
    1.2.1 ดา้นสรรพคุณของผลติภณัฑ ์
   1.2.2 ดา้นตราสนิคา้ของผลติภณัฑ ์
   1.2.3 ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพ   มหานคร ประกอบดว้ย ดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑใ์นระยะเวลา 3 เดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายต่อ
ครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปจัจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตัวของผู้บรโิภค การ
ตดัสนิใจของผูซ้ือ้มกัไดร้บัอทิธพิลจากคุณสมบตัสิว่นบุคคลต่างๆ การแบ่งสว่นแบ่งทางการตลาดตามตวัแปรดา้นปจัจยั
ส่วนบุคคลซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนนัน้น ามาวเิคราะห์
ค่าสถติทิีจ่ะเป็นตวัช่วยก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มลูดา้นปจัจยัส่วนบุคคลจงึสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2541: 85) 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ใดๆ ทีเ่สนอออกสู่ตลาด
เพื่อการรู้จกั การเป็นเจ้าของการใช้หรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจ าเป็นและต้องการของตลาดได ้
(Kotler; & Armstrong. 1996: 429) ดงันัน้ ผลติภณัฑ ์จงึอาจเป็นสิง่ใดกไ็ดท้ีส่ามารถตอบสนองความจ าเป็นหรอืความ
ต้องการของมนุษย์ ซึ่งถือว่าทัง้สองฝ่ายอยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ยน เช่น สนิค้า บรกิาร ความช านาญ เหตุการณ์ 
บุคคล สถานทีค่วามเป็นเจา้ขององคก์าร ขอ้มลูและความคดิ (Kotler. 2004: 429) ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย 
 1. ผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน (Tangible goods) เช่น รองเทา้ เกลอื คอมพวิเตอร ์รถยนต ์   เป็นตน้ 
 2. ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่มตีวัตน (Intangible goods) เช่น เรอืส าราญ การให้ค าปรกึษาประกนัภยั การศกึษา  
เป็นตน้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ชฟิแมน (Schiffman. 2007: 8) กล่าวว่า ผูบ้รโิภค หมายถงึ ผูซ้ื้อ
สนิค้าหรอืใช้บรกิารเพื่อการใชส้่วนตวัและครอบครวั หรอืเป็นของก านัลส าหรบัเพื่อน เป็นการซื้อของบุคคลเพื่อการ
บรโิภคขัน้สดุทา้ย ซึง่อาจเรยีกไดว้่าเป็น ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย (End User) 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2545: 5) กล่าวว่า ผูบ้รโิภค หมายถงึ ผูใ้ชส้นิคา้และบรกิารต่างๆ ทีผ่ลติได ้ใหห้มดไป 
เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บริโภควยัท างานที่มีอายุตัง้แต่             
21 – 60 ปี ทีท่ างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มอายุดงักล่าวไดม้าจากการส ารวจอายุของพนักงานทีท่ างานอยู่
ในแต่ละบรษิัทฯในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ต้องเป็นผูบ้รโิภคที่เคยซือ้อาหารเสรมิเพื่อ
สขุภาพซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผูบ้รโิภควยัท างานทีม่อีายุตัง้แต่  
21 – 60 ปี ทีท่ างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน
ดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาด        
ไม่เกนิ 0.05 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 14) ได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 385 คน ส ารองไว้ 15 คน รวมขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ซึง่การเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการแบ่งเขตการปกครอง
ทัง้หมด 50 เขต ม ี6 กลุ่มเขตการปกครอง โดยแบ่งเขตตามการบรหิารงาน (กองสารสนเทศภูมศิาสตรส์ านักนโยบาย
และแผนกรุงเทพมหานคร 2551) โดยสุ่มจบัฉลากอย่างละ 1 เขต โดยผูท้ าการวจิยัไดท้ าการสุ่มตวัอย่างโดยการจบั
สลากสุม่ตวัอย่างแบบไม่ใสค่นื ตามเขตทีอ่ยู่ใน 6 กลุ่มพืน้ที ่ไดจ้ านวน 6 เขต 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกสถานทีแ่ละกลุ่มเป้าหมายในการ
จดัเกบ็แบบสอบถาม โดยก าหนดใหเ้ลอืกเกบ็ตวัอย่างจากทัง้ 6 แยกตามเขตการปกครองไดแ้ก่ เขตหว้ยขวาง เขตปทุม
วนั เขตจตุจกัร เขตบางกะปิ เขตธนบุร ีเขตบางแค โดยในการจดัเกบ็แบบสอบถามทัง้หมดนัน้จะเจาะจงในการเลอืก
เกบ็แบบสอบถามบรเิวณหน้าขายยา ได้แก่ Boots, Watson, Facino, Save Drug เป็นต้น ในห้างสรรพสนิค้า                   
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ทีผู่บ้รโิภคนิยมไปจบัจ่ายในเขตทีสุ่ม่ และกลุ่มเป้าหมายทีท่ าการตอบแบบสอบถามจะเจาะจงเฉพาะผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพ 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) เลอืกตวัอย่างจากประชาชนใน
เขตตวัอย่างทีส่มุไดจ้ากขัน้ตอนที ่1เพื่อใหไ้ดจ้ านวนตวัอย่างทีจ่ะท าการเกบ็ขอ้มลูในแต่ละสถานทีท่ีไ่ดเ้ลอืกไวด้งันี้ 
 เขตหว้ยขวาง      จ านวน 67 คน 
 เขตปทุมวนั      จ านวน 67 คน 
 เขตจตุจกัร      จ านวน 67 คน 
 เขตบางกะปิ      จ านวน 67 คน 
 เขตธนบุร ี      จ านวน 66 คน 
 เขตบางแค      จ านวน 66 คน 
 รวม         จ านวน 400 คน 
 การเกบ็จะเกบ็ตามรา้นขายยาเครอืข่ายสาขา (Chain Drug Stores) ไดแ้ก่ Boots, Watson, Facino, Save 
Drug  
 ขัน้ตอนท่ี 4 การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างที่
เคยซือ้และบรโิภคอาหารเสรมิเพื่อสขุภาพ เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวจ้ดัเตรยีม
ไวต้ามสถานทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแต่ละเขต สุม่ตวัอย่างตามความสะดวกของหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ โดยขอความร่วมมอื
จากคนกลุ่มตวัอย่างมีอ่าศยัอยู่ในแต่ละเขตทีก่ล่าวมาขา้งตน้จนครบตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้
 

ผลการวิจยั  
 ผลการศึกษา ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคน           
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได ้
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
 จากการวจิยัพบว่า พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 227 คน คดิเป็น        
รอ้ยละ 56.7 โดยมอีายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 มสีถานภาพโสด จ านวน 283 คน            
คดิเป็นรอ้ยละ 70.8 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 232 คน คดิเป็นร้อยละ 58.0 เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน 
จ านวน 268 คดิเป็นร้อยละ 67.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ตัง้แต่ 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 113 คน คดิเป็น           
รอ้ยละ 28.3 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์พบว่า 
 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นดา้นสรรพคุณของผลติภัณฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามประเมนิเกณฑ์ความส าคญัเกี่ยวกบัปจัจยัด้านการซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัที่ส าคญัมากทีสุ่ด 2 ด้าน ไดแ้ก่ 
ดา้นปราศจากผลขา้งเคยีงมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 รองลงมาไดแ้ก่ สามารถรบัประทานไดอ้ย่างต่อเนื่องและไม่สะสมใน
ร่างกายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.54 ประเมนิอยู่ในระดบัทีส่ าคญัมาก 6 ดา้น ไดแ้ก่ มสี่วนประกอบทีส่กดัจากธรรมชาตเิป็น
หลกัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 มสีรรพคุณช่วยเรื่องความสมองและความจ ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 มสีรรพคุณช่วยเรื่อง
เสรมิสรา้งภูมติ้านทานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 มสีรรพคุณช่วยเรื่องต้านอนุมูลอสิระมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 มสีรรพคุณ
ช่วยเรื่องบ ารุงสายตามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 มสีรรพคุณทีห่ลากหลายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 ตามล าดบั 
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 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นดา้นตราสนิคา้ของผลติภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบั ส าคญัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 
2.92 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามประเมนิเกณฑค์วามส าคญัเกีย่วกบัปจัจยัดา้นการ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัทีส่ าคญัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ต้องเป็นตราสนิคา้ทีผ่ลติทีม่จี าหน่ายในประเทศชัน้น าดว้ยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.10 รองลงมาไดแ้ก่ ต้องเป็นตราสนิค้า         
ทีน่ าเขา้เท่านัน้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.88 ตอ้งเป็นตราสนิคา้ผลติในประเทศไทยแต่ต้องน าเขา้สารทีเ่ป็นส่วนประกอบหลกั
จากต่างประเทศมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.79 ตามล าดบั 
 ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ในดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามประเมนิเกณฑค์วามส าคญัเกีย่วกบัปจัจยัดา้นการ
ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัทีส่ าคญัมากทีสุ่ด 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ตอ้งผ่านการรบัรองจากในประเทศ (อ.ย.) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.65 รองลงมาไดแ้ก่ ต้องผ่านการรบัรองจากต่างประเทศ 
(ทีเ่ป็นมาตราฐานกลางทีย่อมรบักนั) เช่น GMP มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 และอยู่ในระดบัทีส่ าคญัมาก 1 ดา้น ไดแ้ก่ ต้อง
มกีารแนะน าจากหนงัสอืวารสารดา้นสขุภาพมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร 
 จากการวจิยัพบว่า ผลของการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภค  
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพภายใน 3 เดอืน มคี่าเฉลีย่
ประมาณ 2 ครัง้ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา และจ านวนเงนิทีท่่านใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพ
แต่ละครัง้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1605.70 บาท 
 รบัทราบขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหารจากแหล่งใด พบว่า ผูบ้รโิภครบัทราบขอ้มูลโดยสื่ออนิเทอร์
เนตมากที่สุด จ านวน 189 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.3 รองลงมาไดแ้ก่ รบัทราบขอ้มูลโดยสื่อบุคคล จ านวน 133 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 รบัทราบขอ้มูลโดยสื่อโทรทศัน์และวทิยุ จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 และรบัทราบขอ้มูล
โดยสือ่สิง่พมิพจ์ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 ตามล าดบั 
 ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารชนิดใดบา้งทีท่่านซือ้มากทีส่ดุ พบว่า ผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบ ารุงสุขภาพ
ร่างกายบรโิภคแล้วสุขภาพดมีากทีสุ่ด จ านวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.5 รองลงมา ผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารเพื่อความงาม จ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อป้องกนัและรกัษาโรค
บางชนิด จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 และผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อลดความอว้น จ านวน 29 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 ตามล าดบั 
 ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารชนิดใดบา้งทีท่่านซือ้มากทีส่ดุ พบว่า ผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบ ารุงสุขภาพ
ร่างกายบรโิภคแลว้สุขภาพดมีากทีสุ่ด จ านวน 230 คน คดิเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาได้แก่ ผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารเพื่อความงาม จ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ผูบ้รโิภคซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อป้องกนัและรกัษา
โรคบางชนิด จ านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.3 และผูบ้รโิภคซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อลดความอ้วน จ านวน              
29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 ตามล าดบั 
 ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีท่่านเลอืกซือ้โดยปกตทิ่านซือ้ใหใ้ครรบัประทาน พบว่า ผูบ้รโิภคซือ้เพื่อรบัประทาน
เองมากทีส่ดุ จ านวน 240 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคซือ้เพื่อรบัประทานเองและใหผู้อ้ื่น จ านวน 
146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 และผูบ้รโิภคซือ้เพื่อใหผู้อ้ื่น จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 ตามล าดบั 
 ใครมีส่วนช่วยให้ค าปรกึษาในการซื้อหรือช่วยในการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของท่าน พบว่า 
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเองมากทีสุ่ด จ านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 รองลงมาไดแ้ก่ แพทย์/เภสชักรมสี่วน
ช่วยให้ค าปรึกษาในการซื้อ จ านวน 101 คน คดิเป็นร้อยละ 25.2 เพื่อนมีส่วนช่วยให้ค าปรกึษาในการซื้อ จ านวน              
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84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 ครอบครวั,ญาตมิสีว่นช่วยใหค้ าปรกึษาในการซือ้ จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 และ
บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงมสีว่นช่วยใหค้ าปรกึษาในการซือ้ จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 
 สถานที่ที่ท่านเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารคอืที่ใด พบว่า ผู้บรโิภคซื้อที่ร้านขายยา มากที่สุด จ านวน  
168 คน คดิเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาได้แก่ ผูบ้รโิภคซื้อที่ห้างสรรพสนิค้า จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.3 
ผูบ้รโิภคทีส่ ัง่ซือ้ออนไลน์ จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 ผูบ้รโิภคซือ้ทีซุ่ปเปอรม์ารเ์กต็ จ านวน 30 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 7.5 ผูบ้รโิภคซือ้ทีร่า้นสะดวกซือ้จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 ผูบ้รโิภคซือ้ทีค่ลนิิก-โรงพยาบาล จ านวน  
17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.2 และผูบ้รโิภคทีส่ ัง่ซือ้ทางไปรษณีย ์จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพทีแ่ตกต่างกนั  ทีแ่ตกต่างกนั 
จะวเิคราะห ์2 ดา้นดงันี้ 
 1.  ดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั (ในระยะเวลา 3 เดอืน)  
 2.  ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพ (บาท/ครัง้) 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพที่
แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 (1) ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพ 
ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา) ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีเ่พศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ (ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 (2) ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพ 
ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีเ่พศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงนิที่ใช้จ่ายแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง            
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพที่
แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 (1) ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพ 
ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา) ทีแ่ตกต่างกนั 
ผูบ้รโิภคทีอ่ายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพในดา้นความถี ่(ในระยะเวลา 3 เดอืนที่
ผ่านมา) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 (2) ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพ 
ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีอ่ายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่าย
แต่ละครัง้ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ
เพื่อสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 (1) ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
เพื่อสขุภาพ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา) ทีแ่ตกต่างกนั 
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 ผูบ้รโิภคทีส่ถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพในดา้นความถี่
ในการซื้อ (ในระยะเวลา 3 เดอืนที่ผ่านมา) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 (2) ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
เพื่อสขุภาพ ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีส่ถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพในดา้นจ านวน
เงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อ
สขุภาพทีแ่ตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 (1) ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
เพื่อสขุภาพ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา) ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพในดา้นความถี่
ในการซื้อ (ในระยะเวลา 3 เดอืนที่ผ่านมา) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 (2) ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
เพื่อสขุภาพ ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพในดา้นจ านวน
เงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพที่
แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 (1) ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพื่อ
สุขภาพ ในด้านความถี่ในการซื้อ (ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา) ที่แตกต่างกนั ผู้บริโภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั              
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในด้านความถี่ในการซื้อ (ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา) 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 (2) ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพื่อ
สขุภาพ ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคที่อาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพในดา้นจ านวนเงนิที่ใช้
จ่ายแต่ละครัง้ทีไ่ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิเพื่อสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 (1) ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิเพื่อสขุภาพในดา้นความถีใ่นการซือ้ (ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา) ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ (ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 (2) ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิเพื่อสขุภาพ ในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ทีแ่ตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคที่อาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพในดา้นจ านวนเงนิที่ใช้
จ่ายแต่ละครัง้ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ ประกอบดว้ย ดา้นสรรพคุณของผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ของ
ผลติภณัฑ ์และดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวเิคราะห ์2 ดา้นดงันี้ 
 1. ดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครใน
ระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา  
 2. ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร (บาท/ครัง้) 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ในดา้นสรรพคุณของผลติภณัฑ ์ดา้นตราสนิคา้ของผลติภณัฑ ์
และ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑ์ (ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และด้านตราสนิค้าของ
ผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ช้จ่ายแต่ละครัง้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั และใน
ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 การวิเคราะหผ์ลการทดสอบสมมติฐาน 
 1  ผลการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี ระดบัการศกึษาสงูสุด 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า  
  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพในด้านจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายต่อ
ครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 41 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอายุช่วงอื่นๆ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 41 ปี
ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองมากเพื่อให้ตนเองดูเยาวว์ยัจงึท าให้มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพในด้านจ านวนเงินที่ใช้จ่ายแต่ละครัง้มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอายุช่วงอื่นๆ  ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ภาวณีิ พบิูลย์พฒัน์ (2547: 68) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ และการสื่อสารการตลาดที่มี
อทิธพิลต่อการซือ้อาหารเสรมิสุขภาพยีห่้อ “แบรนด์” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคอายุ    
41 ปีขึน้ไป มจี านวนเงนิทีซ่ือ้มากกว่ากลุ่มอายุช่วงอื่นๆ 
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายต่อครัง้
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย ผูบ้รโิภคกลุ่มสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในด้านจ านวนเงนิที่ใช้จ่ายมากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู่ เน่ืองจากผูบ้รโิภคสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัจะมกีารใชจ้่ายในการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพใหก้บัสมาชกิ
ในครอบครัวด้วยจึงต้องซื้อในปริมาณที่มาก ซึ่งต่างกับสถานภาพโสดที่ซื้อรับประทานแค่ตนเอง จึงท าให้กลุ่ม
สถานภาพสมรสมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้มากกว่า ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ จติติ เหมนิทร์ (2550: 48) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามส าคญัต่อการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิ
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อาหารเพื่อความงามของผูบ้รโิภคในภาคใต้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนัมีปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการ
บรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อความงามดา้นผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั 
  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพในด้านความถี่ในการซื้อ
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพในระยะเวลา 3 เดอืนที่ผ่านมาแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
ตามล าดบั โดย ผู้บรโิภคกลุ่มอาชพีรบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพื่อ
สขุภาพในดา้นความถี ่(ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา) มากกว่าผูบ้รโิภคทุกกลุ่มอาชพี เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มอาชพีรบั
ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิเป็นอาชพีทีม่ ัน่คงมรีายไดท้ีแ่น่นอนจงึสามารถซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพไดใ้น
ปริมาณที่บ่อยครัง้ขึ้น นอกจากน้ีความถี่ในการซื้อผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจะขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ เช่น 
สถานที่ในการซื้อ ระยะทาง ราคา การส่งเสริมการขาย เวลาในการซื้อ เป็นต้น ซึ่งปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีล้วนส่งผลให้
ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติต ิเหมนิทร ์ (2550: 51) ท าการศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อความงามของผูบ้รโิภคในภาคใต้ พบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่ม
อาชีพที่ต่างกันจะมีปจัจัยที่มีความส าคัญต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามด้านผลิตภัณฑ์ที ่            
แตกต่างกนั 
  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพในดา้นจ านวน
เงินที่ใช้จ่ายแต่ละครัง้แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดย ผู้บริโภคกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
35,001-45,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายมากกว่าผูบ้รโิภค
ทุกกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มผู้บรโิภครายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 35,001-45,000 บาท มกี าลงัในการซื้อ อ านาจการซือ้มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่าจงึท าใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพในดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละ
ครัง้มากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวณีิ พบิูลย์พฒัน์ (2547: 77) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์
และการสือ่สารการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้อาหารเสรมิสขุภาพยีห่อ้ “แบรนด”์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 บาทขึน้ไปมจี านวนเงนิทีซ่ือ้มากกว่ากลุ่มรายไดเ้ฉลีย่กลุ่มอื่นๆ 
 2  ผลการศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ในดา้นสรรพคุณของผลติภณัฑ ์และดา้นตราสนิคา้ของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวน
เงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบัโดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า เป็นเพราะดา้นสรรพคุณของผลติภณัฑแ์ละดา้นตราสนิคา้ของผลติภณัฑข์องอาหารเสรมิ
เพื่อสุขภาพ เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะโน้มน้าวให้ผูบ้รโิภคหนัมารบัประทานเพราะถ้าอาหารเสรมิที่มชีื่อเสยีงดา้นทัง้ดา้น
สรรพคุณและดา้นตราสนิคา้ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจและตดัสนิใจซือ้ในทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของคอตเลอร ์
(Kotler. 1996: 92) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์คอื สิง่ทีเ่สนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดงันัน้ถา้สนิคา้มคีุณสมบตัิ
ทีน่่าสนใจ ตรงกบัความต้องการของลูกคา้มากเท่าไหร่ ผู้บรโิภคกจ็ะเกดิการตอบรบัมากขึน้เท่านัน้และยอมจ่ายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ นิทศัน์ ขวญัแพ (2546: 88) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร บรษิทั สพุรเีดอรม์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
ของสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องสรรพคุณและตราสนิค้ามี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร  
  ปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์ในด้านสรรพคุณของผลติภณัฑ์ ด้านตราสนิคา้ของผลติภณัฑ์ และดา้นคุณภาพ
ของผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ (ในระยะเวลา 3 เดอืนที่ผ่านมา) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
เน่ืองจาก สว่นใหญ่ผูบ้รโิภคนิยมซือ้อาหารเสรมิทีม่บีรรจุภณัฑข์นาดใหญ่มากกว่าขนาดเลก็เพราะราคาอาหารเสรมิต่อ
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หน่วยจะถูกกว่า ประกอบกบัอายุของอาหารเสรมิมอีายุทีย่าวประมาณ 2-3 ปี การซือ้ในปรมิาณมากแต่ไม่บ่อยท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ดารณี บุญสุข (2545: 182) ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารน ้ามนัปลาโดยเปรยีบเทยีบระหว่างรา้น Chain Store กบัรา้นขายยาทัว่ไป
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัทางด้านคุณประโยชน์และด้านตราสินค้าไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม              
การตดัสนิใจซือ้ ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้ 
  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นด้านคุณภาพของผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงนิที่ใช้จ่ายแต่ละครั ้งในการซื้อ
ผลติภณัฑ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากรายได้เป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี พิบูลย์พัฒน์ (2547: 68) 
ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารเสริมสุขภาพยี่ห้อ            
“แบรนด”์ พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้
อาหารเสรมิสขุภาพยีห่อ้ “แบรนด”์ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด เช่น ด้านราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธส์ าหรบัผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพ ให้มคีวามเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคพรอ้มสรา้งความพงึพอใจสงูสดุได้ 
 2.  ควรศกึษาปจัจยัภายใน (ปจัจยัจติวทิยา) ดา้นอื่นๆเพิม่เตมิ เช่น การจูงใจ การรบัรูค้่านิยม ทศันคติ ทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพ เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคได้
อย่างครบถว้น 
 3.  ศกึษาพฤติกรรรมหลงัการซื้อของผู้บรโิภค เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มต่ีอผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพ เพื่อปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้้วยความอนุเคราะหจ์าก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารย ์          
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ของท่าน ใหค้ าปรกึษาใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนใหค้ าแนะน าใน
การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยัฉบบันี้ รวมถงึคณะกรรมการการสอบสารนิพนธท์ีไ่ดใ้หค้วามกรุณา
ตรวจสอบ เสนอแนะความคดิเหน็จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  และเจ้าหน้าที่บณัฑติวิทยาลยัทุก ท่านที่ช่วย
ประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆในภาควชิาบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาดทุกท่านทีใ่หก้ารช่วยเหลอืส าหรบัการท างานวจิยัและการศกึษามาโดยตลอดจนจบ
การศกึษาของผูว้จิยั 
 สดุทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบแด่บดิา มารดา และบุคคลใน
ครอบครวั ผูม้อบความรกั ความเมตตา ไดอ้บรมสัง่สอน ปลูกฝงัคุณงามความดแีละความมานะอดทน เป็นก าลงัใจ 
แรงผลกัดนั และมอบโอกาสทางการศกึษาอนัดยีิง่ ตลอดจนคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็น
พืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้ไดจ้นส าเรจ็สมบรูณ์ 
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