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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้รโิภควยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างได้แก่ 

ผูบ้รโิภควยัทํางานที่ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน  

400 คน  

 ผลการวจิยั และผลการทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 25 - 34 ปี ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพี

พนักงานบรษิัทเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 25,000 – 34,999 บาท และมสีถานภาพโสด ส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารโดยรวมและรายด้านมคีวามสําคญัอยู่ในระดบัมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกบัตัดสนิใจซื้ออาหารเสริม

ประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมากทุกดา้น   

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทุกดา้นมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการตดัสนิใจ อาหาร

เสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ในระดบั

ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสรมิการตลาด และมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากร ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: การตดัสนิใจ อาหารเสรมิ สขุภาพ ผูบ้รโิภควยัทาํงาน 

 

Abstract 

 

            The purpose of this research is to study working-age Consumers’ Buying Decisions of Vitamin for 

Health in Bangkok Metropolis by four hundred working-age Consumers. The consumers are randomly 

selected as samples with questionnaires as the tool of data collection. 

 The result of hypotheses testing can be concluded as follows: Most of the sample are female, ages 

between 25 – 34 years old who had Bachelor’s degrees. Their occupation are as employees of private 

companies, their monthly income is between Baht 25,000 – 34,999, and their marital status is single. 
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 The relative importance of Marketing Mix in overall and each aspects are at much level. The 

opinion of Working-age Consumers’ Buying Decision on the Vitamin for Health in Bangkok Metropolis is at 

much level in all aspect.  

 Overall service marketing mix in the aspects of puce and promotion has positively moderate 

relationship with fur chase deviation in the dimension for health, while the speeds of product, pealed has 

positively law relationship and at statistically signification level of .01, respectively. In addition, product, place, 

physical evidence, process, and people aspects have positively low relationship respectively. 

 

Keywords: The decision, Supplements, Health, Consumer Work 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนัโลกมวีวิฒันาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ประเทศไทยกไ็ม่อาจหลกีเลีย่งกระแสน้ีได ้วถิีชวีติ

ของผูบ้รโิภคดาํเนินไปดว้ยความเครยีด รบีเร่งเพื่อแขง่ขนักบัเวลาทีม่อียู่อย่างจํากดั ทําใหต้้องลดทอนเวลาสาํหรบัการ

ดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตนเอง รวมถึงการบริโภคในแต่ละวันลดน้อยลงไป ซึ่งทําให้ไม่คํานึงถึงคุณค่าของ

สารอาหารทีไ่ดร้บั เป็นสาเหตุทาํใหร่้างกายขาดความพรอ้ม ร่างกายจงึมอีาการอ่อนลา้อยู่ตลอดเวลา ในขณะทีทุ่กวนัน้ี

ร่างกายตอ้งต่อสูก้บัสภาพแวดลอ้มอนัเตม็ไปดว้ยสภาวะทีเ่ป็นพษิสง่ผลใหส้ขุภาพร่างกายอ่อนแอและเกดิโรคภยัไขเ้จบ็

มากมาย จากปจัจยัต่างๆขา้งตน้จงึทาํใหเ้กดิกระแสการดแูลใส่ใจในสุขภาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยเหตุน้ีเองผูบ้รโิภคจงึหนัมา

สนใจในสขุภาพของตนเองรวมถงึคุณประโยชน์ของอาหารเสรมิเพื่อสขุภาพจาํพวกวติามนิ 

 เหตุผลทีท่าํใหผู้บ้รโิภคสว่นใหญ่นิยมรบัประทานวติามนิเป็นอาหารเสรมิเพราะมปีญัหาเรื่องการรบัประทาน

อาหารทีผ่ดิวธิ ีรบัประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ขาดความรูท้างโภชนาการ ดงันัน้ วติามนิทีร่่างกายไดร้บัส่วนใหญ่มา

จากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไปและส่วนหน่ึงร่างกายสามารถสงัเคราะหไ์ดเ้อง แต่วติามนิที่ดทีีสุ่ดต้องสกดัจากอาหาร 

ถงึแมว้่าวติามนิจะมาจากอาหารแต่เรากใ็ชว้ติามนิแทนอาหารไม่ไดแ้ละวติามนิไม่ใช่ยา แต่เป็นสารสกดัจากสิง่มชีวีติ 

(Organic) ที่จําเป็นต่อร่างกาย ช่วยทําให้การทํางานของระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้โดยถูกต้องและช่วยให้

ดาํรงชวีติอยู่ได ้เพราะถา้ขาดวติามนิร่างกายจะหยุดทาํงาน ซึง่วติามนิแต่ละชนิดมปีระโยชน์แตกต่างกนัดงัน้ี 

 วติามนิเอ เป็นสารตา้นอนุมลูอสิระ ช่วยในการมองเหน็ บาํรุงสายตา บาํรุงผม ฟนั กระดกูใหแ้ขง็แรงวติามนิ

บ ี1 บํารุงปลายประสาท แก้เหน็บชาวติามนิบ ี2 ช่วยเผาผลาญคารโ์บไฮเดรตวติามนิบ ี3 ช่วยเผาผลาญไขมนัและ

คารโ์บไฮเดรต  บาํรุงผวิหนงัและระบบประสาทวติามนิบ ี5 ช่วยเผาผลาญคารโ์บไฮเดรต ไขมนัและโปรตนีวติามนิบ ี6 

ช่วยลดอาการไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืดวติามนิบ ี7 ช่วยในการย่อยหรอืแตกตวัของโปรตีนและไขมนั วติามนิบ ี9 ช่วย

สร้างเม็ดเลือดแดง เสริมความจํา ป้องกนัมะเร็งลําไส้และมะเร็งเต้านมวิตามินบี 12 ช่วยป้องกนัอาการอ่อนเพลีย

เน่ืองจากโรคโลหิตจางวิตามินซี ต้านอนุมูลอิสสระ สร้างคอลลาเจน บํารุงผิวพรรณและกระดูก ลดอาการภูมิแพ ้

บรรเทาอาการหวดั และช่วยเรื่องโรคเลือดออกตามไรฟนัวติามินดี ช่วยบํารุงกระดูกและฟนัให้แขง็แรง ทําหน้าที่

ควบคุมการดดูซมึแคลเซยีมไดด้ ี

 วติามนิอ ีเป็นแอนตอิอกซแิดนท ์ทาํใหร่้างกายเกดิการเผาผลาญไดด้แีละช่วยชะลอความแก่ ลดอตัราเสีย่ง

ต่อการเกดิโรคมะเรง็วติามนิเค ช่วยใหเ้ลอืดแขง็ตวั 

 จากขอ้มลูดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา “การตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพของ

กลุ่มผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร”โดยคดัเลอืกเฉพาะกลุ่มผู้บรโิภควยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพราะเป็นกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการวติามนิเพื่อสขุภาพมากกว่า กลุ่มผูบ้รโิภคอื่น เน่ืองมาจากการใชช้วีติประจําวนัในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเร่งรบี การแข่งกบัเวลา ความเครยีด มลพษิ และการรบัประทานอาหารไม่ครบ 5 

หมู่ อาจทาํใหร่้างการขาดสารอาหารทีจ่ําเป็น ส่งผลใหร่้างกายเหน่ือยลา้ อ่อนแรงเพื่อใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมของ
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ผูบ้รโิภคในการบรโิภควติามนิเพื่อสุขภาพและเป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด เพื่อปรบัปรุงผลติภณัฑ์

หรอืขยายตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างดยีิง่ขึน้ ทัง้น้ียงัเป็นการช่วยผู้ประกอบการและผู้ที่

สนใจในธุรกจิน้ี ซึง่สามารถนําผลการวจิยัไปใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจไดต่้อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาการตัดสนิใจซื้ออาหารเสริมประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคจําแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากรและดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงัน้ี 

  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1 เพศชาย 

    1.1.1.2 เพศหญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 15 - 24 ปี 

    1.1.2.2 25 - 34 ปี 

    1.1.2.3 35 - 44 ปี 

    1.1.2.4 45 - 54 ปี 

    1.1.2.2 55 - 64ปี 

   1.1.3  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.3.1ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี  

   1.1.4  อาชพี 

    1.1.4.1 พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.4.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.4.3 เจา้ของกจิการ / ธุรกจิสว่นตวั 

    1.1.4.4 รบัจา้ง 

    1.1.4.5 นกัเรยีน / นกัศกึษา 

    1.1.4.6 อื่นๆ โปรดระบุ............................ 

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.5.1 5,000 – 14,999บาท 

    1.1.5.2 15,000 –24,999บาท 

    1.1.5.3 25,000 –34,999 บาท 

    1.1.5.4 35,000 –44,999บาท 



 4 

    1.1.5.5 45,000 –54,999บาท 

    1.1.5.6 50,000 บาทขึน้ไป 

    (ขอ้มูลอา้งองิจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลเบื้องต้นการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและ

สงัคมของครวัเรอืนในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556) 

   1.1.6  สถานภาพ 

    1.1.6.1 โสด 

    1.1.6.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.6.3 หมา้ย / หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ 

  1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

   1.2.1  ผลติภณัฑ ์

   1.2.2  ราคา 

   1.2.3  ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

   1.2.4  การสง่เสรมิการตลาด 

   1.2.5  กระบวนการ 

   1.2.6  บุคลากร 

   1.2.7  ลกัษณะทางกายภาพ 

 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ ของผูบ้รโิภควยัทํางานใน

เขตกรุเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพแตกต่างกนั 

 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่ายการส่งเสรมิการตลาด 

กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อ

สขุภาพ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542: 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคดิดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของ

ความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคอืพฤตกิรรมพฤตกิรรมต่างๆของมนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้นเป็น

ความเชื่อทีว่่าคนทีม่คุีณสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ยซึง่แนวความคดิน้ีตรงกบั

ทฤษฎกีลุ่มสงัคม (Social Categories Theory) ของ Defleur; & Bcll-Rokeaoh (1996) ทีอ่ธบิายว่าพฤตกิรรมของ

บุคคลเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่างๆของบุคคลหรอืลกัษณะทางประชากรซึง่ลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธบิายเป็นกลุ่มๆ ได้

คอืบุคคลทีม่พีฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนัดงันัน้บุคคลทีอ่ยู่ในลาํดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั

และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดยีวกนัและทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล(Individual Differences 

Theory) ซึง่ทฤษฎน้ีีไดร้บัการพฒันาจากแนวความคดิเรื่องสิง่เรา้ 

 ปรมะ สตะเวทนิ (2533: 114] ได้กล่าวถึงแนวคดิว่า ผู้หญิงกบัผู้ชายมคีวามแตกต่างกนัทางความคิด 

ค่านิยมและทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมความต้องการตลอดจนการตัดสินใจซื้อสินค้านอกจากน้ีงานวิจัยของ                    
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ปรมะ สตะเวทิน ยงัพบว่าผู้หญิงจะถูกชักจูงได้ง่ายกว่าผู้ชายผู้ชายจะใช้เหตุผล มากกว่าผู้หญิงและจดจําข่าวได้

มากกว่าผูห้ญงิดว้ย 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 38 – 39) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึ อายุ เพศ วงจรชวีติ 

ครอบครวั การศกึษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมคีวามสําคญัต่อนักการตลาดเพราะมนัเกี่ยวพนักบัอุปสงค ์

(Demand) ฝนตวัสนิคา้ทัง้หลายการเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม่ และตลาด

อื่นกจ็ะหมดไป หรอืลดความสาํคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 ความหมายของการตดัสินใจ  

 การตดัสนิใจ (Decision Making) หมายถงึกระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระทําสิง่ใดสิง่หน่ึงจากทางเลอืก

ต่างๆ ทีม่อียู่ ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะตอ้งตดัสนิใจทางเลอืกต่างๆ ของสนิคา้และบรกิารอยู่เสมอ โดยทีเ่ขาจะเลอืกสนิคา้หรอื

บรกิารตามขอ้มลูและขอ้จาํกดัของสถานการณ์การตดัสนิใจจงึเป็นกระบวนการทีส่าํคญัและอยู่ภายในจติใจของผูบ้รโิภค 

(ฉตัยาพร เสมอใจ.2550: 46) 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ผู้บริโภควัยทํางานที่มีอายุตั ้งแต่  15–64 ปีที่พักอาศัยอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานครซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรแน่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้บริโภควยัทํางานที่มอีายุตัง้แต่ 15 – 64 ปี ที่พกัอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จงึไดก้ําหนดให ้ค่าความคลาดเคลื่อน = 0.05  ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จงึกําหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใชส้ตูรในการคาํนวณ กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26] 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 การสุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัม2ีขัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างใน

พืน้ทีท่ีม่ผีูบ้รโิภควยัทาํงานอาศยัอยู่ เน่ืองจากอยู่ในแหล่งธุรกจิ ซึง่เหมาะแก่การเลอืกเกบ็ขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงได ้ 

(ข้อมูลจากสํานักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบยีน สํานักปลดั

กรุงเทพมหานคร. สถิตจิํานวนประชากรและบ้าน ณ ฐานขอ้มูล 31 ธนัวาคม 2556 http://http://stat.dopa.go.th/ 

stat/statnew/ upstatm.php)โดยแบ่งเป็นเขตดงัน้ี 

  1.1  เขตวฒันาไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้เทอมนิอล21 และ สถานีบรกิารระบบขนสง่มวลชน BTS อโศกและ

MRT สขุมุวทิ 

  1.2  เขตพระนครไดแ้ก่ รา้นขายยาหน้าโรงพยาบาลศริริาช (ปลกี-สง่) 

  1.3  เขตปทุมวนั ไดแ้ก่ สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกฬีาแห่งชาต ิ(มาบุญครอง) 

  1.4  เขตจตุจกัร ไดแ้ก่ สถานีขนสง่หมอชติ (เก่า) สวนจตุจกัร 

 ขัน้ที ่2 วธิสีุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่างผูว้จิยัจะทําการเกบ็

กลุ่มตวัอย่างจากเขตพืน้ทีท่ีก่าํหนดไว ้โดยแบ่ง Quota สุม่ตวัอย่างแต่ละเขตเท่าๆ กนัดงัน้ี 

  2.1  เขตคลองเตยตวัอย่างทีจ่ะทาํการเกบ็ขอ้มลู จาํนวน 100 คน 

  2.2  เขตพระนครตวัอย่างทีจ่ะทาํการเกบ็ขอ้มลู จาํนวน 100 คน 

  2.3  เขตปทุมวนัตวัอย่างทีจ่ะทาํการเกบ็ขอ้มลู จาํนวน 100 คน 

  2.4  เขตจตุจกัรตวัอย่างทีจ่ะทาํการเกบ็ขอ้มลู จาํนวน 100 คน 

http://http/stat.dopa.go.th/%20stat/statnew/%20upstatm.php
http://http/stat.dopa.go.th/%20stat/statnew/%20upstatm.php
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 ขัน้ที่ 3 วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling)โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจก

แบบสอบถามตามจาํนวนสดัสว่นทีก่าํหนดไว ้

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ ของผูบ้รโิภควยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภควยัทํางานทีต่ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญงิ มจีํานวน 272 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 68.00 มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 34 ปี มจีาํนวน 254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.50  ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ี– 

ปรญิญาตร ี มจีํานวน 298 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.50 อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน  มจีํานวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

58.50 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 24,999บาท มจีํานวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.00 และมี

สถานภาพโสด/ หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มจีาํนวน266 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.50 

 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมประเภท

วิตามินเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด

จําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ของจํานวนผูบ้รโิภค 

400 คน โดยพจิารณารายดา้น ดงัน้ี 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ

ของกลุ่มผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก คอื ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

ราคา ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ด้านการส่งเสริม

การตลาดตามลาํดบั 

 ข้อมูลการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 ตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบั

มากทุกดา้น คอื การประเมนิผลทางเลอืก การคน้หาขอ้มลู การรบัรูป้ญัหา ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ และการตดัสนิใจ 

ตามลาํดบั 

 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา

สงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานะภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อ

สขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานย่อยไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อ

สขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิ 

ประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ไม่แตกต่างกนั 

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
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 ผู้บริโภคที่มเีพศที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสริมประเภทวติามินเพื่อสุขภาพของกลุ่ม

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหาการประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจ และความรูส้กึ

ภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บรโิภคทีม่อีายุที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อ

สขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อ

สขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลอืก และการตดัสนิใจ ไม่แตกต่าง

กนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผู้บริโภคที่มอีายุที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสริมประเภทวติามินเพื่อสุขภาพของกลุ่ม

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านขัน้ตอนการรบัรู้ปญัหา การค้นหาข้อมูล และความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสนิใจซื้ออาหารเสริม

ประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสริม

ประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มูล 

การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจ ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อ

สขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อ

สุขภาพของกลุ่มผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก และการ

ตดัสนิใจ ไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่ม

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา และความรู้สึกภายหลังการซื้อ แตกต่างกันซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสนิใจซื้ออาหารเสริม

ประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสริม

ประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา และการ

ประเมนิผลทางเลอืก ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้  

 ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามนิเพื่อ

สขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นขัน้ตอนการคน้หาขอ้มลู การตดัสนิใจ และความรูส้กึภายหลงั

การซือ้ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคที่สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิ

เพื่อสขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 เมื่อพจิารณาพบว่า ผูบ้รโิภคทีส่ถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิ

เพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก และ

การตดัสนิใจ ไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
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 ผูบ้รโิภคทีส่ถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่ม

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา และความรู้สึกภายหลังการซื้อ แตกต่างกันซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้ออาหารเสริม

ประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

สง่เสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการรบัรู้

ปญัหา อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ 

 เมื่อพจิารณาพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

สง่เสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการรบัรู้

ปญัหา อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการ

คน้หาขอ้มลู อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ 

 เมื่อพจิารณาพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการ

คน้หาขอ้มลู อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการ

ประเมนิผลทางเลอืก อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ 

 เมื่อพจิารณาพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการ

ประเมนิผลทางเลอืก อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการ

ตดัสนิใจ อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ 

 เมื่อพจิารณาพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการ

ตดัสนิใจ อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจซื้อ ขัน้ตอน

ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ 

 เมื่อพจิารณาพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจซื้อ ขัน้ตอน

ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษา การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ ของผูบ้รโิภควยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีส่ามารถนํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 1.  ผู้บริโภคที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

  1.1  การตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า เพศหญิง มขี ัน้ตอนด้านการรบัรู้ปญัหา การประเมนิผลทางเลอืกการตดัสนิใจ และความรู้สกึภายหลงัการซื้อ

มากกว่าเพศชายเน่ืองมาจาก เพศหญงิมพีฤตกิรรมการใสใ่จสขุภาพมากขึน้ ใหค้วามสาํคญักบัการบํารุงผวิพรรณ ดูแล

สุขภาพ ดงันัน้กระบวนการตัดสนิใจ ตัง้แต่การรบัรู้ปญัหาถึงความต้องการ สรรพคุณ คุณประโยชน์ การประเมิน

ทางเลอืกของอาหารเสรมิประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพ ทัง้ทางด้านบรรจุภณัฑ์ รูปแบบ ความน่าเชื่อถือ คุณสมบตัิ

คุณประโยชน์ การตดัสนิใจ ตัง้ใจและสนใจในอาหารเสรมิ และการใหค้วามสาํคญักบัความรูส้กึภายหลงัการซือ้ จงึอาจ

เป็นปจัจัยหลักที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สกุญัญา เรยีงเครอื (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิกระชบัสดัส่วน Wealthy ของผูบ้รโิภคในเขตปทุมธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติาภา พรหมสวาสดิ ์(2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํา รุงสมองและความจําของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี มสีถานภาพโสด/ 

หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกนัอยู่ อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารบํารุงสมอง 

และความจํา ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับอายุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งตะวัน              

สว่างไพศาลกุล (2551) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน้ําผลไมต้ราบอีิง้ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน สถานภาพ

โสด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มธุรนิ ลลีาเลศิโสภณ (2557) เรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้

โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจ

ซื้อโทรศพัท์มอืถือแบบสมาร์ทโฟนแตกต่างกนัในด้านราคาที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .01 และการตดัสนิใจซื้อ

โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนดา้นการซือ้จากศนูยบ์รกิารทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 โดยเพศหญงิตดัสนิใจซือ้ดา้น

ราคาทีส่งูกว่าและตดัสนิใจซือ้จากศนูยบ์รกิารมากกว่าเพศชาย 

  1.2  การตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 34 ปี มขี ัน้ตอนดา้นการรบัรูป้ญัหาการคน้หาขอ้มูล และความรูส้กึภายหลงัการซือ้มากทีสุ่ด 

เน่ืองจากปจัจุบนัโดยเฉพาะผูบ้รโิภคช่วงอายุ ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 34ปี หนัมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึน้วถิีการ

ดาํเนินชวีติมกีารเปลีย่นแปลงไป มเีทคโนโลยใีหม่ๆเพิม่ขึน้ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มน้ีต้องการมสีุขภาพทีด่ ีและ

การออกกําลงักายให้เหมาะสมถูกมองขา้มไป ดงันัน้จงึเลอืกการรบัรู้ปญัหาถึงความต้องการในอาหารเสรมิประเภท

วติามนิเพื่อสขุภาพคน้หาขอ้มลูขา่วสารต่างๆ โดยการสอบถามขอ้มลูจากคนใกลช้ดิ หาขอ้มลูจากแหล่งน่าเชื่อถอืต่างๆ 

ทัง้อนิเทอรเ์น็ต นิตยสาร และความรูส้กึภายหลงัการซือ้ ทัง้ความพงึพอใจทีไ่ดร้บั การบอกต่อและกลบัมาซือ้อกีครัง้จงึ

ทาํใหผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีมกีารตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พันธ์ทิพย์ สทิธิปญัญา (2553) เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ประเภทวติามนิชนิดเมด็ของนกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่า กลุ่มลูกคา้ของผลติภณัฑเ์สรมิ

อาหารประเภทวติามนิชนิดเมด็คอืกลุ่มทีม่ชี่วงอายุ 18-20 ปี มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์สรมิ

อาหารประเภทวติามนิชนิดเมด็ แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตุลยา วชริปรชีาพงษ์ (2549) ศกึษาเรื่อง 
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พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดแคลปซูลเพื่อบํารุงผิวพรรณของผู้บริโภคที่เป็นสตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิชนิด

แคปซลูเพื่อบาํรุงผวิพรรณ แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20 – 29 ปีมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร

เสรมิชนิดแคปซลูเพื่อบาํรุงผวิพรรณมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30 – 39 ปี และ 40 ปีขึน้ไป  

  1.3  การตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า อาชพีพนักงานบริษัทเอกชนมขีัน้ตอนด้านการรบัรู้ปญัหาและความรู้สกึภายหลงัการซื้อมากที่สุด เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มวยัทํางานประจํามภีาระความรบัผดิชอบดา้นการงานเพิม่มากขึน้ ก่อใหเ้กดิความเครยีดการ

พกัผ่อนน้อยและไม่มีเวลาดูแลตัวเองดงันัน้จึงทําให้เกิดการรบัรู้ปญัหา ทัง้สรรพคุณ คุณประโยชน์ และความรู้สกึ

ภายหลงัการซื้อทัง้ความรู้สกึพงึพอใจหลงัรบัประทานอาหารเสรมิประเภทวติามนิ มกีารบอกต่อและซื้อซํ้าซึ่งทําให้

ผูบ้รโิภค อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมคีวามต้องการในการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพมาก

ทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติาภา พรหมสวาสดิ ์(2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบาํรุงสมองและความจําของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบํารุงสมองและ

ความจาํ ดา้นความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัอายุ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาล

กุล (2251) เรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําผลไม้ตราบีอิ้งของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน สถานภาพ

โสด และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ตุลยา วชิรปรชีาพงษ์ (2549) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์

อาหารเสรมิชนิดแคลปซูล เพื่อบํารุงผวิพรรณของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นสตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคมอีายุ

ระหว่าง 20 – 29 ปี สถานภาพโสด มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน และพบว่าบรโิภคที่มอีายุ สถานภาพ อาชพี 

แตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิชนิแคปซลู เพื่อบาํรุงผวิพรรณ แตกต่างกนั 

  1.4  การตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 24,999 บาทมขีัน้ตอนดา้นการคน้หาขอ้มูลมากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภค

กลุ่มน้ีมรีายไดค้่อนขา้งจาํกดั ดงันัน้การคน้หาขอ้มลูเพื่อนํามาเปรยีบเทยีบทัง้ดา้นราคา คุณภาพ ของแถม ส่วนลด จงึ

ทาํใหผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีมกีารตดัสนิใจดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสารมากทีส่ดุ สว่นผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,000 

บาทขึน้ไปมขี ัน้ตอนดา้นการตดัสนิใจมากทีส่ดุ เน่ืองมากจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมรีายไดท้ีค่่อนขา้งแน่นอน และค่อนขา้งจดั

อยู่ในระดบัสงู ดงันัน้จงึมคีวามสนใจ ตัง้ใจในการซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิ และสาํหรบัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 25,000 – 34,999 บาทมขีัน้ตอนด้านความรูส้กึภายหลงัการซือ้มากที่สุด เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี เป็นวนัที่

ตอ้งการดแูลตวัเอง ประกอบกบักระแสการใสใ่จสขุภาพทีม่โีอกาสขยายตวัเพิม่มากขึน้ซึง่เป็นกลุ่มทีม่กีําลงัซือ้สงูเพราะ

อยู่ในช่วงวยัทีก่าํลงัมรีายไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติาภา พรหมสวาสดิ ์(2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เสริม

อาหารบํารุงสมองและความจําของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยกว่าหรอื

เท่ากบั 20,000 พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบาํรุงสมองและความจาํมากกว่าผูท้ีม่รีายได ้30,000 บาทขึน้ไป

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวริ ีตนัติผาติ (2554) เรื่อง การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20 – 30 ปี สาํเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด มอีาชพีเป็นพนกังานเอกชนและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 50,000บาท ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายได้ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อ

ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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  1.5  การตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า สถานภาพโสด/หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่มขี ัน้ตอนดา้นการรบัรูป้ญัหาและความรูส้กึภายหลงัการซือ้มากทีสุ่ด

เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี เป็นวยัทีต่้องการดูแลตวัเอง ประกอบกบักระแสการใส่ใจสุขภาพทีม่โีอกาสขยายตวัเพิม่มาก

ขึน้ โดยเฉพาะผูบ้รโิภคสถานภาพโสด/หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ซึง่เป็นกลุ่มทีใ่ชช้วีติเพยีงลําพงั  ดงันัน้จงึทําใหม้ี

การตัดสนิใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนด้าน

ความรูส้กึภายหลงัการซือ้มากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตุลยา วชริปรชีาพงษ์ (2549) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิชนิดแคลปซูล เพื่อบํารุงผวิพรรณของผู้บรโิภคที่เป็นสตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูบ้รโิภคมสีถานภาพโสด และพบว่าบรโิภคทีม่ ีสถานภาพ แตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดแคปซูลเพื่อบํารุงผิวพรรณ แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งตะวัน                     

สว่างไพศาลกุล (2551) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน้ําผลไมต้ราบอีิง้ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตํ่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน             

สถานภาพโสด 

 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสรมิการตลาด 

กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามิน             

เพื่อสขุภาพ 

  จากการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคี่า Sig. ทุกด้าน           

ทุกขอ้ ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  2.1  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสริม

การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา 

อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มรีะดบัความสมัพนัธป์านกลาง และมี

ทศิทางเดยีวกนั ในด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านราคา ดา้นบุคลากร และด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และมรีะดบั

ความสมัพนัธต์ํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั ในดา้นกระบวนการ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นผลติภณัฑเ์น่ืองมาจาก

ผูบ้รโิภครบัรูป้ญัหาของการซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ ทัง้คุณประโยชน์ ชื่อเสยีง ความนิยม จากความ

หลากหลายของชนิดอาหารเสรมิ บรรจุภณัฑต่์างๆ รูปแบบของสนิค้าไม่ว่าจะเป็นเมด็ แคปซูล น้ํา ดา้นราคามคีวาม

เหมาะสมกบัคุณภาพ และคุม้ค่า ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายนัน้ ผู้บรโิภคเขา้ถึงได้ง่าย เดนิทางสะดวก มกีารร่วม

รายการลดราคา แจกสนิค้าตัวอย่าง มีการบริการที่รวดเร็ว รวมถึงให้ความสําคญักบัพนักงานที่ให้บริการสําหรบั

คําแนะนําต่างๆ และใหค้วามสาํคญัในดา้นภาพลกัษณ์ของร้านค้า บรรยากาศ รวมถงึใส่ใจในขอ้มูลทางโภชนาการที่

ผูบ้รโิภคจะไดร้บัหากรบัประทานอาหารเสรมิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุตมิา ชุตกิาโม (2553) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกดื่ม Functional Drink ดา้นบํารุงสมองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความคดิเหน็

เกีย่วกบัปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกดื่ม Functional Drink ดา้นบํารุงสมอง และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ

เครื่องดื่มน้ําผลไม้ตราบอีิ้งของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่

ผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาห ์

  2.2  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสริม

การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อ ขัน้ตอนขัน้ตอนการ

คน้หาขอ้มลู อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มรีะดบัความสมัพนัธป์าน

กลาง มทีศิทางเดยีวกนั ในด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านกระบวนการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง มีทิศทางเดียวกัน ในด้านการส่งเสริมการตลาด

เน่ืองมาจากสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น ไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์รูปแบบการนําเสนอ ความคุม้ค่า
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ของราคา ความสะดวกในการเขา้ถงึสนิคา้ผลติภณัฑ ์การเอาใจใส่ในการบรกิารของพนักงาน ทัง้มารยาท ความสุภาพ 

และบรรยากาศของร้าน ทําให้เกดิการค้นหาขอ้มูลข่าวสารกบัผู้บรโิภค ทัง้การสอบถามจากบุคคลรอบข้าง เพื่อน 

ครอบครวั ผ่านขอ้มูลจากรา้นค้า แหล่งน่าเชื่อถอืต่างๆ และแหล่งขอ้มูลทางอนิเตอรเ์น็ต ในส่วนของดา้นการส่งเสรมิ

การตลาดนัน้อาจเป็นเพราะเป็นสนิคา้ทีม่รีาคาค่อนขา้งสงูจงึทาํใหก้ารลดแลกแจกแถมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าซึง่ทํา

ใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อํานาจ ศรสีมสุข 

(2556) เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดและลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

บริการสปาเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพมี

ความสมัพนัธก์บัสว่นประสมการตลาดบรกิาร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สปิปศณีิ บาเรย ์(2555) เรื่อง ปจัจยัทาง

การตลาดที่มผีลต่อการเลอืกใช้บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจนี กรณีศกึษาจงัหวดัภูเกต็ พบว่า 

ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพมคีวามสําคญัระดบัมากที่สุด รองลงมาคอื ราคา และบุคคลการ ตามลําดบั และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ ์เรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบาํรุงสมองและความจาํของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2.3  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสริม

การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ขัน้ตอนการประเมนิผล

ทางเลอืก อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 มรีะดบัความสมัพนัธป์าน

กลาง และมทีศิทางเดยีวกนั ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นกระบวนการ 

ดา้นผลติภณัฑ์ และด้านราคา และมรีะดบัความสมัพนัธ์ตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั ในด้านด้านการส่งเสรมิการตลาด

เน่ืองมาจากส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์ความหลากหลาย รูปแบบการ

นําเสนอ การจัดวางสนิเค้า ความคุ้มค่าของราคาและคุณภาพที่ได้รับ ความสะดวกในการเดินทางเพื่อซื้อสินค้า

ผลติภณัฑ์ หรอืแม่แต้การเขา้ถงึขอ้มูลทางออนไลน์ การร่วมการส่งเสรมิทางการตลาด ลดแลกแจกแถมการตัง้แต่ให้

คําแนะนําตลอดจนบริการหลังการขาย การเอาใจใส่ในการบริการของพนักงาน ทัง้มารยาท ความสุภาพ และ

บรรยากาศของรา้นจงึทาํใหม้คีวามสมัพนัธก์บัการประเมนิผลทางเลอืก โดยการรบัรูผ้่านบรรจุภณัฑข์องสนิคา้วติามนิ

เพื่อสุขภาพ ใช้งานง่าย ชื่อเสยีงของสนิค้า และความน่าเชื่อถือของร้านค้า รวมไปถงึคุณสมบตัิและประโยชน์ ทําให้

ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนัธท์พิย ์สทิธปิญัญา 

(2553) เรื่อง พฤติกรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารประเภทวติามนิชนิดเมด็ของนักศกึษาคณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์ราคา การส่งเสรมิการตลาด ช่องทางการจดัจําหน่าย และบุคคล 

ตามลําดบั มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารประเภทวติามนิชนิดเมด็ และสอดคล้องกบั รุ่ง

ตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน้ําผลไม้ตราบอีิ้งของ

ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ผลติภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อสปัดาห ์

  2.4  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสริม

การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อ ขัน้ตอนการตดัสนิใจ 

อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มรีะดบัความสมัพนัธป์านกลาง และมี

ทศิทางเดยีวกนัในดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด และมรีะดบัความสมัพนัธต์ํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั ในดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากรเน่ืองมาจากส่วน

ประสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ ์ความหลากหลาย รูปแบบการนําเสนอ การจดัวางสนิเคา้ ความคุม้ค่าที่

ไดร้บั ความสะดวกในการเดนิทางเพื่อซือ้สนิคา้ผลติภณัฑ ์การร่วมการส่งเสรมิทางการตลาด ลดแลกแจกแถม การให้

คําแนะนําตลอดจนบริการหลังการขาย การเอาใจใส่ในการบริการของพนักงาน ทัง้มารยาท ความสุภาพ และ



 13 

บรรยากาศของร้านจึงเกิดเป็นการตัดสนิใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ จันทนา           

มงัคะลา (2549) ทีก่ล่าวว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชุติมา ชุติกาโม 

(2553)เรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่ม Functional Drink ด้านบํารุงสมองของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกดื่ม 

Functional Drink ดา้นบาํรุงสมอง 

  2.5  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสริม

การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ ขัน้ตอนความรู้สกึ

ภายหลงัการซื้อ อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ตามลําดบั มรีะดบั

ความสมัพนัธ์ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั ในด้านราคา และด้านบุคลากร และมีระดบัความสมัพนัธ์ตํ่า และมี

ทศิทางเดยีวกนั ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นกระบวนการ ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้น

การส่งเสริมการตลาดเน่ืองมาจากส่วนประสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของสนิค้า 

รปูแบบการนําเสนอ การจดัวางสนิคา้ ความคุม้ค่าทีไ่ดร้บัและราคาสามารถเปรยีบเทยีบได ้ความสะดวกในการเดนิทาง

เพื่อซื้อสนิค้าผลิตภัณฑ์ การร่วมการส่งเสริมทางการตลาด ลดแลกแจกแถม มีตัวอย่างให้ทดลองสินค้า การให้

คาํแนะนํา ปรกึษา ตลอดจนบรกิารหลงัการขาย การเอาใจใส่ในการบรกิารของพนักงาน ทัง้มารยาท ความสุภาพ และ

บรรยากาศของร้านจึงทําให้ผู้บรโิภคมีความพึงพอใจในสุขภาพร่างกาย หลงัจากรบัประทานอาหารเสรมิ เกิดการ

รบัประทานอย่างต่อเน่ือง และมกีารแนะนําอาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพ ทีท่่านเคยรบัประทานใหแ้ก่คนใน

ครอบครวั และคนใกล้ชดิ จงึเกดิเป็นการตัดสนิใจด้านความรู้สกึภายหลงัการซื้อ อาหารเสริมประเภทวติามนิเพื่อ

สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รุ่งตะวนั สว่างไพศาลกุล (2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มน้ําผลไมต้ราบอีิง้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

ได้แก่ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อด้านความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์และพันธ์ทิพย ์           

สทิธปิญัญา (2553)  เรื่อง พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารประเภทวติามนิชนิดเมด็ของนักศกึษาคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ พบว่า ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัด

จาํหน่าย และบุคคล ตามลาํดบั มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารประเภทวติามนิชนิดเมด็ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็ ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเพิม่เตมิ ทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภท

วติามนิเพื่อสขุภาพ เพื่อทีจ่ะสามารถไดข้อ้มลูในอกีแง่มุมหน่ึง ไปปรบัปรุงพฒันาองคก์ร 

 2.  ควรทําการศึกษาผู้บรโิภคนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพราะจะสามารถได้ขอ้มูลงานวจิยัที่

หลากหลายมากยิง่ขึน้ 

 3.  ควรมกีารศกึษาทฤษฎ ีปจัจยัอสิระอื่นๆ อาท ิแรงจูงใจ ทศันคต ิทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิ

ประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพ เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มูลในอกีมุมมองทีเ่กีย่วกบัปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์และควรจะมี

การพฒันาอย่างไร 

 4.  ควรให้ความสําคญักบัการทําวจิยัทางส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในเชงิลกึมากขึน้ เช่น อาจจะ

ศกึษาเจาะจงในแต่ละดา้น ซึ่งสามารถนําผลทีไ่ด้จากงานวจิยัน่ีต่อยอด เพื่อใหท้ราบถงึจุดแขง็ จุดอ่อนของเครื่องมอื

นัน้ๆ อันเน่ืองมาจากสภาพการแข่งขนัในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง ดังนัน้ จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิด

ตลอดเวลา 

 5.  ควรทําการศกึษาขอ้มูลวจิยัในเชงิคุณภาพ เพื่อทีจ่ะสามารถเจาะจงขอ้มูลในเชงิลกึได ้และนําผลไปต่อ

ยอดเป็นการพฒันาผลติภณัฑ ์และตลาดต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร ์         

ทีไ่ด้ใหค้ําปรกึษา ขอ้แนะนํา ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขให้สารนิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบูรณ์ ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ

ดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริิกุตตา และ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศกัดิน์รงค ์

กรรมการสอบสารนิพนธท์ีไ่ดใ้หค้าํแนะนํา ตรวจสอบ แกไ้ขงานวจิยั และอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมอืในการวจิยัในครัง้น้ี 

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั ซึ่งให้การสนับสนุนในการศึกษาเล่าเรียนมา         

โดยตลอด 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน และเพื่อนใน MBA รุ่นที ่15 ทีใ่หก้ารช่วยเหลอืสาํหรบัการทํางานวจิยัและ

การศกึษามาโดยตลอดจนจบการศกึษาของผูว้จิยั 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณ เจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจน 

ผูม้สีว่นร่วมต่องานวจิยัน้ีทุกท่าน 
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