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การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพือ่สุขภาพของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 DECISION MAKING IN PURCHASING DIETARY SUPPLEMENTS   

OF CONSUMERS IN BANGKOK AREA 

 ภาวณีิ  ตนัติผาติ 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2    

.................................................................................................... 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาถึงความ

แตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลและความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงใช้แบบสอบถามกบัประชากรท่ีมีคุณสมบติั 4 ด้าน ได้แก่ อาศยัและ/หรือ

ทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีอายตุั้งแต่ 15 ปีเป็นตน้ไป มีอาชีพและรายได้

ท่ีแน่นอน และมีประสบการณ์การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  จาํนวน 400 

ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  t-Test  F-Test  และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) ผลการวจิยัพบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

 

_______________________________________________ 
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ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพ เหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ

ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุด  มีผลและ

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

Abstract 

This research is descriptive to have purpose in studying personal 

factors, consumer behavior for dietary supplements, and marketing mix that 

have influence and relationship with the purchasing decision of consumers in 

Bangkok areas.  It utilizes questionnaire with four hundred people who have 

four qualifications – living or working in Bangkok; having minimum age of 

fifteen years; have constant career or income; and have consumption experience 

for the products. Percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and 

Multiple Regression Analysis (MRA) are considered to be utilized for 

analyzing the data. 

Decision in purchasing dietary supplements can be related with all of 

personal factors and all of their three mentioned behaviors.  However, three 

marking factors including product, price, and place have no relationship with 

the decision while promotion has at significant level of 0.05 

1. บทนํา 

เพลินใจ ตงัคณะกุล (2554) อาหารเสริมสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้

รับประทานเพื่อเพิ่มเติมหรือเติมเตม็กบัอาหารหลกัท่ีรับประทานในแต่ละวนัซ่ึงมี

อยู่หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ เม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว เป็นตน้ โดยช่วย
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ใหร่้างกายไดรั้บโภชนาการท่ีเหมาะสมเน่ืองจากทุกคนมีความตอ้งการมีสุขภาพ

สมบูรณ์ปราศจากโรคภยั ช่วยผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพ เพราะอาหารเสริมจะเขา้

ไปเสริมในส่วนท่ีร่างกายขาดไดค้รบถว้นเต็มท่ีและช่วยบรรเทาหรือรักษาโรค

บางชนิดแทนยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจึงเข้ามามี

บทบาทและกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคท่ีเอาใจใส่สุขภาพ

เน่ืองจากคุณค่าทางสารอาหารท่ีไดรั้บลดลงดว้ยเหตุจากระบบการแปรรูปอาหาร

โดยเฉพาะกระบวนการผลิตท่ีซับซ้อน นอกจากน้ีผู ้บ ริโภคหันมาเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัมากเกินไปอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู๊ ต อาหาร

สําเร็จรูปต่างๆ และอาหารท่ีมีเส้นใยนอ้ยท่ีสอดรับกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตใน

ปัจจุบนัเป็นสาเหตุทาํให้เกิดความเส่ียงจากการขาดสารอาหารและเส่ียงต่อการ

เกิดโรคบางชนิดได้  สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (2550) หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยนัว่า การรับประทาน

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอย่างถูกตอ้งสามารถช่วยทาํให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

โดยช่วยลดความเส่ียงจากความตายดว้ยโรคมะเร็ง โรคหวัใจ และโรคหลอดเลือด 

จากการรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในปริมาณท่ีมากเกินไป จน

อาจกลายเป็นโทษแลว้  ผูท่ี้จาํเป็นตอ้งรับประทานอาหารเสริมและตอ้งการไดรั้บ

คุณค่าต่อสุขภาพอยา่งแทจ้ริง จึงควรศึกษารายละเอียดให้ดีแทนการหลงเช่ือการ

โฆษณาเกินจริง และควรปรึกษาแพทยโ์ดยเฉพาะสตรีท่ีมีครรภก่์อนบริโภค โดย

ควรเลือกอาหารเสริมท่ีเหมาะสมกบัอาย ุสภาพร่างกาย และสภาพการดาํเนินชีวิต

ของตนเอง  ในดา้นผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็

ควรดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเช่นเดียวกนักบัธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ีควรมี

ความซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภค ไม่ควรนาํเสนอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีไม่มีคุณภาพ

มาตรฐาน รวมทั้งการแอบอา้งสรรพคุณเกินความเป็นจริง โดยผลการศึกษาใน

คร้ังน้ีสามารถช่วยทาํให้ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือและบริโภค

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพมากข้ึน รวมทั้งการเขา้ใจความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางประกอบการวางแผนเชิงกล
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ยุทธ์  เพื่อจัดสรรและพฒันาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและ

บริการใหดี้ข้ึน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ การ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการบริโภค อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยั  ส่วนประสมทางการตลาดกบั

การตดัสินใจ   เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.พฤติกรรมการซ้ือและบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค 

2.เพื่อเขา้ใจความสัมพนัธ์ของ ปัจจยัแต่ละประเภทท่ีเลือกทาํการศึกษา

ไดอ้ยา่งละเอียดและมีเหตุผล 

3.เพื่อให้ไดแ้นวทางในการจดัสรรและพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพ และการบริการ รวมทั้งปัจจยัทางการตลาดอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม

และดีข้ึน 

4.เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์  สาํหรับการอา้งอิงประกอบการวางแผน

เชิงกลยุทธ์  และการตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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2.พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดของงานวจัิย 

                  ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวคิด 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  

ระดบัการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ  

           

 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ     

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ เหตุผลในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ และประเภทของผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุด 

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด      

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ 
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1.ความรู้เกีย่วกบัอาหารเสริมเพือ่สุขภาพ 

คาํจาํกัดความของอาหารเสริมสุขภาพ เพลินใจ ตงัคณะกุล (2554) 

อาหารเสริมสุขภาพ จดัเป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารหรือ Dietary supplement 

products ซ่ึงหมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใชรั้บประทานโดยตรงเพื่อเพิ่มเติมหรือเติมเต็ม

กบัอาหารหลกัท่ีรับประทานในแต่ละวนัตามปกติมกัจะอยู่ในลกัษณะเป็นเม็ด 

แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน มีจุดมุ่งหมายสาํหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมี

สุขภาพปกติ (มิใช่สําหรับผูป่้วย) เช่น นํ้ ามนัปลาแคปซูล ใยอาหารอดัเม็ด ใย

อาหารผงสาํหรับชงหรือโรยอาหาร เป็นตน้ 

2.ความรู้เกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์  

            ปรมะ สตะเวทิน (2539) กล่าวไวว้า่  การศึกษาลกัษณะทางประชากรนั้น

มีสมมติฐานว่ามวลชนผูรั้บข่าวสารท่ีอยู่ในลกัษณะทางประชากรเดียวกนัจะมี

ลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีคลา้ยคลึงกนัส่วนคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัจะ

มีลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีแตกต่างกนั  โดยแบ่งลกัษณะประชากรเป็น  5  กลุ่มดงัน้ี 

เพศ อาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

3.ความรู้เกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

             Kotler, Philip (1997) โดยปกติแล้วความพยายามของธุรกิจเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้ได้รับความพอใจ และเพื่อให้

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัประสบความสําเร็จเหนือคู่แข่ง   นกัการตลาดตอ้งใช้ 4P’s  

หรือส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกัสําคญัดงัน้ี 

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

4.ความรู้เกีย่วกบัการบริการ 

  สุนนัท ์ บุญวโรดม  (อา้งอิงถึงในอภินนัท ์จนัตะนี 2547) กล่าววา่ “การ

บริการ” หมายถึง  กิจกรรมหน่ึงหรือชุดของกิจกรรมหลายอยา่งท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลหรืออุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงทาํให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจ 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

  5.ความรู้เกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือ   

            Kotler, Philip (2002) กล่าวเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer  Behavior  Model)  ว่าเป็นการศึกษาถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงพฤติกรรมนั้นจะเกิดข้ึนจากการมีส่ิงมากระตุ้น 

(Stimulus)  ความรู้สึกของผูบ้ริโภคทาํให้เกิดความตอ้งการ  และผ่านสู่ความรู้  

ความรู้สึกนึกคิดหรือกล่องดาํของผูซ้ื้อ  (Buyer’s  black  box)  และความรู้สึกนึก

คิดน้ีจะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ  และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค เม่ือผา่นช่วงน้ีแลว้ก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ื้อ  (Buyer’s  response)  

หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase  decision)  

3. ระเบียบวธีิวจัิย  

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  มี

ระเบียบวิธีวิจยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology) โดยมุ่ง

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั

ต่างๆ ดงัน้ี 

แนวทางการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในงานวิจยัน้ีมี    

คุณสมบติัทั้ง 4 ดา้น คือ 

1. อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. มีอายตุั้งแต่ 15 ปีเป็นตน้ไป  

3. มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน 

4. มีประสบการณ์การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ   

             โดยมีแนวทางการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัคร้ังน้ี

เป็นตวัแทนของประชากร จาํนวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการใชสู้ตร  n = P(1-P) 

(Z)2  /e2 โดยกาํหนดให ้n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  Z = ค่ามาตรฐาน  (Standard  

Score) จากตารางแจกแจงปกติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  จะไดค้่า 1.96    

e =     ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง +/- 5% P = ค่า % ท่ีตอ้งการจะสุ่ม

จากประชากรทั้งหมด(สุรัส หิรัญมุทราภรณ์, 2554)  เม่ือแทนค่าตวัแปรในสมการ
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

จะไดเ้ป็น   n = (0.5) (1-0.5) (1.96)2 /(0.05)2= 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง ซ่ึง

การศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

             เคร่ืองมือวจิยั โดยสร้างแบบสอบถามใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์

ท่ีตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานมากท่ีสุด โดยไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาทาํการตรวจทานพร้อมปรับตามความเหมาะสมแลว้จึง

นาํแบบสอบถาม 30 ชุดไปทดสอบ โดยใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคมี

อายุตั้งแต่ 15 ปีเป็นตน้ไป  มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน และมีประสบการณ์การ

บริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  อาศยัและ/หรือทาํงานอยูใ่นเขตสาทรและบางรัก

ของกรุงเทพมหานคร ก่อนนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปประมวลผลหาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามจากค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาช 

(Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient) (อา้งถึงในพิมพท์อง สังสุทธิพงศ์

และวรวติั กิติวงค,์ 2552) ซ่ึงผลประมวลสรุปไดว้า่ในแต่ละกลุ่มของตวัแปรมีค่า

สัมประสิทธ์ิ มากกวา่ 0.700 ซ่ึงสูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้

 แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  การวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปของการบรรยาย

โดย 

1. นาํเสนอขอ้มูลแบบแจกแจงความถ่ีในรูปแบบทางสถิติร้อยละของ

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพในดา้นประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อย

ท่ีสุด 

2. แจงแจกในรูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ในดา้น

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและเหตุผลในการ

เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด และการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

การทดสอบสมมติฐาน ใช้เคร่ืองมือทางสถิติ 3 ประเภทมาวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.Independent Sample Test (t-Test) สาํหรับการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปร  Nominal หรือเพศ กบัตวัแปรตามในรูปแบบ Scale หรือการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

2.One-Way ANOVA (F-Test)     สําหรับการทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร Ordinal หรือปัจจยัส่วนบุคคลต่างๆ ยกเวน้ เพศ และประเภทของ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุดกับตัวแปรตามใน

รูปแบบ Scale หรือการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

3.Multiple Regression Analysis (MRA) สําหรับการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร Scale หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพ ด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและ

เหตุผลในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดกบัตวัแปรตามในรูปแบบ Scale หรือการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

4.ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

ตารางท่ีสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ( อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ) 

ผลการทดสอบความสมมติฐาน ค่านัยสําคัญ เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

เพศ 0.000    

อาย ุ 0.010    

ระดบัการศึกษา 0.016    

รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 0.000    

สถานภาพการสมรส 0.005    

อาชีพ 0.026    

ประเภทของผลิตภณัฑอ์าหารเสริม

ท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุด 

0.000    

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

0.000    

เหตุผลในการรับประทาน

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

0.000    

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.097    

ปัจจยัดา้นราคา 0.634    

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.113    

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 0.000    

 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

 ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 269 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.25 มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.25 สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 

มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 มีอาชีพเป็นพนกังาน
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

บริษทัเอกชน จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 94 คน 

สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพือ่สุขภาพ

ของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัการบริโภคผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมอาจมีโทษหรืออนัตรายต่อสุขภาพหากผลิตภณัฑ์ไม่ไดม้าตรฐานมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.840 ตามมาด้วยปัจจยัความจาํเป็นตอ้งศึกษาวิธีการ

บริโภค วนัท่ีผลิต วนัหมดอายุ วิธีเก็บ และคาํอธิบายอ่ืนๆ อย่างละเอียดก่อน

ตดัสินใจบริโภค มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.640  

2. ด้านเหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัปัจจยัเพื่อบาํรุงสมองมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.977 ตามมาดว้ยปัจจยัเพื่อให้ร่างกายไดส้ารอาหารครบถว้น มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.695  

3. ด้านประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เลือกซ้ือมารับประทานบ่อย

ที่สุด ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมประเภทวิตามินประเภทต่างๆ มารับประทานบ่อยท่ีสุด จาํนวน 225 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.25 ตามมาดว้ยนิยมเลือกซ้ือประเภทผลิตภณัฑ์เสริมแคลเซียม 

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญักบัปัจจยัผลิตภณัฑ์มีคุณภาพไดม้าตรฐานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

8.670 ตามมาดว้ยปัจจยัสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.320  

2. ด้านราคา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยั

ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.513 ตามมาดว้ย

ปัจจยัความเหมาะสมของราคากบัปริมาณ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.353  
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

3. ด้านสถานที่ จัดจําหน่าย ผลการวิจัย พบว่า  กลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคญักบัปัจจยัความสามารถหาซ้ือไดต้ามห้างสรรพสินคา้ทัว่ไปมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 8.230 ตามมาด้วยปัจจยัความสะดวกในการหาซ้ือสินคา้ มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.210 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญักบัปัจจยัการจดัใหมี้พนกังานคอยแนะนาํบริการใหลู้กคา้มากท่ีสุด  มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.810 ตามมาดว้ยปัจจยัการให้ส่วนลดและของแถม  มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 7.493 

สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์อาหารเสริมเพือ่สุขภาพ 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักับปัจจัยความเช่ือว่า

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.670  ตามมาดว้ยปัจจยัความพึงพอใจโดยรวมจากการตดัสินใจ

เลือกบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.580  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1     ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  ผลการวิจยั พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อายุท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2   พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ี

แตกต่างกนั มีผลและความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวิจยั 

พบวา่  

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่าง

กนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

เหตุผลในการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่าง

กนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุดท่ี

แตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

สมมติฐานที่ 3   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยั พบวา่  

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ราคาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสําคญัสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. อภิปรายผล 

งานวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัย เชิงพรรณนา โดยใช้

แบบสอบถามกบัประชากรท่ีมีคุณสมบติั 4 ดา้น ไดแ้ก่ อาศยัและ/หรือทาํงานอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายตุั้งแต่ 15 ปีเป็นตน้ไป มีอาชีพและรายไดท่ี้แน่นอน 

และมีประสบการณ์การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  จาํนวน 400 ตวัอย่าง 

สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Pecentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  t-Test  F-Test  และ Multiple Regression 

Analysis (MRA)  
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[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-

30 ปี สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพเป็นโสด มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท 

ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กบัปัจจยัการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอาจมีโทษ

หรืออนัตรายต่อสุขภาพหากผลิตภณัฑ์ไม่ไดม้าตรฐานมากท่ีสุด  ในดา้นเหตุผล

ในการรับประทานผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กบัปัจจยัเพื่อบาํรุงสมอง

มากท่ีสุด และในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ี เ ลือกซ้ือมา

รับประทานบ่อยท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

ประเภทวติามินประเภทต่างๆ มารับประทานบ่อยท่ีสุด  

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานมากท่ีสุด ในดา้นราคากบั

ปัจจยัความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพมากท่ีสุด  ในดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย

กบัปัจจยัความสามารถหาซ้ือไดต้ามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไปมากท่ีสุด  และในดา้น

การส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัการจดัให้มีพนกังานคอยแนะนาํบริการให้ลูกคา้

มากท่ีสุด นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามสาํคญักบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพกบัปัจจยัความเช่ือว่าผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากท่ีสุด    

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ี

แตกต่างกนั ประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพ เหตุผลในการรับประทาน  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ

ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุด   มีผลและ

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3 
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ดา้น ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา และสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แต่ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี

แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลงานวิจัยค ร้ัง น้ี มีความสอดกับผลงานท่ีได้ทําการทบทวนมา

หลากหลายท่าน ไดแ้ก่ 

1. รักษ์เกียรติ จิรันธรและคณะ (2550) เก่ียวกับปัจจยัท่ีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในเขตอําเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน ราคาสินคา้ 

และป ระส บกา รณ์ เ ดิมในการใช้ผ ลิตภัณฑ์ เส ริมอาหาร เพื่ อ สุขภาพ มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2. วรวชัร ลีลาคุณากร (2547) เก่ียวกบัพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจากร้านขายยาท่ีเป็น

สาขาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี ได้แก่ อาย ุ

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซ่ึงให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจาํหน่าย

โดยรวม และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมแตกต่างกนั 

3.  ออ้มใจ รอดบุญ (2548)  เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ

รายไดส่้งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร  

4. เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ ์(2553) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกลกัษณะประชากรศาสตร์

และทุกพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั มี
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั และส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5 โดยผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัส่วน

ประสมทางการตลาดอ่ืนๆ มากท่ีสุด สอดคลอ้งตรงกบัผลงานวจิยัคร้ังน้ีเช่นกนั 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการวิจยัสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ ดงัน้ี 

1. เพื่อนาํมาใช้พฒันา ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการดาํเนินการ โดยผู ้

ประกอบกิจการ ควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ น้ีมีความสาํคญักบัการดาํเนินการ  

2. ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยเฉพาะดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูป้ระกอบกิจการ

ควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดสําหรับการวางแผนเชิงกล

ยทุธ์การตลาดมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัหรือกลุ่มเป้าหมายคนละประเภทหรือต่าง

คุณลกัษณะเพื่อสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้มาวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนัได ้

2. ควรทาํการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีกาํลงัเจ็บป่วย  และตอ้งการผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมสําหรับการรักษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลในมุมมองดา้นการรักษาพยาบาล 

ซ่ึงจะมีประโยชน์มากข้ึน  

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นปัจจยัช่องทาง

ในการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างออกไป เช่น การใชส่ื้อทางอินเตอร์เน็ท  เป็นตน้  
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