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บทคัดย่อ 

 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพ และปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือคนวยัทาํงานท่ีมีอายุ 18 ปี

ข้ึนไป จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ี

แจกโดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก  และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรม SPSS ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

โดยค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test), F-test (One-Way ANOVA) และ 

MRA (Multiple Regression Analysis)  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางดา้นสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญา

ตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

 

_____________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป        

มหาวทิยาลยัรังสิต 
  2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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            ผลการศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งให้

ความสําคญัในระดบัมากต่อทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เรียงตามลาํดบั 

คือ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย เนน้ความสะดวกในการหาซ้ือ  ดา้นราคา เนน้ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ ด้านส่งเสริมการตลาด เน้นให้มีพนักงานขายให้ข้อมูล

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และดา้นผลิตภณัฑ ์เนน้คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

ในส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ พบว่าโดยทัว่ไป

กลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะอยากมีสุขภาพ

ดี ส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อบริโภคเอง สถานท่ีซ้ือ คือห้างสรรพสินค้า และจะซ้ือเป็น

ประจาํ จะซ้ือใหม่เม่ือของเดิมหมด โดยเลือกผลิตภณัฑ์ยี่ห้อเดิมท่ีเคยซ้ือ เลือก

แหล่งผลิตในประเทศ และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังมากกวา่ 500 บาท 

สาํหรับการวเิคราะห์สมมติฐานความแตกต่างดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พบว่า ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของคนวยั

ทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาํหน่าย และด้านส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

            พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ประเภท

ผลิตภณัฑท่ี์เลือก วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ การเลือก

ซ้ือคร้ังใหม่ ช่วงเวลาในการซ้ือ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, ผลติภัณฑ์เพือ่สุขภาพ 
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Abstract 

The purpose of this independent study was to study purchasing 

behavior on healthcare products, the relationship of demographic factors 

marketing mix factors, purchasing behavior and the purchasing decision on 

healthcare products of working people in Bangkok.   

The sample group of this survey was 400 people, aged from 18 years 

live or work in Bangkok.  The survey tools were questionnaires which being 

done by the samples with convenience sampling random.  To use percentage 

average and standard  deviation as a means for statistical analysis while t-test 

(Independent Sample t-test), F-test (One-Way ANOVA) and MRA (Multiple 

Regression Analysis) were used for testing hypothesis at significant level of  

0.05 in order to study the relationship of independent and dependent variables. 

From this study, it was found that the majority of respondents was 

female with age range between 21-30 years, holding Bachelor degree, single 

working in private company and had average monthly income between 10,001 

to 20,000 baht. 

For consumer purchasing behavior on healthcare products, it was 

found that respondents mostly purchased health food for themselves because 

they wanted to be healthy.  They will repurchase regularly when they had no 

more product by selecting  brand they were used to at department store.  They 

purchased products of Thailand and the average expense was more than 500 

baht. 

About the important level of 4P’s factors, it was found that most 

consumers gave precedence to convenience of purchasing in terms of place 

factor, reasonable price in term of price factor, product suggestion in term of 

promotion factor and good quality in term of product factor.  
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For testing of demographic factors, marketing mix factors and 

purchasing behavior that influenced decision of purchasing healthcare products 

of working people in Bangkok, it was found : 

The differences of demographic factors – age, status, education 

occupation and monthly income – influenced different decision of purchasing 

healthcare products of working people in Bangkok. 

For relationship of marketing mix factors and the decision of 

purchasing, was found that product factors, place factors and promotion factors 

influenced the decision of purchasing healthcare products of working people in 

Bangkok. 

The study was also found that different purchasing behavior on 

healthcare products – product type, purchasing objectives, purchasing place 

purchasing frequency, repurchasing, purchasing time and average expense – 

influenced the different decision of purchasing healthcare products of working 

people in Bangkok. 

KEY WORD : BEHAVIOR, HEALTHCARE PRODUCTS 

1.บทนํา 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ปัจจุบนักระแสสุขภาพกาํลงัเป็นท่ีนิยมทัว่โลก การท่ี

คนประสบปัญหาเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จากการบริโภคอาหาร

ฟาสต์ฟู๊ ดท่ีอุดมไปด้วยไขมนัอ่ิมตวั มีโปรตีน และนํ้ าตาลในปริมาณมากเกิน

ความต้องการของร่างกาย ขาดการออกกาํลังกาย ความเครียดสะสมจากการ

ทาํงาน ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ รวมถึงอนัตรายจากความไม่ปลอดภยัด้าน

อาหารท่ีมีต่อผูบ้ริโภค ทั้งอาหารปนเป้ือนทั้งท่ีผลิตภายในประเทศ และอาหารท่ี

นาํเขา้จากต่างประเทศ ความไม่ปลอดภยัของอาหารเกิดข้ึนไดใ้นทุกจุดในห่วงโซ่ 

หรือเส้นทางอาหารก่อนถึงผูบ้ริโภค มีกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเส่ียงต่อความ

ปลอดภยั เร่ิมตั้งแต่กระบวนการผลิตท่ีมีการใชส้ารเคมีและสารพิษมาก การเก็บ

รักษาและการขนส่ง การแปรรูปอาหารท่ีใช้สารเคมีเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด 
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การปรุงอาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ ตลอดจนกระบวนการบริการท่ียงัคงมีความ

เส่ียงเกิดข้ึนได้ ด้วยเหตุน้ีทาํให้ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัต้องเลือกในการบริโภค

อาหาร หรือใชผ้ลิตภณัฑต่์าง ๆ มากข้ึน นอกจากน้ีการเขา้สู่สังคมสูงอายุในหลาย 

ๆ ประเทศ ทาํให้รัฐบาลของแต่ละประเทศพยายามรณรงค์ให้ประชาชนลด

ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และหันมาป้องกันโรคโดยการส่งเสริมให้

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ปลอดสารเคมีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และสุขภาพ ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผูสู้งอายุท่ีกาํลงัจะมีจาํนวนเพิ่มข้ึน

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีความสุข และรัฐบาลไม่ตอ้งสูญเสียงบประมาณ

เพื่อดูแลสุขภาพของคนวยัน้ีมากเกินไป สําหรับประเทศไทย จากขอ้มูลของ

สํานกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า

ประเทศไทยใช้งบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เฉล่ียปีละ 20,000 ล้าน

บาท ขณะท่ีรายจ่ายดา้นสุขภาพสูงมากกวา่ปีละ 400,000 ลา้นบาท (กรุงเทพธุรกิจ

25 เมษายน 2554) 

จากการสาํรวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2550 ของสํานกังาน

สถิติแห่งชาติพบวา่ปัจจุบนัโครงสร้างประชากรในประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลง

เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) แลว้ โดยในปี 2550 ประเทศไทยมีสัดส่วน

ผูสู้งอายุสูงถึงประมาณร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งประเทศ ประชากรสูงอายุ

เป็นชายร้อยละ 44.6 และหญิงร้อยละ 55.4 แบ่งเป็นผูสู้งอายุวยัตน้ (60-69 ปี) 

กลุ่มผูสู้งอายุวยักลาง (70-79 ปี) และกลุ่มผูสู้งอายุวยัปลาย (80 ปีข้ึนไป) พบว่า

ร้อยละ 58.8 เป็นผูสู้งอายวุยัตน้ ร้อยละ 31.7 เป็นผูสู้งอายวุยักลาง และร้อยละ 9.5 

เป็นผูสู้งอายวุยัปลาย นอกจากน้ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ไดค้าดประมาณอายุมธัยฐาน (Median Age) ของประชากรใน

ประเทศไทยปี 2543-2573 พบว่าอีก 20 ปีขา้งหน้า อายุมธัยฐานของประชากร

ไทยจะเพิ่มสูงข้ึนเป็น 40 ปี หมายความวา่ประชากรคร่ึงหน่ึงในประเทศจะมีอายุ

สูงกว่า 40 ปี และประชากรอีกคร่ึงหน่ึงจะมีอายุน้อยกว่า 40 ปี จะเห็นได้ว่า

ผูสู้งอายุในประเทศไทยกาํลงัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการมี

อายยุนืยาวข้ึนกวา่ในอดีตทั้งจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการรักษาโรค การ
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รู้จกัดูแลตนเองไม่ให้ตอ้งเป็นภาระของลูกหลานและสังคม การเลือกอุปโภค

บริโภคผลิตภณัฑท่ี์ดี มีประโยชน์ ไม่ก่อพิษหรือโทษต่อร่างกาย อยา่งไรก็ตามใน

ประเทศไทย พบว่าร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะยงัมีน้อย ไม่

แพร่หลาย แมแ้ต่ในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวง เน่ืองจากโดยทัว่ไปคน

ไทยนิยมเลือกบริโภคหรือใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพในบางประเภทเท่านั้น รวมทั้ง

ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งเลือกท่ีจะใชห้รือบริโภค

เพี ยง บา งช นิด นอกจา ก น้ีผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อ สุข ภา พ ยัง มีวาง จําหน่า ยตา ม

ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ฯ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถหา

ซ้ือไดส้ะดวกข้ึนอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ    

เลือกซ้ือ ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ  ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

เพื่อสุขภาพ ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

3.พฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อ 

สุขภาพของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับผูท่ี้ตอ้งการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพสามารถนาํไปใชว้างแผนผลิตหรือจดัหาผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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2.เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพสามารถ

นําผลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเพื่อความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

• เพศ  อาย ุ

• สถานภาพ   ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ    รายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

• ผลิตภณัฑ ์

• ราคา 

• ช่องทางจาํหน่าย 

• ส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการเลอืกซอืผลิตภณัฑ์เพอืสุขภาพ 

ของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

• ประเภทผลิตภณัฑ ์

• เหตุผลท่ีซ้ือ 

• วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

• สถานท่ีซ้ือ 

• ความถ่ีในการซ้ือ 

• การเลือกซ้ือคร้ังใหม่ 

• แหล่งผลิต 

• ช่วงเวลาท่ีซ้ือ 

• ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อผลติภณัฑ์เพือ่

สุขภาพของคนวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 
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2.แนวคิด 

        ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

ธงชยั สันติวงษ์ (อา้งถึงใน ลดาพร พงศ์ศิริวิลาศ. 2544, 21) กล่าวว่า 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาผูบ้ริโภค ซ่ึงต่างก็ตอ้งจดัหา

ส่ิงจาํเป็นสาํหรับความเป็นอยูใ่น  ชีวิตประจาํวนั คือ สินคา้และบริการจากระบบ

เศรษฐกิจมาตอบสนองความต้องการของคน ในเวลาเดียวกันกิจกรรมทาง

การตลาด (Marketing) ก็เป็นส่วนสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับการตอบสนองความ

ตอ้งการของมนุษยใ์นสังคม 

Solomon (อา้งถึงใน ลดาพร พงศศิ์ริวลิาศ. 2544, 21) กล่าววา่ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง

เพื่อการเลือกสรร การซ้ือ การใช้ หรือ การบริโภคท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ ์

บริการความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ

ปรารถนาต่าง ๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

ธงชัย สันติวงษ์ (อ้างถึงใน สุภาพร ทุมพร. 2551, 43) ได้กล่าวว่า 

พฤติกรรมการบริโภคนั้ นในความหมายท่ีถูกต้องมิใช่หมายถึง การบริโภค 

(Consumption) แต่หากศึกษาถึงการซ้ือ (Buying) ของผูบ้ริโภค เนน้ตวัผูซ้ื้อเป็น

สําคญั และท่ีถูกตอ้งแลว้การซ้ือเป็นเพียงจุดหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจและ

ไม่สามารถแยกออกไดจ้ากการบริโภคสินคา้ ทั้งท่ีกระทาํโดยตวัผูซ้ื้อเอง หรือการ

บริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว ซ่ึงผูซ้ื้อทาํตวัเป็นผูซ้ื้อแทนให้ การซ้ือ

แทนนั้น ผูซ้ื้อแทนจะเป็นผูท้าํงานแทนความพอใจของผูบ้ริโภคอีกต่อหน่ึง 

   Harold J.Leavitt (อา้งถึงใน นฤมล ศุภเอม. 2548, 13) ไดก้ล่าววา่ ก่อนท่ี

มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมา มกัจะมีมูลเหตุท่ีจะทาํให้เกิด

พฤติกรรมก่อน ซ่ึงมูลเหตุดงักล่าวอาจเรียกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม” 

(Process of behavior) และกระบวนการของพฤติกรรมของมนุษยมี์ลกัษณะ

คลา้ยกนั 3 ประการดงัน้ี 

1.พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิด (Behavior is caused)  

หมายความว่า การท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดออกมานั้น
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จะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิด และส่ิงซ่ึงเป็นสาเหตุก็คือความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวั

คนนัน่เอง 

        2. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้ต้องมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุ้น (Behavior is 

motivated) นัน่คือ เม่ือคนเรามีความตอ้งการเกิดข้ึนแลว้ คนเราก็ปรารถนาท่ีจะ

บรรลุถึงความตอ้งการนั้น จนกลายเป็นแรงกระตุน้ หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

        3.พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is goal-directed) 

หมายความวา่ การท่ีตวัเราแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้นก็มิไดก้ระทาํไปอยา่ง

เล่ือนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทางตรงกันข้ามกลับมุ่งไปสู่

เป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จแห่งความตอ้งการของตน 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (A Model of Consumer Behavior)  

จุดเร่ิมตน้ของการทาํความเขา้ใจกบัพฤติกรรมของผูซ้ื้อ คือ การศึกษาถึง 

"โมเดลส่ิงกระตุน้ และการตอบสนอง" (Stimulus-Response Model) 

งานของนกัการตลาด คือ การทาํความเขา้ใจกบัความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

(Buyer's   Consciousness) หรือท่ีเรียกกนัวา่กล่องดาํ (Black box) โมเดลน้ีถูกแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เร่ิมตน้จากการมีส่ิงกระตุน้เขา้มากระทบกล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อโดยส่ิงกระตุน้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4  คือ

ผลิตภณัฑ ์ราคา  สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด 

2.ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมระดับมหภาค ซ่ึงอยู่ภายนอก

องคก์ร เช่น ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง และวฒันธรรม 

ส่วนที่ 2 จากส่ิงกระตุน้ดงักล่าวขา้งตน้จะกระทบกล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ       

1.ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) 

2.กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer decision process) 
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ส่วนที่ 3 เป็นขั้นของการตอบสนองของผูซ้ื้อซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

มาแลว้โดยผูซ้ื้อจะมีการตอบสนอง 5 ประการดงัน้ี  

1.การตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑท่ี์จะซ้ือ (Product choice) 

2.การตดัสินใจเลือกตราสินคา้ท่ีจะซ้ือ (Brand choice) 

3.การตดัสินใจเลือกร้านคา้ท่ีจะซ้ือ (Dealer choice) 

4.การตดัสินใจในเวลาท่ีจะซ้ือ (Purchase timing) 

5.การตดัสินใจในปริมาณท่ีจะซ้ือ (Purchase amount) 

 3.ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของคนวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research 

Methodology) โดยใชก้ารวิจยั  เชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)   มุ่งเนน้การศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ โดยประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษา คือผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ีอาศยัหรือทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การแจก

แบบสอบถามโดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling Random) 

ใชสู้ตรการคาํนวณเพื่อกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

(ผศ.ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550:48)   

   n     =     UUP (1-P) (Z)2 

              e2 

 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้ คือ 385 คน และจากการแจก

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพรวม 

386 คน ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพเลย 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิธีแจกแจงขอ้มูล 

(Frequency Distribution) หาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ใช้ในการอธิบาย   ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือก
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ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อผูต้อบแบบสอบถาม 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัท่ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์กันหรือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อ

สุขภาพ ไดแ้ก่ ค่า t-test (Indepentdent Sample t-test) ค่า F-test (One-Way 

ANOVA) และค่า MRA (Multiple Regression Analysis) 

4. ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

  จากการศึกษา ไดข้อ้สรุปดงัต่อไปน้ี 

    ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

• เพศ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.5 และเพศชาย จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 

• อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.5 รองลงมาคืออายุ   31-40 ปี จาํนวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 34.0 และนอ้ย

ท่ีสุดคือ อายไุม่เกิน 20 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

• สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นโสดจาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.0  รองลงมาคือ สมรส จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 นอ้ยท่ีสุดคือ หยา่/

หมา้ย/แยกกนัอยู ่จาํนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 1.0 

• ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบปริญญาตรีจาํนวน 314 คนคิดเป็น

ร้อย ละ 78.5 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

นอ้ยท่ีสุดคือ ปวช./ปวส./อนุปริญญา จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 

• อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 282 คน คิด

เป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จาํนวน 40 

คน คิดเป็นร้อยละ10.0 นอ้ยท่ีสุดคืออาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  

• รายได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 170 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาทจาํนวน 70 คนคิดเป็นร้อย

ละ 17.5 นอ้ยท่ีสุดคือ 40,001-50,000 บาท  จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

• ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 

7.15 โดย  ใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

• ดา้นราคา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.42 โดย

ให ้ ความสาํคญัต่อปัจจยัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด 

• ด้านช่องทางจาํหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดับมาก ท่ี

ค่าเฉล่ีย    7.64 โดยใหค้วามสาํคญัต่อความสะดวกในการหาซ้ือมากท่ีสุด 

• ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดับมาก ท่ี

ค่าเฉล่ีย   7.33 โดยใหค้วามสาํคญัต่อการมีพนกังานขายใหข้อ้มูลสินคา้ 

 พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 

• การเลือกประเภทผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างเลือกผลิตภณัฑ์

อาหารมากท่ีสุด จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ36.8 รองลงมาคือ ของใช้

ประจาํวนั จาํนวน 112 คนคิดเป็นร้อยละ29.0 นอ้ยท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์ความงาม 

จาํนวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 6.2 

• เหตุผลในการซ้ือ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอยากมีสุขภาพดี  จาํนวน286 คน คิดเป็น

ร้อยละ 74.1 รองลงมาคือ ซ้ือตามกระแส(Trend) จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.9 น้อยท่ีสุดคือ ซ้ือตามอารมณ์พนกังานแนะนาํ/บรรจุภณัฑ์สวย จาํนวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

• วตัถุประสงค์ในการซ้ือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพเพื่อใชเ้องมากท่ีสุด จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาคือซ้ือ

เพื่อทั้งใชเ้องและสมาชิกในครอบครัว จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 และ

นอ้ยท่ีสุด คือซ้ือเพื่อเป็นของฝาก จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 

• ส ถ า นท่ี ซ้ื อ  ก ลุ่ ม ตัว อ ย่า ง ส่ วน ใ ห ญ่ ซ้ื อ ผ ลิ ต ภัณฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ จ า ก

ห้างสรรพสินคา้มากท่ีสุด จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาคือซ้ือ

จากร้านขายผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพโดยเฉพาะ จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

และนอ้ยท่ีสุด คือสั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต/โทรศพัท ์จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.1 

• ความถ่ีในการซ้ือ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพเป็น

ประจาํมากท่ีสุด จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาคือซ้ือเป็นส่วน

ใหญ่จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และนอ้ยท่ีสุด คือซ้ือเป็นบางคร้ัง และ

นาน ๆ คร้ัง จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 

• การเลือกซ้ือคร้ังใหม่ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยี่ห้อ

เดิมมากท่ีสุด จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมาคือพิจารณายี่ห้ออ่ืนท่ี

น่าสนใจกวา่ จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 

• แหล่งผลิต พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีแหล่งผลิตใน

ประเทศมากท่ีสุด จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมาคือแหล่งผลิตใน

ต่างประเทศ จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 

• ช่วงเวลาในการซ้ือ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เม่ือ

ของเดิมหมดมากท่ีสุด จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือซ้ือเม่ือมี

การจดัรายการส่งเสริมการขาย จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 นอ้ยท่ีสุดคือ 

ซ้ือเม่ือผูข้ายแนะนาํ จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 

• ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายใน

การซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังมากกว่า 500 บาท มากท่ีสุด จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.7 รองลงมาคือ 101-200 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 นอ้ยท่ีสุดคือ 

ไม่เกิน 100 บาท จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

ระดับความสําคัญของปัจจัยการตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์เพือ่สุขภาพ   

พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.73 โดยกลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัต่อเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภยัมากท่ีสุด  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน   

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อ

สุขภาพท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง

จาํหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญั

ทางดา้นสถิติท่ี 0.05 

ปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีเลือก วตัถุประสงค์ในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 

การเลือกซ้ือคร้ังใหม่ ช่วงเวลาในการซ้ือ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางดา้นสถิติท่ี 0.05  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

 กรอบแนวความคิดใหม่   (Modified Model) 

            

   ตัวแปรอสิระ                                                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ 

  

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

• ผลิตภณัฑ ์

• ช่องทางจาํหน่าย 

• ส่งเสริมการตลาด 

 

พฤติกรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เพื่อ

สุขภาพของคนวยัทํางานในกรุงเทพฯ 

• ประเภทผลิตภณัฑ ์

• วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

• สถานท่ีซ้ือ 

• ความถ่ีในการซ้ือ 

• การเลือกซ้ือคร้ังใหม่ 

• ช่วงเวลาท่ีซ้ือ 

• ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อผลติภณัฑ์เพือ่

สุขภาพของคนวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

5.อภิปรายผลการวจัิย / ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบวา่   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมเฉล่ียในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมาก

ท่ีสุดกับช่องทางการจําหน่าย คือความสะดวกในการหาซ้ือ รองลงมาคือ      

ปัจจยัดา้นราคาเนน้ดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ซ่ึงเป็นไป  ในทิศทางเดียวกบั

การศึกษาของบริษทั นาโนเซิร์ช จาํกดั  ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร 

เสริมในระบบธุรกิจขายตรงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  พบวา่ผูบ้ริโภคมีความ

พึงพอใจดา้น  ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้มากเป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือมี

ความพึงพอใจในดา้นราคาของ สินคา้  

 สําหรับปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือในดา้นเหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพ  และสถานท่ีซ้ือของกลุ่มตวัอยา่ง   พบวา่ส่วนใหญ่ตอ้งการมีสุขภาพ

ดี  และซ้ือผลิตภณัฑ์จากห้างสรรพสินคา้    ซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของศิริจรรยา 

เครือวิริยะพนัธ์    (อา้งถึงใน วลีรัตน์ อาชา  ไอศวรรย,์ 2549:28) ท่ีพบวา่เหตุผล

ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คือ ตอ้งการมีสุขภาพแข็งแรง และมกัซ้ือใน

หา้งสรรพสินคา้ ส่วนปัญหาท่ีพบ คืออาหารสุขภาพมีราคาแพง และหาซ้ือยาก  

 จากผลการศึกษาสถานท่ี ซ้ือ ท่ีก ลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เ ลือก  คื อ   

ห้างสรรพสินคา้   อาจเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพใน

ปัจจุบันมีไม่แพร่หลายจากการท่ีผู ้บริโภค ชอบความสะดวกในการหาซ้ือ

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์   ดั ง นั้ น ก า ร นํ า ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ม า ว า ง จํา ห น่ า ย ใ น  

หา้งสรรพสินคา้   จึงเป็นช่องทางการจาํหน่ายท่ีสามารถสนองตอบความพึงพอใจ

ใหก้บัผูซ้ื้อ ท่ีไม่  ตอ้งการใชเ้วลาเดินทางมาก  จากปัญหารถติด  และราคานํ้ ามนั

ท่ีสูงข้ึน  ทาํให้ห้างสรรพสินค้า  สามารถตอบโจทย์ของผูบ้ริโภคในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ  ได้หลายอย่างพร้อม ๆ กนัทั้งครอบครัวส่งผลให้ร้านจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์ เพื่ อสุขภาพโดยเฉพาะหาได้ยาก  หรือถ้า มีก็มักจะเปิดอยู่ใน

หา้งสรรพสินคา้เป็นส่วนใหญ่  

 น อ ก จ า ก น้ี จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น  พ บ ว่ า ปั จ จัย ด้ า น

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

และรายได้ต่อเดือน  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ี

แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นเพศ  ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ และปัจจยัดา้น

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ประเภท

ผลิตภณัฑท่ี์เลือกวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  สถานท่ีซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือ การเลือก

ซ้ือคร้ังใหม่  ช่วงเวลาในการซ้ือ และค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นแหล่งผลิตของ

ผลิตภณัฑ์  และเหตุผลในการซ้ือ ท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เพื่อสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุภาพร ทุมพร (2551:113, 119) ท่ี

พบวา่  ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกนั และปัจจยั

พฤติกรรมดา้นเหตุผลในการซ้ืออาหารเพื่อ  สุขภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพท่ีไม่แตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบว่าผู ้บริโภคให้ความสําคัญด้านส่วนประสมทาง

การตลาด กบัเร่ืองช่องทางการจาํหน่าย และราคาตามลาํดบั ซ่ึงตรงกบัปัญหาท่ีมี

ผูท่ี้ไดท้าํการศึกษาไวเ้ช่นเดียวกนั คือ อาหารสุขภาพมีราคาแพง และหาซ้ือยาก 

            ด้านการส่งเสริมของภาครัฐ   ควรให้การสนับสนุนภาคธุรกิจการผลิต  

และจาํหน่าย  ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคและใช้

ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี  ซ่ึงจะช่วยให้ลด ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้ และยงัทาํให้

มาตรฐานการใชชี้วติของประชาชนดียิง่ข้ึนอีกดว้ย 

  ส่วนภาคธุรกิจ ผูผ้ลิต   และผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพควรหากล

ยุทธ์ดา้นการตลาดท่ี  สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูบ้ริโภค แต่ถึงแมว้่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญ  ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์น้อยกว่า

ช่องทางการจาํหน่ายและราคา   แต่คุณภาพของผลิตภณัฑ์ก็ยงัคง  เป็นส่ิงสําคญั

ท่ีสุดในการทาํธุรกิจในปัจจุบนั  เพราะถึงแมว้่าผลิตภณัฑ์มีวางจาํหน่ายอย่าง

แพร่หลาย และราคาถูก แต่ไม่มีคุณภาพ ธุรกิจก็ไม่สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ข้อเสนอแนะการวจัิย  

 สาํหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไม่ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ

จากการซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ  รวมถึงทศันคติและความเข้าใจต่อ

ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ  ซ่ึงถา้ไดมี้ การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี  จะสามารถช่วย

ใหธุ้รกิจมองเห็นแนวทางท่ีจะทาํใหธุ้รกิจเติบโตได ้ อยา่งมัน่คง และย ัง่ยนื               
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