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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประชากร และจ าแนกตามรูปแบบการด าเนินชีวิต 3) เพื่อ
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4P’s มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ สถานภาพ ด้านการรับรู้ 
และ ด้านกิจกรรมต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพไม่ต่างกัน ส่วนประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านแรงจูงใจ และด้านทัศนคติและความเชื่อต่างกัน ท า
ให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพ แต่ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อ; อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ; ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study a decision to buy supplementary 
food of population in Bangkok 2) to study a decision to buy supplement food of people in 
Bangkok separated by population and lifestyle 3) to study marketing mix affecting a 
decision to buy supplement food of population in Bangkok.   
 The sample group was 400 people of population in Bangkok to buy supplementary 
food. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected 
were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression.  
 The results of hypothesis testing showed that population in Bangkok with factors 
include gender, status, perception and other activities making the decision to buy 
supplement food of population in Bangkok was no different and population in Bangkok 
with age, income per month, motivation and attitude and believe making the decision to 
buy supplementary food of population in Bangkok was different. Moreover, marketing mix 
(4P’s) included product price promotion affect to the decision to buy supplementary food 
but the place was no affected to buy supplementary food of population in Bangkok. 
Keywords: Decision; supplementary food; population in Bangkok 
  
บทน า 
 เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของคนในกรุงเทพฯเปลี่ยนไป จากยุคที่เคยท าอาหารทาน
เอง ปรับเปลี่ยนมาเป็นทานอาหารจานด่วนอาหาร JUNK FOOD ร้านค้าหรือแผงขายอาหารประเภทต่าง ๆ 
เพราะเวลาที่เร่งรีบในแต่ละวันท าให้การที่เลือกทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์จึงถูกมองข้ามจากการที่
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน จึงส่งผลให้อัตราการเจ็บป่วยในกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) เพิ่มขึ้นมากในหมู่
ประชาชนคนไทย จึงท าให้ผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น และอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
ผู้บริโภคที่สนใจดูแลสุขภาพตนเอง 
 จึงท าให้สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพมีเพิ่มขึ้น ในกลุ่มของบริการ เช่น FITNESS กลุ่มของ
สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ดังนั้นผู้วิจัยความสนใจในเรื่องการตัดสินใจซื้อ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่ อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมของป ระชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร รูปแบบการด าเนินชีวิต และศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้น าเอาข้อมูลวิจัยไปใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจ และเป็นแนวทางก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 2.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามประชากร และจ าแนกตามรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 3.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4P’s มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้ที่ซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ พบว่าจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยต่าง ๆ  

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ ด้านประชากรได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

                        
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามประชากร และจ าแนกตามรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 3.เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาด 4P’s มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากร 
 อรุณโรจน์ เอกพณิชย์ (2558: 16, อ้างใน ณัฏฐ์สุดา นิลด า , 2560) ได้ให้ความหมายของ
ประชากรศาสตร์ว่า หมายถึง ปัจจัยที่นิยมน ามาใช้ในการศึกษา สาหรับเป็นตัวช่วยการแบ่งส่วนการตลาด
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ตามกลุ่มผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ สถานะภาพ เป็นต้น เพื่อใช้ในการด าเนินการวางแผนกล
ยุทธ์สาหรับผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า และเพื่อให้มีความสามารถเข้าถึงตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลัก
ได้มากที่สุด 
 ภาวณี กาญจนาภา (2554: 72, อ้างใน กนกพรรณ สุขฤทธิ์, 2559) ได้อธิบายว่า ลักษณะประชากร
รวมถึงเพศ อายุ การศึกษา วงจรชีวิตครอบครัว รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการ
ตลาดเพราะมันเก่ียวพันธ์กับอุปสงค์สินค้าหรือบริการ การเปลี่ยนแปลงประชากรแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้น
ของตลาดใหม่และตลาดอื่นๆ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 160, อ้างใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558, อ้างใน ณัฏฐสุดา นิลด า, 
2560) อธิบายความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน ผ่านการกรองข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 
การรับรู้ถึงความต้องการ การหาข้อมูล การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ 
 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2558) ได้ให้ค านิยามกระบวนการตัดสินใจซื้อ ถึงแม้ผู้บริโภคจะมีความ
แตกต่างกันหรือมีความต้องการแตกต่างกัน  แต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อเหมือนกัน  
กระบวนการตัดสินใจซื้อแบ่งออกเป็น  5  ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การหาข้อมูล การ
ประเมินผล การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านรูปแบบการใช้ชีวิต 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 277, อ้างใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558: 12) อธิบายถึงความหมายของ
รูปแบบการด าเนินชีวิตว่า หมายถึง การพูดถึงรูปแบบของการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลในแต่ละยุคแต่ละ
สมัย ซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีกฎในการด าเนินชีวิตทีแ่ตกต่างกัน แต่การกระท าหรือพฤติกรรมของแต่ละ
กลุ่มจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันไปในแนวทางเดียวกัน  
 ปัญชลี สังขรัตน์ (2554: 6) อธิบายความหมายรูปแบบการด าเนินชีวิตว่า หมายถึง เป็นการแสดง
ลักษณะการใช้ชีวิตของบุคคลออกมาเป็นนิสัย โดยมีตัววัดจากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยในส่วนที่หนึ่งเรื่องกิจกรรม คือ การใช้เวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ส่วนที่สอง 
ความสนใจ คือ การให้ความส าคัญและให้ความสนใจกับเรื่องนั้นๆ ส่วนที่สาม ความคิดเห็น คือ ความรู้สึก 
ทัศนคติในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่สนใจ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 วิวิศน์ ใจตาบ (2556: 4, อ้างใน ณัฏฐ์สุดา นิลด า, 2560) อธิบายความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาดว่า หมายถึง เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร
ด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพ รูปแบบ ขนาด บรรจุภัณฑ์ รสชาติ เป็นต้น ตัวแปรด้านราคา ส่วนลด ราคาสินค้า 
ระยะเวลาการจ่าย เป็นต้น ตัวแปรด้านสถานที่จ าหน่าย สินค้าคงคลัง ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นต้น การ
ส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การขายตรง การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
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 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11, อ้างใน ชีวรรณ เจริญสุข, 2557) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่
ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบใน
สินค้า 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 สุชาวดี พุกกะเวส (2554) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมวิตามินซี การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีเป็นประจ า จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ท าการทดสอบสถิติพรรณนา ใช้การแจกแจงความถี่ และใช้สถิติ เชิงอนุมาน ท าการทดสอบด้วย 
Independent Samples t-test ทดสอบความแตกต่างที่มี 2 กลุ่ม และท าการทดสอบ One-Way ANOVA 
ทดสอบความแตกต่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยทดสอบแบบจับคู่
พหุคูณด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่
แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินชีเป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยู่ในอาชีพนักเรียน นักศึกษา และส่วนใหญ่มี รายได้ 5,000 – 
10,000 บาท ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ โดยแบ่งปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ออกเป็น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
วิตามินซีแตกต่างกันและพฤติกรรมผู้บริโภคโดยแบ่งออกเป็น ตราผลิตภัณฑ์ เหตุผลการเลือกซื้อ ความถี่ 
สถานที่ซื้อ จ านวนเงินที่ซื้อต่อการซื้อ 1 ครั้ง แหล่งข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันจะมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีแตกต่างกัน 
 ณัฏฐ์สุดา นิลด า (2560) งานวิจัยกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจ
บริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านการท ากิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น 
3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูป
พร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่บริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่ม จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
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Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่
ต่างกัน และผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส า เร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส า เร็จรูปพร้อม
ดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยการ
เปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มี
จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย     
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 4 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้าน
ทัศนคติ และด้านกิจกรรมด าเนินชีวิต มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านส่งเสริมการตลาด มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 22 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นค าถามซึ่งประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้าน
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 21 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพ จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้    
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และในส่วนของรูปแบบ
การด าเนินชีวิต 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s และกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ จะใช้สถิต t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และในส่วนของปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้  ด้านทัศนคติและความเชื่อ และด้านกิจกรรม จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  
 2.3 เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 
Regression 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่ อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 5 ด้าน ด้านตระหนักถึง
ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการ
ซื้อ อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากร ด้านเพศ อายุ ด้านสถานภาพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านกิจกรรม 
 2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ สถานภาพ ด้านการรับรู้ ทั ศนคติและความเชื่อ 
ต่างกัน ท าให้กระบวนการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน 
 2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านแรงจูงใจ ด้านกิจกรรม 
ท าให้กระบวนการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยรวมต่างกัน  
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 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถ สรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด ที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1.1 ด้านตระหนักถึงปัญหา ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ทุกคนการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ จึงท าให้มีความต้องการซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543, อ้างใน วิวิศน์ ใจตาบ, 2556: 43) 
อธิบายว่า กระบวนการในการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อมีความรู้สึกถึงความต้องการ โดยอาจ
เกิดจากความต้องการภายใน หรืออาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น การโฆษณาตามช่องทางต่างๆ ที่เข้า
มากระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความรับรู้หรือตระหนักถึงความต้องการนั้นๆ  แนวความคิดของ ค านาย 
อภิปรัชญาสกุล (2558) อธิบายว่า ซึ่งจุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง
สถานการณ์ที่เป็นอุดมคติ นั้นคือ  สภาพที่เขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง  และเป็นสภาพที่ปรารถนา ที่เ กิดขึ้นรอบ
ตนเอง กระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสถานการณ์อุดมคติกับสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ  
ซึ่งในปัญหาของแต่ละบุคคลนั้นมีสาเหตุที่ต่างกันไป  
 1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อทราบถึงปัญหาในด้านสุขภาพ ทุกๆคนก็จะหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจะหาข้อมูลจากทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด ค านาย อภิปรัชญาสกุล  (2558) อธิบายว่า เมื่อเกิดปัญหา
ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข  โดยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ  โดยการหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลได้ต่อไปนี้ การแสวงหาข้อมูลภายใน ข้อมูลภายนอก  เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตไม่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ เช่น ครอบครัว หรือบุคคลที่ผู้บริโภคเชื่อถือ การโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่นการหาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต และแนวความคิด ราช ศิริวัฒน์ (2560) อธิบายว่า เมื่อเกิด
ปัญหาผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากแหล่งข้อมูล
ต่อไปนี้ แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง แหล่งธุรกิจ เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ.จุดขาย
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สินค้า หรือจากพนักงานขาย แหล่งข่าวทั่วไป เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่อมวลชนต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
 1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  มีการมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ประโยชน์ของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด  Kotler & 
Armstrong (2011, อ้างใน กาญจนา โพนโต, 2559) อธิบายว่า ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะ
ซื้อเพียงพอแล้วในขั้นนี้ผู้บริโภคก็จะใช้ข้อมูลความรู้ที่เก็บไว้ในความทรงจ า รวมทั้งข้อมูลที่แสวงหามาได้จาก
แหล่งภายนอกก าหนดเป็นเกณฑ์ส าหรับประเมินขึ้นและจากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นนี้ ก็จะช่วยผู้บริโภค
สามารถประเมิน วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียส าหรับทางเลือกแต่ละทาง และแนวความคิด ราช ศิ
ริวัฒน์ (2560) อธิบายว่า การประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการ
ประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้าและคัดสรรใน
การที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อนิยม
ศรัทธาในตราสินค้านั้นๆ หรืออาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีต มีแนวคิดในการ
พิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
 1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า หลังจากได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล และการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพราะ
คุณสมบัติและประโยชน์เป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด กมลภพ ทิพย์ปาละ (2555, อ้างใน 
ชีวรรณ เจริญสุข, 2557) อธิบายว่าจากการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้ผู้บริโภคก าหนดความพอใจ
ระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทางเลือก โดยจะเลือกสิ่งที่ชอบมากที่สุด แต่ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะเลือก
ผลิตภัณฑ์หรือตรายี่ห้อที่จะซื้อ การเลือกจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาที่ได้ในขั้นตอนการประเมิน และ
แนวความคิด อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 160, อ้างใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558, อ้างใน ณัฏฐสุดา นิลด า, 
2560)  อธิบายว่า ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อต้องมีการพิจารณาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ตรายี่ห้อ ร้านค้า เวลา 
ปริมาณ การช าระเงิน คุณสมบัติ คุณภาพ เป็นต้น โดยในขั้นตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะสร้างความตั้งใจ
ซื้อขึ้น และจึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
 1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า หลังจากที่ได้มีการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ได้รับความความพึงพอใจในอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพตามที่คาดหวังไว้ และ จะมีการแนะน าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแก่บุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้อง
แนวความคิด กมลภพ ทิพย์ปาละ (2555, อ้างใน ชีวรรณ เจริญสุข, 2557) อธิบายว่า เป็นกระบวนการหลัง
การซื้อ และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะตระหนักได้ถึงความพอใจหรือไม่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
ภายหลังมีการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ของผู้บริโภค ถ้าพอใจก็จะซื้อซ้ า แต่ถ้าไม่พอใจก็จะไม่ซื้ออีก และสอดคล้อง
แนวความคิด ราช ศิริวัฒน์ (2560) อธิบายว่า พฤติกรรมหลังการซื้อ คือ  หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะ
ได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึง
ข้อดีต่างๆของสินค้าท าให้เกิดการซื้อซ้ าได้ หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่  
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 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากร ด้านเพศ อายุ ด้านสถานภาพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรูปแบบ
การด าเนินชีวิต ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านทัศคติและความเชื่อ ด้านกิจกรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีความต้องการที่จะดูแลสุขภาพ
ของตนเองทั้งการบ ารุงร่างกาย และการหาอาหารเสริมเพื่อใช้ทดแทนสารอาหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นัทธมน เดชประภัสสร (2558) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ต วิจัยพบว่าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันระหว่าง 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศรุต เลี้ยงบุญชัย (2557) 
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่เพศ
แตกต่างกัน การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชากรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
 2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าทั้งอายุในแต่ละช่วงมีความต้องการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่
ไม่เหมือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุชาวดี พุกกะเวส (2554) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซี พบว่าปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา เรียงเครือ ที่ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัยด้านส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับ
สัดส่วน Wealthy ต่างกัน 
 2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้กระบวนการซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีสถานภาพแตกต่างกัน ทุกคนส่วนมากมีความต้องการซื้อ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพื่อทดแทนสารอาหาร หรือบ ารุงร่างกายเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นัทธมน เดชประภัสสร (2558) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทา ง
อินเทอร์เน็ต วิจัยพบว่าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันระหว่าง 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย ชรินรัตน์ งามพิพัฒน์ชัย 
(2557) เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อบกรอบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนก
ตามสถานภาพพบว่าระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการซื้ออาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพ โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน ต้องมีการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับรายได้ของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร 
(2558) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต วิจัยพบว่าใน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันระหว่าง ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย สุชาวดี พุกกะเวส (2554) งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ
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ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซี พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีแตกต่างกัน  
 2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีด้านแรงจูงใจต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แรงจูงใจด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อต่างกัน ท าให้เกิดการกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรินรัตน์ งามพิพัฒน์ชัย 
(2557) งานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อบกรอบของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อผลไม้อบกรอบต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรรนพ เรืองกัลป์วงศ์ และคณะ (2558) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครพบว่าผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ 
 2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีด้านการรับรู้ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การรับรู้เรื่องการรับประทานผลิตภัณฑ์ใน
ด้านต่างๆ เช่น คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพไม่ต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เอื้อมทิพย์ ศรีทอง (2560) นวัตกรรมและการรับรู้ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การรับรู้ การบริโภคอาหารพบว่านักศึกษามีการรับรู้ว่า การกิน
อาหารประเภทปิ้งย่างไหม้เกรียมท าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง การรับรู้การบริโภคอาหารที่นักศึกษาไม่
ค่อยมั่นใจ คือ กินขนมกรุบ ๆ เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบกรอบเป็นประจ าจะท าให้ร่างกายได้รับไขมันและ
เกลือสูงได้ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย กตัญญู  คณิตศาตรานนท์  (2558) การรับรู้คุณภาพและการสื่อสาร
ทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ประเภทผักออร์แกนิคของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าการรับรู้คุณภาพสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน 
 2.7 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีด้านทัศนคติต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพเกิดจาก
ทัศนคติและความเชื่อ ส่วนใหญ่จะค านึงถึงชื่อเสียงของตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐภัทร วัฒน
ถาวร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ด 
ผลคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชรินรัตน์ งามพิพัฒน์ชัย (2557) เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อบกรอบของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อผลไม้อบกรอบต่างกัน 
 2.8 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีด้านการท ากิจกรรมต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การมีกิจกรรมที่ต่างกัน เช่นการนอน หรือ 
การออกก าลังกาย ท าให้มีการตัดสินใจซื้อที่ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์สุดา นิลด า 
(2559) งานวิจัยกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท ากิจกรรมต่างกัน ท าให้กระบวนการ
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ตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่ม โดยรวมต่างกัน และแนวความคิด  Antonides & Raaijl 
(1998, อ้างใน สุมาลี เหลืองด ารงกิจ, 2543: 58, อ้างใน ปัญชลี สังขรัตน์, 2554: 39) อธิบายถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านการท ากิจกรรมว่า หมายถึง เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนของบุคคล ว่าบุคคลเหล่านั้นท างาน
อะไร งานอดิเรกคืออะไร ชอบรับประทานอะไร เวลาว่างท ากิจกรรมอะไร และ มีการเลือกซื้อสินค้าแบบไหน 
มีการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันแต่ละกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางใด 
 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถ สรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
 3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่อง ผลิตภัณฑ์มี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ เช่น อย. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์สุดา นิลด า (2559 ) งานวิจัย
กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภรณี แย้มพันธ์ (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผ์ักและผลไม้แปรรูปตราดอยค าด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสนิใจ
ซื้อ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า  
 3.2 ด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องความคุ้มค่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์สุดา นิลด า (2559) งานวิจัย
กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครด้านราคา มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรณี แย้ม
พันธ์ (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตรา ดอยค าด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า  
 3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายมีหลากหลายช่องทาง ไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์สุดา นิลด า (2559) งานวิจัย
กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่ม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภรณี แย้มพันธ์ (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้แปรรูปตรา
ดอยค า พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตรา ดอยค าด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปตราดอยค า  
 3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องการ
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ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์สุดา นิลด า (2559) งานวิจัย
กระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคน้ ามะพร้าวส าเร็จรูปพร้อมดื่ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนุสรา คนกล้า และคณะ (2559:บทคัดย่อ) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองพะเยาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่ามีพนักงานขาย
หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้และแนะน าด้านผลิตภัณฑ์  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
บริษัท ร้านค้า หรือบุคคลที่สนใจท าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อสุขสภาพ ดังต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยด้านประชากรและรูปแบบการด าเนินชีวิต  
 นักการตลาดของผู้ประกอบการ ร้านค้า ควรค านึงถึงปัจจัยด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจาก
ในช่วงอายุของแต่ละกลุ่มมีความต้องการอาหารเสริมที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรผลิตสินค้าที่มีคุณประโยชน์
แตกต่างกันให้เหมาะกับอายุแต่ละช่วง และส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการแบ่งผลิตภัณฑ์เป็นหลายราคา
ให้เหมาะกับรายได้แต่ละช่วง และควรจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ ออนไลน์และ
ออฟไลน์ ในเร่ืองอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพราะสิ่งเรานี้จะเป็น แรงจูงใจ และเกิดทัศนคติและความเชื่อที่ดี  
ต่อผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อในสุด  
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
 1.ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นนักการตลาดและผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ผลิต จึง
ควรให้ความส าคัญ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ มีการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการท าประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์  
 2.ด้านผลิตภัณฑ์ นักการตลาดและผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ผลิต จึงควรให้ความส าคัญ ผลิตภัณฑ์มี
ให้มีความหลากหลายเหมาะกับทุกวัย และที่ส าคัญผลิตภัณฑ์ควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เช่น อย. มี
ฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ได้อย่างสบายใจ ไม่มีความกังวลว่าสินค้าจะไม่ปลอดภัยหรือมีสิ่งอื่นเจือปนอยู่ 
 3.ด้านราคา นักการตลาดและผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ผลิต จึงควรให้ความส าคัญ ความคุ้มค่าเมื่ อ
เปรียบเทียบกับประโยชน์ทีไ่ด้รับ การตั้งราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และราคาเหมาะสมกับรายได้แต่ละ
กลุ่ม ดังนั้นผู้ประกอบการร้าน ผู้ผลิต ควรใส่ใจในเรื่องของประโยชน์ และคุณภาพ เพื่อสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ซื้อและผู้บริโภค 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเช่น ปัจจัยด้านความสนใจ ปัจจัยด้านความคิดเห็น ปัจจัยความต้องการใน
ตัวผลิตภัณฑ์ 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่คลอบคลุมและกว้างมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขยายขอบเขตด้านประชากร เช่น อาจ
ไปส ารวจเขตปริมณฑล เพื่อศึกษาความสนใจ ความต้องการ ค่านิยม ทัศนคติ ของประชาชนที่ท าการศึกษา 
 3. ควรศึกษาวิจัยในหลายมิติที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เช่น การ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบโจทย์การวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
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