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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ(1)เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2)เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร (3)เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดาน

จิตวิทยาที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชาการในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400  คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก  คาความถ่ีคารอยละคาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD สถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายไดตอเดือน ตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยภาพรวมไมตางกัน  สวน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานจิตวิทยา ดานการรับรู 

ดานการเรียนรู และดานความเชื่อและทัศนคติ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม  

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด; กระบวนการตัดสนิใจซื้อ 
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Abstract 

This research aims to (1) To study the decision-making process for purchasing dietary 

supplements of the population in Bangkok area (2) To study the process of purchasing dietary 

supplements of the population in Bangkok area classified by demographic characteristics (3) to 

study the marketing mix and psychological factors that Affect the purchasing process of dietary 

supplements of the population in Bangkok   .The sample group used in this research was a civil 

population in Bangkok, totaling 400 people, using questionnaires as a tool for data collection. 

The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean. And standard deviation 

The hypothesis was tested by t-test, one-way ANOVA, if differences were found, they were 

compared individually by means of LSD, multiple regression statistics.  The hypothesis test 

results showed that the population in Bangkok with age, occupation status, monthly income 

Different makes the overall decision-making process of dietary supplements different. As for 

the marketing mix factor Product aspect And sales promotion Psychological factor Perception 

Learning And beliefs and attitudes It affects the overall decision making process of purchasing 

dietary supplements of the population in Bangkok. 

Keywords: marketing mix; purchasing process 

 

บทนํา 

สิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย คือปจจัยสี่  ประกอบดวย อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยา

รักษาโรค โดยอาหารหนึ่งในปจจัยที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิต ในทุกวันรางกายตองการแหลงที่ใหพลังงาน

และสารอาหารตางๆ ซึ่งพลังงานและสารอาหารที่รับจากการบริโภค สงผลตอโภชนาการและสุขภาพของรางกาย

เปนอยางมาก จึงตองรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู  เพื่อใหเกิดภาวะโภชนาการที่ดีมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ

แข็งแรง มีภูมิตานทานโรคประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโนมที่จะมีอายุยืน

มากขึ้น จากความกาวหนาทางการแพทยในปจจุบัน แตรางกายยังคงมีการเสื่อมลงตามอายุขัย ทําใหเกิดความ

เสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ  แมกระทั้งคนในชวงอายุวัยเรียนหรือวัยทํางาน ดวยวิถีชีวิตในสังคมเมือง ซึ่งตองเรงรีบ

แขงขันกับเวลา ทําใหไมมีเวลาในการดูแลสุขภาพ ทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารนิยมบริโภคอาหารจานดวน

หรืออาหารสําเร็จรูปเพิ่มมากข้ึน การไดรับสารอาหารครบ 5 หมูจึงลดนอยลง สงผลใหรางกายมีภูมิตานทาน

นอยลง เกิดโรคและอาการเจ็บปวยไดงาย  ปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพในสังคม มีความนิยมในการดูแล

สุขภาพตนเองที่เพิ่มมากขึ้นทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป โดยนอกจากการรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ซึ่งผลิตภัณฑเสริมอาหารมี

หลากหลายรูปแบบทั้งในรูปของอาหาร และรูปแบบสารสกัดตางๆในแบบผง เม็ด หรือแคปซูล ประกอบดวย
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วิตามินและแรธาตุตางๆที่มีประโยชนตอรางกาย โดยกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑเสริมอาหารขยายตัวเพ่ิมมาก

ขึ้นไปยังกลุมวัยรุน วัยทํางาน ที่ใสใจดูแลสุขภาพ ซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรไทยมี

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในทุกๆป ทําใหมีผูผลิตรายใหมเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริม

อาหารเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นตามมาโดยเฉพาะผลิตภัณฑเสริมอาหารในกลุมที่สงผล

กับความงาม โดยการแขงขันแยงชิงสวนแบงการตลาด ผูผลิตแตละรายมีการวางกลยุทธทางการตลาด ทั้งในดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด รวมถึงปจจัยดานอ่ืนๆ ดังนั้นการศึกษา

เพื่อใหทราบวาปจจัยใดที่สงผลกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค ทําใหผูผลิตสามารถ

สรางกลยุทธทางการตลาดทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค เพ่ือเปนประโยชนแก ผูผลิต ผูจัดจําหนาย ตัวแทน

จําหนาย และนักการตลาด รวมถึงผูประกอบการรายใหมที่สนใจเขามาในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

สามารถนําผลการศึกษาไปใชในการประกอบธุรกิจ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

3.เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานจิตวิทยาทีส่งผลตอกระบวนการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานของการวิจัย 

1.ปจจัยดานประชากรศาสตรตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย 

ดานการเสริมการขาย และดานจิตวิทยา มีผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ทําการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยศึกษาปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ดานสวนประสมทางการตลาด 

(4Ps) ไดแก ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานจิตวิทยา 

ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ การศึกษานี้มีกลุมเปาหมายของงานวิจัยคือ ผูที่เคย

บริโภคและซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามออนไลนเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 

2564 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพื่อใชเปนแนวทางและความรูเก่ียวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค ซึ่งเปนประโยชน

ตอผูผลิต ผูจัดจําหนาย และนักการตลาด เพื่อทราบปจจยัทางการตลาดที่มผีลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารของผูบริโภค และใชเปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปใชในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาธุรกิจผลติภัณฑ

เสริมอาหารตอไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

จาการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยไดความหมายสรุปไดวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร หมายถึง 

ลักษณะที่อยูในตัวบุคคลนั้นๆ ซึ่งมีความแตกตางกันของผูบริโภคในดานตางๆ เชน เพศ  )ชายหรือหญิง ( , อายุ, 

การศกึษา สถานภาพ )โสด สมรส และหยาราง( , ระดับการศึกษา )วุฒิ การศึกษาขั้นสูงสุด ( , อาชีพ  )งานประจํา ( , 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  )รายไดเฉลี่ยรวมสุทธิ (เปนองคประกอบที่สงผลตอการซื้อสินคาของบริโภคในที่นี้ คือ 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใชผลิตภัณฑเสรมิ อาหาร ความหมายของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งเปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชรวมกัน เพื่อ

ตอบสนองความตองการแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการทางตลาดประกอบดวย  4 ตัวแปรไดแก 

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริม

การตลาด (Promotion) ซึ่งสวนประสมทางการตลาดทั้งหมดนั้นตองออกแบบและใชรวมกันอยางสอดคลองมี

ประสิทธิภาพเพื่อเขาถึงผูบริโภคกลุมเปาหมาย ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เปนผลมาจากปจจัยทางลักษณะสวนบุคคลและลักษณะทางจิตวิทยา ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอนักการตลาด

เนื่องจากมีประโยชนตอการพิจารณาดูความสนใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑ เพื่อนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑเพ่ือ

ตัดสินใจใน ดานราคา จัดชองทาง การจําหนาย และสงเสริมการจําหนาย เพื่อสรางใหผูบรโิภคเกิดทัศนคติที่ดีตอ

ผลิตภัณฑและองคกร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารมีที่พํานักอยู ใน

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งนี้คือผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารมีที่พํานักอยูใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไมสามารถที่จะทราบจํานวนประชากรที่พํานักอยูในกรุงเทพมหานครที่ซื้อผลิตภัณฑ

เสริมอาหารไดอยางชัดเจน เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางจึงใชวิธีการ

จัดหากลุมตัวอยางโดยการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) เพื่อกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางในการวิจัย  โดยเลือกทําจากตารางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอน หรือ ∞ (Infinity) จากคา

ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยผลจากการเปดตาราง Taro Yamane (1973) ไดขนาด

ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Judgment or Purposive 

Sampling) คือการเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางที่ อาศัยอยู ทํางาน หรือกําลังศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครที่เคยซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งเปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน
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(Nonprobability Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม 

เปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินการสรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดวิจัยโดย

มีลําดับข้ันตอนตอไปนี้  1.การคึกษาคนควาขอมูล แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวของกับตัวแปลในดานการ

ตัดสินใจซื้อ  2.นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรตามทําขึ้นเพ่ือใหความหมายของตัวแปรตางๆสามารถวัดผลไดอยาง

ชัดเจนยิ่งขึ้น  3.นํานิยามศัพทเฉพาะที่ไดมาสรางเปนขอคําถามที่มีความครอบคลุมและสัมพันธกับนิยามศัพท

ของตัวแปรทั้งหมด  4.จัดทํารางแบบสอบถาม (Questionnaire) 

สถิติที่ใชในการวิจัย (1.) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ ใชคารอยละ 

(Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรทีม่ีระดับการ วัดเชิงกลุม ไดแกปจจัยสวนบุคคลที่

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอเดือน ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร ที่มีระดบัการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจยัดานกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานจิตวิทยา (2.) สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 

ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้กระบวนการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑเสรมิอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตาม เพศ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test  กระบวนการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ

นําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD เพื่อศึกษาปจจยัดานสวนประสมทางการตลาด และดาน

จิตวิทยาที่มผีลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานขั้นประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดตามลําดับ 

สวนดานขั้นตัดสินใจซื้อ ข้ันพฤติกรรมหลังการซื้อ ขั้นแสวงหาขอมูล และ ข้ันตะหนักถึงปญหามีความสําคัญอยู

ในระดับมาก ตามลําดับ 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ประชากรในเขต.กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพระดับ

การศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน สามารถสรุปการวิจัยได ดังนี้ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 

สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยภาพรวมไม

ตางกัน  3.ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานจิตวิทยา มีผลกับกระบวนการตัดสินใจ.ซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได ดังนี้ ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา ปจจัยดานจิตวิทยา ดานการรับรู และดานความเชื่อและทัศนคติมีผล

กับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานตระหนักถึงปญหา  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑดานราคา และดานชองทางจัดจําหนาย ปจจัยดานจิตวิทยา ดาน
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การรับรู ดานการเรียนรู และดานความเชื่อและทัศนคติมีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแสวงหาขอมูล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑดาน

ราคา และดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานจิตวิทยา ดานความเชื่อและทัศนคติมีผลกับกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานประเมินทางเลือก  ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานจิตวิทยา ดานการรับรู  และ ดานความเชื่อ

และทัศนคติมีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน

ตัดสินใจซื้อ  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานจิตวิทยา 

ดานการจูงใจดานการรับรู ดานการเรียนรู และดานความเชื่อและทัศนคติ มีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ  ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานจิตวิทยา ดานการรับรู ดานการเรียนรู และ

ดานความเชื่อและทัศนคติ มีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

 1.ผลการวิเคราะหปจจัยเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ดานตะหนักถึงปญหา พบวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให

ความสําคัญกับปจจัยเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานผลิตภัณฑ โดยสวนใหญผูบริโภคใหความสําคัญกับ

การซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อรักษาสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ กุสุมา โควไล (2556) ไดกลาวถึง 

ผลิตภัณฑ   (Product) วาเปน สิ่งที่สนองความตองการและความจําเปนของมนุษยได คือสิ่งที่ผูขายมอบใหแก

ลูกคาและลูกคา จะไดรบัผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑ นั้นๆ  ดานแสวงหาขอมูล พบวา ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานแสวงหาขอมูล โดยสวนใหญ

ผูบรโิภคใหความสําคัญกับคนหาขอมูลผลิตภัณฑเสริมอาหารกอนซื้อ ซึ่งสอดคลองกับสดุดี บุนนาค (2560) ได     

กลาวถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อ  (Buying Decision Process) ดานการคนหาขอมูลวา หลังจากรับรูถึงปญหา

แลวผูบริโภคจะทําการหาขอมูลเพื่อนํามาชวยในการตัดสินใจ โดยแหลงของขอมูลมาจากบุคคลที่รูจัก ขอมูลจาก

ผูขายสินคาขอมูลสาธารณะจากสื่อตางๆ รวมถึงประสบการณของผูบริโภคเอง ดานประเมินทางเลือก พบวา

ผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานประเมินทางเลือก 

โดยสวนใหญผูบริโภคใหความสําคัญกับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีอย.มีรับรองซึ่งสอดคลองกับ พรพมล สัมพัทธ

พงศ (2559) กลาววาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ(Product) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑเสริม

อาหาร เพื่อสนองความจําเปนหรือความตองการของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งคุณสมบัติผลิตภัณฑเสริม

อาหาร ประกอบดวย ลักษณะของบรรจุภัณฑที่สะอาด ปลอดภัย มีฉลากบอกสวนผสม วิธีการบริโภคขอควร
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ระวัง และวันหมดอายุอยางชัดเจน บรรจุภัณฑมีหลายขนาด หลายผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากธรรมชาติ ขนาด

รับประทานงาย เก็บรักษางาย มีคุณสมบัติพื้นฐาน นําเขามาจากตางประเทศ หรือผลิตในประเทศที่ไดรับการ

รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ดานตัดสินใจซื้อ พบวา  ผูบริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานตัดสินใจซื้อ โดยสวนใหญ

ผูบริโภคใหควมสําคัญกับการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารที่คิดวาตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุดซึ่ง

สอดคลองกับ Kotler (1997) อางถึงใน ชลัฐ กลอมประเสริฐ (2559) ไดกลาวถึง ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง 

สิ่งที่นําเสนอกับผูบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ของผูบริโภคคือผลิตภัณฑที่มีคุณคา (Value) ในสายตา

ของลูกคา คุณคาของสินคาในรูปตัวเงินก็คือ ราคา (Value) ของสินคา ผูขายจะเปนผูกําหนดราคาผลิตภัณฑ ผู

ซื้อจะเกิดการตัดสินใจซื้อก็ตอเมื่อมีการยอมรับในตัวสินคาผลิตภัณฑประกอบดวยสิ่งที่สามารถ ตอบสนองความ

ตองการของมนุษย  ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ พบวาผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัย

เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยสวนใหญผูบริโภคใหควมสําคัญกับผลิตภัณฑ

เสริมอาหารที่รับประทานอยูไดผลตามที่ตองการที่จะซื้อซ้ํา ซึ่งสอดคลองกับ สดุดี บุนนาค (2560) ไดกลาวถึง 

กระบวนการตัดสินใจซื้อวา หลังจากการซื้อผูบริโภคจะนําสินคามาใชงานและจะพิจารณาวาประสบการณที่ไดรับ

นั้นตรงกับความคาดหวังหรือไม หากผูบริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะสงผลตอพฤติกรรมตางๆ เชน การกลับไปซื้อ 

  2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน สามารถสรุปการวิจัยได ดังนี้ 

ผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยภาพรวม

ไมตางกันซึ่งผูวิจัยเห็นวาผูบริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความตองการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงเหมือนๆกัน

นอกเหนือจากการรบัประทานอาหารหลักในชีวิตประจําวันแลวยังตองการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ

ทําใหรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย ซึ่งสอดคลองกับ พรพมล สัมพัทธพงศ (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญจะซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารเดือนละ 1 ครั้ง มี คาใชจาย ในการซื้อ 500 - 1,000 บาท ความคิดเห็นของพอ แม ญาติพี่

นอง เพื่อนมีอิทธิพลตอการซื้อชวยใน การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร สถานที่ซื้อสวนใหญจะซื้อที่

หางสรรพสินคาชั้นนํา ศูนยการคา หรือซุปเปอรเซ็นเตอร ผูบริโภคซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารโดย

พิจารณาจากคุณสมบัติ ปองกันและรักษาโรคตางๆ และสามารถลดน้ําหนักได  การเปรียบเทียบปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่สงผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัด

นนทบุรี จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ พบวา ดาน

ผลิตภัณฑ มีความแตกตางกัน ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน

ผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยภาพรวม

ตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาผูบริโภคที่มีอายุเขาสูวัยกลางคนมีความตองการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารมากกวาชวง

วัยรุนอาจเนื่องมาจาก ชวงวัยรุนเปนชวงที่มีความเจริญเติบโตของรางกายสามารถตอสูกับโรคภัยตางๆไดดีกวา
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ชวงวัยกลางคนดังนั้นกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนวัยกลางคนจึงมากกวาวัยรุน ซึ่ง

สอดคลองกับวิจัยของ เยี่ยน เหอ และเอกสิทธ์ิ สนามทอง (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ

อาหารเสริมของบริษัท แอมเวย(ประเทศไทย จํากด พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอการใหความสําคัญตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน จึงสรุปไดวา อายุเปนหนึ่งในปจจัยสวนบุคคลที่สงผลใหผูบริโภคเกิดการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารแตกตางกนตามแตละชวงอายุ และความตองการในดูแลสุขภาพที่แตกตางกัน

ในแตละชวงวัย  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

เสริมอาหารโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาผูบริโภคที่มีสถานภาพโสดนั้นสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารไดดีกวาผูที่สมรสเนื่องจากคาใชจายของคนโสดมีนอยกวาจึงซื้อไดงายกวา ซึ่งสอดคลองกับปรมะ สตะ

เวทิน (อางถึงใน พัชริดา ไถทอง 2559) ไดกลาวถึง คุณสมบัติที่แตกตางกันในแตละคนจะมีคุณสมบัติที่มีอิทธิพล

ตอผูรับสารในการทําการสื่อสารอยางไรก็ตาม ในการสื่อสารในสถานการณตางๆกันนั้น จํานวนของผูรับสารก็มี

ปริมาณแตกตางกัน เชน สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันไดแก เชื้อชาติและ

ชาติพันธุ ถ่ินฐาน ภูมิลําเนา พื้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายไดและฐานะ ทางการเงิน ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพล

อยางสําคัญตอผูรับ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทําใหคน มีวัฒนธรรมที่ตางกัน มีประสบการณที่ตางกัน มี

ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายตางกัน ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกันทําให

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาผูบริโภคที่มีการศึกษาในแต

ละระดับเมื่อมีความตองการซื้ออผลิตภัณฑเสริมอาหารแลวยอมเสาะแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ ไดอยาง

งายดาย ทั้งสื่อออนไลน หรือสื่อโทรทัศนที่สามารถใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางดี จึงทําให

การศกึษาไมไดมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับวิจัยของ นัทธมน เดช

ประภัสสร (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารทางอินเทอรเน็ต พบวา

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อตางกัน กลาวคือผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารสูงกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาแสดงให

เห็นถึงระดับการศึกษาสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสรมิอาหารของผูบริโภคโดยเฉพาะการซื้อผานชองทาง

ออนไลน ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาผูบริโภคในแตละอาชีพมีการทํางานที่แตกตางกัน บางอาชีพอาจตองทํางาน

ในเวลากลางคืน ซึ่งสงผลตอสุขภาพรางกาย ดังนั้นการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร จึงข้ึนอยูกับอาชีพและ

หนาที่การงานของผูบริโภคดวย ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ขวัญชนก พจนานุสรณ (2562) ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลน  ผลการศึกษ

พบวา อาชีพ ของผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทาง

ชองทางออนไลน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได

ตอเดือนตางกันทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาผูบริโภค

ที่มีรายไดมากยอมสามารถซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีราคาแพงไดดีกวาผูที่มีรายไดนอย ซึ่งสอดคลองกับวิจัย 
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ของ รักษเกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

เพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยที่ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่สูงกวาจะมีคาเฉลี่ยของ

การตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารที่สูงกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา อาจเนื่องมาจากคนที่มีรายไดสูงมี

อํานาจซื้อที่สูงกวาคนที่มีรายไดต่ํากวา และผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนเพียงสวนที่รับประทานเสริมจากอาหาร

หลักเทานั้น รวมทั้งราคาของผลิตภัณฑอาหารเสริมคอนขางสูงกวาอาหารทั่วไปจึงทําใหผูที่มีรายไดสูงกวา

สามารถซื้อมารับประทาน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานจิตวิทยา มีผลกับกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได  ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา มีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดานตระหนักถึงปญหา ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑที่มีประโยชนกับรางกายและมีความปลอดภัยสูงไดรับการยอมรับจาก อย. และดานราคานั้นผูบริโภค

นั้นยอมมีความตองการผลิตภัณฑที่ดีและมีคุณภาพรวมทั้งการซื้อในราคาที่เหมาะสมดวยเชนเดียวกัน ซึ่ง

สอดคลองกับวิจัยของ ขวัญชนก พจนานุสรณ (2562 )ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สวนปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด 

สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทาง ชองทางออนไลน แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนปจจัยดานจิตวิทยา ดานการรับรู และดานความเชื่อและทัศนคติมีผลกับ

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานตระหนักถึงปญหา โดย

ผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารจากการไดรับรูขอมูล

ขาวสารของผลิตภัณฑรวมทั้งการเรยีนรูเรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหารผานสื่อตางๆทั้งตั้งใจคนหาหรือบังเอิญพบเห็น 

ดังนั้นการรบัรู(Persephone) เปนกระบวนการแตละบุคคลเลือกและตีความหมายจากสิ่งกระตุนเพ่ือใหสามารถ

เห็นภาพที่สรางข้ึนมา (สรัสรัชวี สุรธรรมทวี, 2553) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑดานราคา 

และดานชองทางจัดจําหนาย ปจจัยดานจิตวิทยา ดานการรับรู ดานการเรียนรู และดานความเชื่อและทัศนคติมี

ผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแสวงหาขอมูล ซึ่ง

ผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญเลือกใหความสําคัญกับผลิตภัณฑเสริมอาหารในเรื่องของ

ตัวผลิตภัณฑ รวมทั้งเรื่องราคาที่ดูเหมาะสม และ ชองทางการจําหนายสินคาที่มีความสะดวกงายตอการซื้อของ

ผูบรโิภค ในขณะเดียวกันปจจัยดานจิตวิทยา ดานการรับรู ดานการเรียนรู และดานความเชื่อและทัศนคติที่มีตอ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารยอมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑดวยเชนเดียวกัน ดังนั้นสวนประสมทางการตลาด

และปจจัยดานจิตวิทยาจึงมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภค สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล (2556) ไดใหความหมาย

สวนประสมทางการตลาดวา “เปนเครื่องมือหรือปจจัยที่ควบคุมได เพ่ือตอบสนองความตองการและการสราง
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ความพึงพอใจแกกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมายหรือเพื่อกระตุนกลุมผูบริโภคใหเปาหมายเกิดความตองการซื้อ

สินคาและบริการ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ปจจัย

ดานจิตวิทยา ดานความเชื่อและทัศนคติมีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดานประเมินทางเลือก ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญให

ความสําคัญกับผลิตภัณฑเสริมอาหารในเรื่องของเครื่องหมายรับรองและแสดงถึงความปลอดภัยและซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีฉลากแสดงขอมูลรายละเอียดสินคาชัดเจน ในดานราคาผูบริโภคนั้นใหความสําคัญกับ

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และ ดานการสงเสริมการขาย ผูบริโภคสวนใหญเลือกผลิตภัณฑที่มีการโฆษณา 

ประชาสัมพันธเสมอ พรพมล สัมพัทธพงศ (2559) กลาววาปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือ

ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการและ

สรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนปจจัยดานจิตวิทยาดานความเชื่อและทัศนคติโดยผูบริโภคมี

ความเชื่อวาการับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนคานิยมของคนในปจจุบัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสรมิการขาย ปจจัยดานจิตวิทยา ดานการรับรู  และ ดานความเชื่อและทัศนคติมี

ผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานตัดสินใจซื้อ ซึ่ง

ผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญใหความสําคัญกับผลิตภัณฑเสริมอาหารในเรื่องของการ

รับรองจากสถาบันที่นาเชื่อถือ และดานสงเสริมการขายผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารที่มีการสงเสรมิการขายนาสนใจ เชน การโฆษณาผานสื่อโซเชียลมีเดีย เปนตน    ปจจัยดานจิตวิทยา ดาน

การรับรู  และ ดานความเชื่อและทัศนคติมีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเนื่องมาจากผูบริโภคมีการรบัรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารจากประสบการตางๆที่

ผานมาและมีความเชื่อวาผลิตภัณฑเสริมอาหารมีประโยชนตอรางกาย ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ สดุดี บุนนาค 

(2560)ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ปจจัยผลิตภัณฑ และปจจัยดานการรบัสื่อของผูบริโภค สงผล เชิงบวกกับการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการ

สงเสริมการขาย ปจจัยดานจิตวิทยา ดานการจูงใจดานการรับรู ดานการเรียนรู และดานความเชื่อและทัศนคติ มี

ผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมหลัง

การซื้อ ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญใหความสําคัญกับการรับรองผลิตภัณฑเสริม

อาหารจาก อย. ซึ่งแสดงถึงความนาเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการรับประทาน และดานสงเสริมการขาย

ผูบรโิภคสวนใหญใหความสําคัญการโฆษณาที่หลากหลายชองทางนอกเหนือการขายแบบเดิม เชน การขายผาน

ทางเฟสบุค ทางไลน หรือ อินตราแกรม เปนตนสอดคลองกับ สิริภา กิจ ประพฤทธิ์กุล (2556) ไดใหความหมาย

สวนประสมทางการตลาดวา “เปนเครื่องมือหรือปจจัยที่ควบคุม ได เพื่อตอบสนองความตองการและการสราง

ความพึงพอใจแกกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมาย หรือเพ่ือกระตุน กลุมผูบริโภคใหเปาหมายเกิดความตองการซื้อ

สินคาและบริการ” ซึ่งสวนผสมทางการตลาด (4P's) วาเปน ตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอ
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กระบวนการตัดสินใจซื้อ  สวนปจจัยดานจิตวิทยา ดานการจูงใจดานการรับรู ดานการเรียนรู และดานความเชื่อ

และทัศนคติ ผูวิจัยเห็นวา ความเชื่อหรือการรับรู ทําใหผูบริโภคเกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหาร โดยความเชื่อที่วานั้นเชื่อวาผลิตภัณฑเสริมอาหารมีประโยชนตอรางกาย และสิริภา กิจประพฤทธิ์กุล 

(2556) ไดใหความหมายสวนประสมทางการตลาดวา “เปนเครื่องมือหรือปจจัยที่ควบคุม ได เพื่อตอบสนอง

ความตองการและการสรางความพึงพอใจแกกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมาย หรือเพื่อกระตุน กลุมผูบริโภคให

เปาหมายเกิดความตองการซื้อสินคาและบรกิาร” ซึ่งสวนผสมทางการตลาด (4P's) วาเปน ตัวกระตุนหรือสิ่งเรา

ทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ขอเสนอแนะผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนและเปน 

แนวทางในการสรางกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ดังนี้ 

 1.ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับข้ันตอนการผลิตที่สะอาดและถูกหลักอนามัย

รวมทั้งนําสวนผสมที่มีประโยชนมาผลิตและจําหนายใหกับผูบริโภค จากผลการวิจัยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของปจจัยเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานประเมินทางเลือก (รายขอ) พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือขอทานเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มี อย.รบัรอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รวมทั้งคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (รายขอ) ขอทานจะเลือกผลิตภัณฑ

เสริมอาหารที่มีเครื่องหมายรับรองและแสดงถึงความปลอดภัยเปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.22  

 2. ดานราคา ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการควบคุมราคาของผลิตภัณฑเสริมอาหารเนื่องจาก

ในปจจุบันมีหลากหลายย่ีหอ หลากหลายราคา ทําใหผูบริโภคสามารถมีทางเลือกในการซื้อไดอยางอิสระดังนั้น

การกําหนดราคาจึงตองมีความคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ จากผลการวิจัยคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (รายขอ) พบวา ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดดานราคา โดยภาพรวมในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.93 และคา S.D. 0.801เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอราคาเหมาะสมกับคุณภาพเปนขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รวมทั้งผลการวิจัยการเปรียบเทียบรายคูกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานประเมินทางเลือก จําแนกตามรายไดตอเดือน  

เมื่อทําการทดสอบจับคู (Multiple Comparisons) โดยคาสถิติ LSD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ทําใหมีการตัดสินใจซื้อตางกัน ดานประเมินทางเลือก 

 3. ดานชองทางจัดจําหนาย ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการวางจําหนายในชองทางจําหนายที่

มีความนาเชื่อถือและการจําหนายผลิตภัณฑที่มีหลากหลายชองทางเชน จําหนายทาง  Facebook  Line IG เปน

ตนเพื่อเพิ่มทางเลือกใหผูบริโภคสามารถติดตอกับผูจําหนายไดอยางรวดเร็ว จากผลการวิจัยคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางจัดจําหนาย (รายขอ)พบวา 
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ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางจัด

จําหนาย โดยภาพรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.01 และคา S.D. 0.726 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอ

วางจําหนายในรานคาที่มีความนาเชื่อถือ เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 

 4. ดานการสงเสริมการขาย ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการโฆษณาที่นาสนใจ เชน การนํา

ดารานักแสดงที่ไดรับความนิยมมาเปนพรีเซนเตอรโฆษณาเชน ดาราจากประเทศเกาหลี หรือเน็ตไอดอล เปนตน 

จากผลการวิจัยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม

การขาย (รายขอ) พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมการขายโดยภาพรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.47และคา S.D. 0.788 เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา ขอผลิตภัณฑมีการโฆษณาประชาสัมพันธเสมอ เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.60 

 5. ดานการจูงใจ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภค เชน การปลูกฝง

ใหผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนผลิตภัณฑที่ดีและมีประโยชน รับประทานแลวไมเกิดโทษ จากผลการวิจัยคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเก่ียวกับดานจิตวิทยา ดานการจูงใจ (รายขอ)พบวาผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเกี่ยวกับดานจิตวิทยา การจูงใจ โดยภาพรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 3.92  และคา S.D. 0.784 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอทานตองการไดรับคุณคาทางสารอาหารในสวนที่

รางกายขาดหลังรบัประทาน    เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

 6. ดานการรับรู ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการเผยแพรความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

โดยอาจจะนําผลการวิจัยมาประกอบกับการโฆษณาเพื่อใหผูบริโภครับรูไดถึงคุณประโยชนของผลิตภัณฑเสริม

อาหาร จากผลการวิจัยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเก่ียวกับดานจิตวิทยา ดานการรับรู(รายขอ)

พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเกี่ยวกับดานจิตวิทยา การรับรูโดยภาพรวมใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.53  และคา S.D. 0.765 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอรับรูไดถึงจุดเดนของ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ผูสงขาวสารตองการจะสื่อ เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 

 7. ดานการเรยีนรู ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับประโยชนของผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยมีการ

เขียนคําแนะนําไวขางกลองของผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคอานและทําความเขาใจกอนการรับประทาน จาก

ผลการวิจัยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเกี่ยวกับดานจิตวิทยา ดานการเรียนรู(รายขอ)พบวา

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเก่ียวกับดานจิตวิทยา การเรียนรูโดยภาพรวมในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.92  และคา S.D. 0.789 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอทานไดรับการเรียนรูเรื่อง

ผลิตภัณฑเสริมอาหารผานสื่อตางๆทั้งตั้งใจคนหาหรือบังเอิญพบเห็น เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.07 

 8. ดานความเชื่อและทัศนคติ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อของผูบริโภคเรื่อง

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไมใชยาแตเปนผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนมื้ออาหาร จากผลการวิจัยคาเฉลี่ยและสวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเก่ียวกับดานจิตวิทยา ดานความเชื่อและทัศนคติ(รายขอ) พบวา ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยเก่ียวกับดานจิตวิทยา ความเชื่อและทัศนคติโดยภาพรวมในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย เทากับ 3.42  และคา S.D. 0.722 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอทานคิดวาการับประทานผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเปนคานิยมของคนในปจจุบันเปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 

9.ดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผูประกอบการควรใหความสําคัญ กับปจจัยที่สงผลกับการตัดสินใจซื้อ

ของผูบรโิภค โดยใชสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการขาย และเลือกใชการสื่อสาร

การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ หรือใชพรีเซนเตอรที่มีชื่อเสียง เพื่อกระตุน ทางดานจิตวิทยา การรับรู 

การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ ของผูบริโภคที่เหมาะสมจะทําใหเกิดผลตอการตัดสินในซื้อของผูบริโภค จาก

การวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการจะมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 8 ตัวแปร โดยมีตัวแปรอิสระ

จํานวน 1 ตัวแปร ที่มีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม คือ ปจจัยที่มีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม

การขาย ดานการรับรู ดานการเรียนรู และดานความเชื่อและทัศนคติโดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) 

เทากับ 0.744 และสามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 55.3 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นจึง

ควรทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของประชากรในจังหวัดอื่นๆ เพ่ือจะไดทราบถึง

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของจังหวัดนั้นๆดวย  สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษา 

คนควา เก่ียวกับการวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต และควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยดาน

ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร แบบสอบถามมีลักษณะให

ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบอยางเดียว ควรมีการทําแบบสอบถามในลักษณะของการสัมภาษณควบคูกันไปดวย

เพราะจะทําใหไดขอมูลการวิจัยที่ตรงวัตถุประสงคมากที่สุด ควรมีการเก็บขอมูลจากชองทางอื่นๆ นอกเหนือจาก

ทางออนไลน เพื่อเปนการกระจายแบบสอบถามใหไดกลุมตัวอยางที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อใหสามารถอธิบาย

เก่ียวกับปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
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