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บทคัดย่อ 

             การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์(1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ

คนวัยท างานใน  กรุงเทพมหานคร(2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์(3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร(4)เพื่อศึกษา ปัจจัยทางสังคม

และวัฒนธรรม ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร(5)เพื่อ

ศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร (6)เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม รูปแบบการ

ด าเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้ งนี้ คือประชากรวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลสถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานจะพบว่า กลุ่มประชากรคนวัยท างานท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับท่ีมีผลสูงสุดคือด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมทางการตลาดตามล าดับ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับท่ีมีผลสูงสุดคือด้านกลุ่มอ้างอิง ด้าน

ความเช่ือด้านครอบครัว ตามล าดับ รูปแบบการด าเนินชีวิต ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับท่ีมีผลสูงสุดคือ ด้านกิจกรรม ด้านความคิดเห็น 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อ,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,คนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

        The objective of this survey research were (1) to study the decision to purchase dietary 

supplements for working-age people in  Bangkok (2) to study the decision to purchase dietary 

supplements for working-age people in  Bangkok by demographic factor (3) to study the Marketing 

mix that affect the decision to purchase dietary supplements for working-age people in  Bangkok 

(4) to study Social and cultural factors affect the decision to purchase dietary supplements for 

working-age people in  Bangkok (5) to study the way of life that affects the decision to purchase 

dietary supplements for working-age people in  Bangkok (6) to study the  factors Marketing mix  

Social and cultural factors lifestyle way of life that affects the decision to purchase dietary 

supplements for working-age people in  Bangkok 

         The sample population used in this independent study was the working age population in 

Bangkok Metropolitan  amount of 400 people y using the questionnaire as a tool for collection. 

The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and statistical standard 

deviation One-way ANOVA, if differences were found, they were compared using LSD and Multiple 

Regression Analysis. 

       The results of the hypothesis testing will be found that Group of working-age people living 

in Bangkok with age, occupation, monthly income And education level Affect the decision to buy 

dietary supplements of working-age people in Bangkok. Statistically sig nificant at a level of 

0.05The marketing mix factor influenced the decision to purchase dietary supplement products 

of working age people in Bangkok. The order with the highest effect was the distribution channel. 

In marketing promotion, respectively Social and cultural factors influence the decision to purchase 

dietary supplements of working-age people in Bangkok. The order that was the most effective 

was the reference group. Family beliefs in order of lifestyle Effects on the decision to purchase 

dietary supplements of working-age people in Bangkok The order with the highest effect was 

opinion activity. 

Keywords : Buying decision, Food supplement, Working people in Bangkok
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บทน า 

            ปัจจุบันประชากรวัยท างานมีจ านวนมากซึ่งเป็นกลุ่มประชากรท่ีต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลานอนดึกและต่ืน

เช้าโดยเฉพาะกลุ่มวัยท างานท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งบางคนต้องต่ืนเช้าเพื่อเดินทางไปท างานโดยรถประจ าทาง

หรือรถส่วนตัวก็ตามและเลิกงานกว่าจะกลับถึงบ้านก็มือค่ าแล้ว ซึ่งส่งผลต่อการพักผ่อน ท าให้มีเวลาพักผ่อนน้อย

และอาจส่งผลไปถึงการออกก าลังกายและปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมลพิษมากขึ้นรวมไปถึงสารเคมีท่ีเป็นส่ิง

ปนเปื้อนมากับอาหารแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยมีกระแสการรักสุขภาพซึ่งเป็นท่ีนิยมอย่างยิ่งในกลุ่มวัย

ท างานแต่ด้วยการพักผ่อนน้อยและไม่ค่อยมีเวลาออกก าลังกายจึงเป็นสาเหตุให้คนกลุ่มนี้ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

และหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเป็นการเติมเต็มสารอาหารให้แก่ร่างกายรวมถึงให้สารอาหารเหล่านี้เข้า

ไปซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอและให้ร่างกายได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน เพื่อเสริมภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย และลด

ความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยของร่างกายและลดการเกิดโรคท่ีอาจเกิดขึ้นได้โดยกลุ่มคนวัยท างาน 

         จากข้อมูลจากปี 2562 ประชากรกลุ่มวัยท างานมีจ านวนมากในกรุงเทพมหานคร การบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมนั้นได้รับความนิยมมากขึน้ท่ีตามล าดับจากข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอาหารเสริมของไทยท่ีจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในปี2560 พบว่ามีรายได้รวมอยู่ท่ี 8.7 หมื่นล้านบาท(TMB Analytics,2561) ซึ่งจาก
โครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนไป ท าให้การบริโภคผลิภัณฑ์เสริมอาหารได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนเรื่อยอยา่งต่อเนื่อง  
          ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ไป ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับผู้ผลิตผู้จัดจ าหน่าย

และนักการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และน าไปสู่การโอกาสในการขาย และใช้วางแผนพัฒนา 

เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

         2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน  กรุงเทพมหานคร 

         2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ 

         2.3 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร 

         2.4 เพื่อศึกษา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานค
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         2.5 เพื่อศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร 

        2.6 เพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

        ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างาน 

ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาวัยท างานท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครซึง่ประชากรวัยท างานท่ีมีอายุ 15-59 ปีในกรุงเทพมหานครมีจ านวนท้ังหมด7,647,367.4975 คน

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2563) แต่ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นนอนของผู้ท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้

เหมาะสมกับระดับความเช่ือมั่นท่ี 95และความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 จึงท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 

ตัวอย่าง โดยการเก็บโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบสอบถามแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่ม

สะดวก โดยมีระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง ต้ังแต่ 10 - 31 มีนาคม 2564  

 สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน การศึกษา น่าจะมี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างาน

ในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4 รูปแบบการด าเนินชีวิต น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

       1.เพื่อประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

       2. เพื่อให้ผู้จัดจ าหน่ายทราบถึงการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค เพื่อสามารถตอบสนอง

ตามต้องการของลูกค้าได้ 

      3.เพื่อให้ผู้จัดจ าหน่ายน าผลจากการวิจัยน าไปสู่การโอกาสในการขาย และวางแผนพัฒนา เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบทางธุรกิจต่อไป 

     4.เพื่อให้ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายใช้เป็นแนวทางปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการ

ออกแบบดีไซน์ เพื่อให้ทันต่อเทรนด์สุขภาพของผู้บริโภค 

การทบทวนวรรณกรรม 
         1.ปัจจัยส่วนบุคคล 

        นันทิตา อินธรรมมา(2560)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้สูงอายุใน

เขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 

55-64 ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานสมรสแล้ว ระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ท่ีระดับประถมศึกษา มี

รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 

         นัทธมน เดชประภัสสร (2558)ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง

อินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 23-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

เป็นโสด ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 40,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี

และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

         สุกัญญา เรียงเครือ(2554) อ้างถึงใน ขวัญชนก พจนานุสรณ์ (2562) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันมีการตัดสินใจซื้อท่ี

แตกต่างกัน ในประเด็นความถ่ีในการซื้อและเหตุผลในการซื้อท่ีแตกต่างกัน 

        สดุดี บุนนาค (2560)ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปได้ว่า เพศต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อท่ีต่างกัน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนของเพศหญิงมากกว่าเพศชา
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         2.ส่วนประสมทางการตลาด 

         ขวัญชนก พจนานุสรณ์(2562) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา

สินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีมี่

การรับรองมาตรฐาน อ.ย มากท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการมีเรทราคาส าหรับตัวแทนจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการมีรูปแบบการช าระเงินท่ีมากมาย เช่น 

การโอนเงิน หรือการเก็บเงินปลายทาง หรือการช าระผ่านTrue money Wallet ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญกับการจัดรายการส่วนลดน่าสนใจและมีอย่างต่อเนื่อง 

           อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ และสราวรรณ์เรืองกัลปวงศ์(2558)ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครสรุปได้ว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกนั เนื่องจากผู้สูงอายุมี

ความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพนั้นต้องมคีวามสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี ไม่มีสารปนเป้ือน อีกท้ัง

ผลิตภัณฑ์ยังมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐานสากลตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขท่ีน่าเช่ือถือ

ได้ ต้องมีฉลากบอกวิธีการบริโภคอย่างชัดเจน 

          Kotle(1984)ได้สร้างทฤษฎีทางด้านการส่งเสริมการตลาด กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดสามารถ

ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งข่าวสารท่ีนักการตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บริโภครับรู้ได้  

          พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์(2562)ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ

ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีสรุปไว้ว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแบบสอบถามพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีเลือกบริโภคมี

การส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีเลือกบริโภคมีการ

จัดเซ็ตผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีเลือกบริโภคมีการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต

และส่ือต่าง ๆและมีการลดราคาสินค้า 

          นัทธมน เดชประภัสสร (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง

อินเทอร์เน็ต สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต

แตกต่างกันโดยคนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีสูง

กว่า เนื่องจากระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อวุฒิภาวะ แนวคิด และความคาดหวังแตกต่างกันออกไป ท า
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ให้คนท่ีมีระดับการศึกษาสูง อาจให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพมากกว่า ดังนั้นระดับการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต 

         Kotle(1984)ได้สร้างแนวคิดทางด้านราคา คือ  ราคาต้องเหมาะสมกับต าแหน่งทางการแข่งขันของสินค้า 

และต้องระบุราคาให้ชัดเจน รวมถึง ราคาท่ีเป็นส่วนลด ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาช าระเงินท่ีชัดเจน และกิจการไม่

สามารถก าหนดราคาเองได้ตามใจชอบ โดยราคาต้องมีองค์ประกอบ เช่น ต้นทุน สภาพการตลาด และ ก าไรท่ี

คาดหมาย ดังนั้น ราคาจึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

       3.ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

        ศิริพร ทิมิบุตร (2560)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางสังคมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นในหัวข้อ ท่านเช่ือว่าการรับประทานอาหารเสริมมีประโยชน์  ปัจจัยทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นในหัวข้อ  ท่านเช่ือว่าทานอาหารเสริมแล้วจะท าให้ผิวพรรณสวย,ลดความอ้วน 

       4. รูปแบบการด าเนินชีวิต 

            อภิญญา ผาสุข (2559) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคหญิงวัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีส่งเสริมการดูแลสุขภาพท้ังสามด้าน เมื่อจ าแนกรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแต่ละด้านเป็นรายข้อผลการวิจัยผลว่า กลุ่มตัวอย่างมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 3 

อันดับคือ ฉันขับถ่ายเป็นเวลา มีค่าเฉล่ีย 4.63 รองลงมาคือ ฉันรับประทานผัก/ผลไม้ มีค่าเฉล่ีย 4.58 และฉันด่ืม

น้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว มีค่าเฉล่ีย 4.50 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสนใจท่ีส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 3 อันดับแรก

คือ ฉันสนใจท่ีจะร่วมกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุท่ีชุมชนจัดขึ้นเมื่อมีโอกาสมีค่าเฉ ล่ีย 4.35รองลงมาคือ ฉันอยากรู้วิธี

ปฏิบัติตนเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วย มีค่าเฉล่ีย 4.30และ ฉันอยากรู้วิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ มีค่าเฉล่ีย 4.

23กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 3 อันดับแรกคือ ผู้สูงอายุควรหันมาดูแลสุขภาพตนเอง

มากขึ้น มีค่าเฉล่ีย 4.75 รองลงมาคือ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ท าให้สุขภาพดี มีค่าเฉล่ีย 4.70 และการมี

สุขภาพดีท าให้อายุยืนยาว มีค่าเฉล่ีย 4.69 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.ตัวแปรอิสระ 

- ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ท่านซื้ออาหารเสริมจากช่องทางไหนอายุ ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ

อะไรอาชีพ ท่านได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแหล่งใดรายได้เฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการซื้อ ระดับการศึกษา  

งบประมาณในการซื้อแต่ละครัง้ 

-ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านส่งเสริม

การตลาด 

- ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง  ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม ความเช่ือ 

- รูปแบบการด าเนนิชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรมความสนใจความคิดเห็น 

2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 

              การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ผ่านเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire)ประชากร

ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง และได้ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity)ผู้วิจัยได้

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 3 ท่าน ได้แก่ (1) 

ดร.นิเวศน์ ธรรมะ (2)ดร.วัชรพงษ์ ตัณฑ์พรชัย (3) ดร. พิมพ์รามิล สุพรรณพงศ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื้อหา ภาษาท่ีใช้ และน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาปรับแก้ ก่อนน าไปใช้งานจริง โดยใช้วิธีวัดความตรง

ของเนื้อหา (Content Validity) ความเช่ือมั่น (Reliailty)ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มท่ีใกล้เคียงกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 ชุด และเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ กลุ่มวัยท างาน ท่ีซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครผู้วิจัยจึงใช้การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบสุ่มสะดวก โดยการ ส่ง

ทางกลุ่มไลน์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง ส่งให้เพื่อน สมัยเรียนช่วยตอบแบบสอบถาม ซึ่งเพื่อน

อยู่ในวัยท างาน และส่งทางกลุ่มไลน์ท่ีเป็นกลุ่มผู้บริโภคอาหารเสริมของบริษัทหนึ่ง และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

         ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะวิเคราะห์และประมวลข้อมูลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

        การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Station) 

         1.ใช้ค่าร้อยละ(Percentage)และค่าความถี(่Frequency)ในการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 

ใช้อธิบาย ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

          2. ค่าเฉล่ีย(Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)ในการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีมีระดับ

การวัดเชิงปริมาณใช้อธิบาย ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต การ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรงุเทพมหานคร 

          การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Station) 

          1.การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคนวัยท างานในกรุงเทพมหามหานครจ าแนกตามตาม เพศ 

อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา ท่านซื้ออาหารเสริมจากช่องทางไหน ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพื่ออะไร ท่านได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแหล่งใด ความถี่ในการซื้อ งบประมาณในการซื้อ ใช้การ

วิเคราะห์ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบ

รายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

         2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานครจะใช้การวิเคราะห์ (Multiple Regression Analysis) 

         3.เพื่อศึกษา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร (Multiple Regression Analysis) 

         4. เพื่อศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร(Multiple Regression Analysis) 

         5. เพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต ท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร(Multiple Regression Analysis)   
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สรุปผลการวิจัย 

       การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ปัจจัยประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 และเพศชาย จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 

อื่นๆ จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.00  อายุ ระหว่าง21-30 ปี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 อาชีพ 

อิสระ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00  รายได้10 ,001-20,000 บาท จ านวน 131  คน คิดเป็นร้อยละ 

32.80 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30  ช่องทางซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ส่ังซื้อทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่ออะไร เพื่อผิวพรรณ

สวยงามจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 แหล่งข้อมูลจาก เพื่อน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  

ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 ครั้ง/เดือน จ านวน 199คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 งบประมาณในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1,001-2,000บาท/เดือน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 โดยสรุปผลการวิจัยได้

ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม 

อาหารภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 พบว่า3.ท่านจะมีการซื้อซ้ าใน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 4.35ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 

2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานใน 

เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มคนวัยท างานท่ีมี อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ระดับการศึกษา ช่องทางซื้ออาหารเสริม ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่ออะไร ความถี่ในการซื้อ งบประมาณในการ

ซื้อ แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม 

อาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

3.1 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแป
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อิสระท้ังหมด 4 ตัว และมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับท่ีมีผลสูงสุดคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  

ตามล าดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.704 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 49.60 

3.2 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าตัวแปรอิสระ 

ท้ังหมด 4 ตัว และมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร คือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา  

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม 

อาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

4.1 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปร 

อิสระท้ังหมด 4 ตัว และมีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับท่ีมีผลสูงสุดคือ ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านความเช่ือ ด้านครอบครัว ตามล าดับ โดยค่า

สัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.750 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 56.30  

4.2 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าตัวแปรอิสระ 

ท้ังหมด 4 ตัว และมีตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปรท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

5. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ 

คนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

5.1 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปร 

อิสระท้ังหมด 3 ตัว และมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับท่ีมีผลสูงสุดคือ ด้านกิจกรรม ด้านความคิดเห็น ตามล าดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์

สหพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.7790 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 60.70  

5.2 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าตัวแปรอิสระ
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ท้ังหมด 3 ตัว และมีตัวแปรอิสระ 1ตัวแปรท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร คือ ด้านความสนใจ 

อภิปรายผล 

       ผลการวิจัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยประชากรศาสตร์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน อายุ ระหว่าง21-30 ปี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นัทธมน เดช

ประภัสสร (2558)ท่ีได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเตอร์เน็ต ผล

การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 23-30 ป ี

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนประสมทางการตลาดของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  

พบว่าส่วนใหญ่  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยด้าน

การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์(2562)ได้ท าการศึกษา

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีสรุปไว้ว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยประชากรศาสตร์ของคนวัยท างานในกรงุเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในหัวข้อ ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่ออะไร ส่วนใหญ่ เลือกหัวข้อ เพื่อ

ผิวพรรณสวยงามมากท่ีสุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ทิมิบุตร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนวัยท างานในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย

ทางสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 

          1. ผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย ควรให้ควรส าคัญในด้าน อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ช่องทาง

ซื้ออาหารเสริม สาเหตุท่ีท าให้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก ความถี่ในการซื้อ 

งบประมาณในการซื้อ ของผู้บริโภค 

          2.ด้านส่วนประสมทางการตลาด ควรให้ความส าคัญในด้าน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด  

         3. ด้านปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมควรให้ความส าคัญในด้าน ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านความเช่ือ ด้าน

ครอบครัว 

         4. ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตควรให้ความส าคัญในด้านด้านกิจกรรม ด้านความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งหน้าต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยท่ีอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค หรือปัจจัยด้านแรงจูงใจ เพื่อท่ีจะน ามาสร้างความ

น่าเช่ือถือให้กับตัวผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

2. ด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น หากต้องการศึกษา

ท่ีให้ข้อมูลได้หลากหลาย ควรก าหนดกลุ่มประชากรท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม ท่ีเป็นประชากรใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้รับข้อมูลอันเกิดประโยชน์ต่อไป 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีแตกต่างจากงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ท่ี

ศึกษา ได้ใช้เทคนิคอื่นๆในการวิเคราะห์ท่ีหลากหลายยและเกิดประโยชน์ต่อผู้ท่ีศึกษางานวิจัยของท่านต่อไป 
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