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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยการรับรูความเสี่ยงที่มีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย

และเพศหญิง โดยใชแบบสอบถามออนไลน จํานวน 400 คน เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหเชิงพรรณา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

ดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ

นําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานครตางกัน สวนปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยการรับรู

ความเสี่ยง มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจ, สวนประสมทางการตลาด
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ABSTRACT 

The purpose of this research is 1) To study the purchasing decision process that affects 

the purchasing decision process dietary supplements of population in Bangkok. 2) To study the 

purchasing decision process dietary supplements of population in Bangkok classify population 

factors. 3) To study the marketing mix factors and perceived risk that affects the decision 

marketing process to purchase dietary supplements of population in Bangkok. 

The sample used in this research is 400 people in Bangkok, using online questionnaires 

as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, 

mean and standard deviation. Test the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance 

statistics (One-way ANOVA). If differences are found will be compared in pairs by using LSD 

method and using multiple regression analysis. 

The hypothesis test found that population in Bangkok with different ages, occupations 

and incomes affecting the decision-making process to purchasing dietary supplements of the 

population in Bangkok. Marketing mix factors included products, price, distribution channels and 

promotion and risk perception affecting the decision to purchasing dietary supplements of the 

population in Bangkok differently. 

 

Keywords: Decision process; marketing mix 

 

บทนํา 

 ในปจจุบัน กระแสแนวโนมของการดูแลสุขภาพมีผลตอพฤติกรรมของผูคนในสังคม โดยเฉพาะในดาน

การดแูลสุขภาพเชิงปองกัน ทั้งการตื่นตัวในการออกกําลังกาย เพื่อสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรงปองกันโอกาสใน

การเจ็บปวย ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่มีแนวโนมสูงข้ึน นอกจากนี้แลว การรับประทาน

อาหารที่ดี เหมาะสมในการเสริมสรางสุขภาพก็มีความสําคัญไมแพกัน ทําใหอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารเสริม

(food supplementary) เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่นาจับตามองในประเทศไทยปจจุบัน 

 ผลิตภัณฑอาหารเสรมิมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยกลุมลูกคาขยายตัวไปนอกจากผูสูงอายุไปสูวัย

หนุมสาว นอกจากนี้ ผลิตภัณฑอาหารเสริมยังมีจุดขายที่แตกตางกันไป อาทิ อาหารเสริมความงาม อาหารเสรมิ

สุขภาพและรักษาโรค และอาหารเสริมเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย จึงนับเปนปจจัยบวกที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรม

นี้ อยางไรก็ตาม ปจจัยเชิงลบในชวงที่ผานมา ตามกระแสขาวเก่ียวกับอาหารเสรมิที่ไมไดคุณภาพหรือโฆษณาเกิน
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จริง ซึ่งเปนอันตรายและอาจสงผลรายถึงข้ันเสียชีวิต ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการผลิตหรือ

จําหนายผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค จึงอาจกลาวไดวา

อุตสาหกรรมอาหารเสรมิปจจุบันมีทั้งโอกาสและความทาทายอยูดวยกัน 

 ถึงแมวาผลิตภัณฑเสริมอาหารจะมีการเติบโตขึ้น แตบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารก็มีจํานวนมาก

เชนกัน ซึ่งผูบริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑประเภทหรือชนิดเดียวกันไดจากหลาย ตราสินคา ทําใหอัตราการ

แขงขันสูง สิ่งสําคัญที่ชวยใหผูประกอบการอยูรอดและเติบโตในอนาคต จึงเปนเรื่องของการรักษามาตรฐาน

คุณภาพสินคา และการใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาสินคาใหตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคที่มี

แนวโนมเติบโตตอเนื่องในระยะ 10 ปขางหนา ตามจํานวนผูบริโภควัยทํางานและผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น 

 ดังนั้นผู วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยการ

รับรูความเสี่ยง ที่มีความสัมพันธตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร

จากการศึกษาผูประกอบการสามารถใชขอมูลเปนแนวทางในการวางแผนทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ

เสริมอาหารใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยการรับรูความเสี่ยงที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังหัวขอตอไปนี้ 

1.  ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน 

กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ไดทําการเลือกกลุมประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความหลากหลายใน

หลาย ๆ ดาน เชน ดานความคิด ดานความรูสึก ดานทัศนคติ ดานการใชชีวิต เปนตน ซึ่งจากความแตกตางกันใน

หลาย ๆ ดาน จึงทําใหมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

2.  ขอบเขตดานเนื้อหา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน 
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กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปจจัยประชากร รวมถึงเพื่อศึกษาคนควาปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวยตัวแปร ดังตอไปนี้ 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายได ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด และ

ปจจัยการรบัรูความเสี่ยง 

 ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร ไดแก การ

รับรูปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิด เพื่อใชสําหรับการวิจัยเรื่อง 

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร โดยตั้งสมมติฐานไวดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 คนในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายไดตางกัน นาจะทําใหกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการรับรูความเสี่ยงนาจะมีสงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ของคนในกรุงเทพมหานคร และนักการตลาดสามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผน

การตลาดที่จะออกแบบผลิตภัณฑใหมหรือกําหนดกลยุทธทางการตลาด รวมทั้งใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ตอบโจทยความตองการของผูบรโิภค 

2. เพื่อเปนประโยชนตอผูผลิตและผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือผูที่สนใจในการนํา

ผลการวิจัย และขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวิจัยไปพัฒนาและตอยอดทางการวิจัยที่เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

  

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

ดานการรับรูปญหา 

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานการรับรูปญหา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดโดยของการ

รับรูปญหา ไดวา การที่ผูบริโภคตระหนักถึงปญหา หรือความตองการในสินคาหรือการบริการ ซึ่งความตองการ
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หรือปญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจําเปนหรือเกิดความรูสึกอยากซื้อ อยากได และตองการหนทางในการแกไข

ปญหาที่มีอยู ไมวาจะดวยเหตุผลใด เปนกระบวนการแรกสุดที่เกิดขึ้นกอนการตัดสินใจซื้อสินคาทุกชนิด ซึ่งเปน

กระบวนการของกระบวนการตัดสินใจ 

ดานการการแสวงหาขอมูล 

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานการการแสวงหาขอมูล ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการ

แสวงหาขอมูลไดวา กระบวนการถัดจากการที่ผูบริโภคมีปญหาแลวจะพยายามคนหาวิธีการแกไขปญหาที่มีวามี

วิธีการใดบางที่จะสามารถชวยแกไขปญหาไดบางเชน การเขาฟงสัมมนา การถามไถจากคนในครอบครัว เพื่อน

รวมงาน หรือผูเชี่ยวชาญ รวมไปถึงการคนหาจากหนังสือ และชองทางออนไลน เชน Google และตามเว็บบอรด

ดานการการประเมินทางเลือก 

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานการการประเมินทางเลือกผูวิจัย สามารถสรุปความหมายของ

การประเมินทางเลือก ไดวา การนําขอมูลจากการคนหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพื่อประเมินความนาเชื่อถือของ

ผูผลิต ราคา คุณภาพ และโปรโมชั่นเพื่อทําการเปรียบเทียบ กอนที่จะตัดสินใจเลือกตรายี่หอที่ตรงกับความ

ตองการมากที่สุด 

ดานการการตัดสินใจซื้อ 

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานการการตัดสินใจซื้อ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการ

ตัดสินใจซื้อ ไดวา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง หลังจากมีการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งราคา

ชวงเวลาในการซื้อ ตัดสินใจเลือกผูขาย และวิธีการชําระคาสินคาหรือบริการ การรับประกัน ที่ไดหลังจากการ

เปรียบเทียบแลวผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ตองการมากที่สุด 

ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจดานการการตัดสินใจซื้อ ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการ

ตัดสินใจซื้อ ไดวา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง หลังจากมีการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งราคา

ชวงเวลาในการซื้อ ตัดสินใจเลือกผูขาย และวิธีการชําระคาสินคาหรือบริการ การรับประกัน ที่ไดหลังจากการ

เปรียบเทียบแลวผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ตองการมากที่สุด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) โดยใช เครื่ องมือการวิ จัย เปนแบบสอบถาม

(Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชวิ ธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก

(Convenient Sampling) 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ คนในกรุงเทพมหานคร การหาจํานวนกลุมตัวอยางโดยการ เปด

ตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) เพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย โดย
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ทําการเลือกจากตารางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอนจากคาความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยผลจากการเปดตารางของ Taro  Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

1.  แบบสอบถามปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามลักษณะ 

ประชากร ประกอบไปดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานอาชีพ และดานรายได ซึ่งจะเปนคําถามแบบปลายปดแบบ

ตรวจสอบรายการ กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

1.2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดประกอบไปดวยคําถามแบบประเมินความคิดเห็น

ซึ่งมีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 20 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อประเมินความหมาย ดังนี้ 5 = ระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 

= ระดับความคดิเห็นนอยที่สุด 

1.3 ขอมูลเก่ียวกับการรบัรูความเสี่ยงกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

เสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร เปนคําถามแบบประเมินความคิดเห็น ประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 4

ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อประเมินความหมาย ดังนี้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความ

คิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

1.4 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน 

กรุงเทพมหานคร เปนคําถามแบบประเมินความคิดเห็น ซึ่งประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 5ดาน คือ ดานการ

รับรูถึงปญหา ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตดัสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ มี

ขอคําถามทั้งหมด จํานวน 23 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อประเมินความหมาย ดังนี้ 5 = ระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 

= ระดับความคดิเห็นนอยที่สุด 

  1.5 เปนขอคําถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานครซึ่งมีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 1 ขอ 

  1.6 ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินแบงออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการประเมิน

ความหมายดังตอไปนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.80 มีระดับความสําคัญในระดับนอยที่สุด1.81-2.60 มีระดับความสําคัญ

ในระดับนอย, 2.61-3.40 มีระดับความสําคัญในระดับปานกลาง, 3.41-4.20 มีระดับความสําคัญในระดับมาก

4.21-5.00 มีระดับความสําคัญในระดับมากที่สุด 
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วิธีวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง 

กลุม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได 

  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบาย

คุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการรับรู

ความเสี่ยงกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

                      2.1 กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนก

ตาม เพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test และในสวนของอายุ อาชีพ รายได โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (one-way anova) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู 

โดยการใชวิธีของ LSD 

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานการรบัรูความเสี่ยงที่มีผลตอ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

เสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรงุเทพมหานครอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการ

รับรูถึงปญหา ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

2. ผลการเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

2.1 คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม 

อาหารของคนในกรุงเทพมหานครไมตางกัน 

2.2 คนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ อาชีพ และรายไดตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจ 

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานครตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม 
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อาหารของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรปุผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ 

สงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร 

4. ผลการวิเคราะหปจจัยการรับรูความเสี่ยงที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

ปจจัยการรบัรูความเสี่ยง มีผลตอกระบวนการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน 

กรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล

อภิปราย ไดดังนี ้

ขอมูลดานประชากรพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 69.0 มี

อายุระหวาง 41 -50 ป จํานวน 127 คิดเปนรอยละ 31.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 210 คน คิดเปน

รอยละ 52.5 และมีรายไดตอเดือน 25,001-35,000 บาท จํานวน 107 คน คดิเปนรอยละ 26.8 ซึ่งสอดคลองกับ

ผลสํารวจขอมูลกรมการปกครองที่พบวาผูบริโภคกลุมที่มีอายุสูงทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมออกกําลังกาย

เพื่อดูแลตัวเองมากขึ้น และเริ่มมองหาความเชื่อมั่นในการบริโภค จะเริ่มพิจารณาถึงมาตรฐานการรองรับ ดูวามี 

อย.ตามที่กําหนดหรือไม หรือบางคนมองไปถึงโรงงานที่ผลิตวามีคุณภาพมากนอยเพียงใด ดังนั้น เพื่อการ

ขยายตัวของธุรกิจที่ดีในระยะยาว ผูประกอบการที่สนใจทําธุรกิจนี้ ไมควรมองขามการขยับขยายไปยังกลุม

ผูบริโภคซึ่งมีอายุมากกวา 30 ปที่นับวามีศกัยภาพสูงในตลาดอาหารเสริมสุขภาพ เพราะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ

อีกทั้งมีแนวโนมการเติบโตที่ดีตอเนื่องตลอดจนมีความตองการรองรับชัดเจน ผูประกอบการจึงจําเปนตองศึกษา

และทําความเขาใจกับความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ เพื่อใหสามารถพัฒนาสินคาที่ตอบโจทยความตองการ

ของกลุมผูสูงอายุไดอยางแทจริง 

ขอมูลดานกระบวนการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใน

ระดับความคิดเห็นระดบัมาก 

 ดานการรับรูปญหา อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคถูกกระตุนใหเกิด

ความตองการในสินคาหรือบริการ จากผูประกอบการในดานการสงเสริมทางการตลาด และดานผลิตภัณฑทําให

เกิดความรูสึกอยากซื้อ อยากได ซึ่งเปนกระบวนการแรกสุดที่เกิดขึ้นกอนการตัดสินใจซื้อสินคาทุกชนิด ซึ่งมีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย แซซู (2561) ทําการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซต

ออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูถึงปญหาเปนสิ่งที่ประชากรสวนใหญนั้นรับรูถึงความ
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ตองการในสิ่งที่ไมสามารถสนองตอความตองการในขณะนั้นไดและเปนสิ่งที่ทําใหประชากรสวนใหญนั้นเกิดความ

ตองการเพื่อที่จะนําไปสูการตัดสินใจ 

 ดานการคนหาขอมูล อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผลการวิจัยพบวา เมื่อผูประกอบการเพิ่มชอง

ทางการจัดจําหนาย ประกอบกับการสงเสริมทางการตลาด เชน การโฆษณา สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ทําให

ผูบรโิภคสามารถคนหาขอมูลสินคาหรือบริการไดงายขึ้น สะดวกขึ้น เปนแรงผลักดันใหผูบรโิภคตัดสินใจซื้อเร็วข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัยแซซู (2561) ทําการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซต

ออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร การแสวงหาขอมูลเปนการหาขอมูลจากแหลงอางอิงตาง ๆเชน บุคคล

ใน เพื่อน อินเตอรเน็ต โฆษณา ผูที่ใชงานจริง สื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ ของผลิตภัณฑหรือบริการหรือสิ่งที่ตองการ

นั้น ๆ เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาซึ่งอิทธิพลของแหลงขอมูลนั้นมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค และ

สอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2543, อางใน สุจรรยา นํ้าทองคํา, 2558) ผูบริโภคถูกกระตุนอาจจะเสาะ

แสวงหาขาวสารมากข้ึน ถาแรงผลักดันของผูบริโภคแข็งแกรงและสินคาอยูใกลเพียงเอื้อม ผูบริโภคมักจะซื้อ

ไมเชนนั้นผูบริโภคอาจจะเก็บความตองการนั้นไว หรือทําการสืบคนขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับความตองการ

ดังกลาว ผูบริโภคอาจหาขาวสารไดจากหลายแหง เชน แหลงขาวสารบุคคล แหลงพาณิชย แหลงสาธารณะ และ

แหลงที่เกิดจากความชํานาญ 

 ดานการประเมินทางเลือก อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคจะทําการ

เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ ราคา คุณภาพของสินคา และโปรโมชั่น กอนที่จะตัดสินใจเลือกตรายี่หอที่ตรงกับความ

ตองการมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของอรอนงค ทองกระจาง (2560) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดการ

ยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกตอที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชั่น Shopee 

การกําหนดความตองการของตนเองขึ้น พิจารณาลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑตรายี่หอตาง ๆ ที่ไดรับขอมูลมา

ทําการเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของแตละยี่หอ และเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตนตั้งไวโดยจะมี

เรื่องของความเชื่อ ความเชื่อตอตรายี่หอและเรื่องของทัศนคติตาง ๆ เขามาเก่ียวของดวย กอนที่จะตัดสินใจเลือก

ตรายี่หอที่ตรงกับความตองการมากที่สุด และสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญลักษิตานนท 

และศุภร เสรีรัตน (2552, อางใน รังสรรค สุธีสิริมงคล, 2562) จากขอมูลที่ไดในขั้นที่สองนํา มาพิจารณาเลือก

ผลิตภัณฑตาง ๆ หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือ คณุสมบัติผลิตภัณฑตาง ๆ เชน รปูรางรปูทรงการใหประเมิน

ความสําคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ ไดแก เรื่องของราคาเหมาะสม คุณภาพและความนาเชื่อถือเกี่ยวกับตรา

สินคา นํามาเปรียบเทียบกับย่ีหออ่ืน ๆหนาที่ของนักการตลาดที่ในขั้นนี้คือ การสรางความเหมาะสมในสวน

ประสมดานตาง ๆ 

 ดานการตัดสินใจซื้อ อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผลการวิจัยพบวา การที่ผูบรโิภคจะตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง หลังจากมีการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ ราคา โปรโมชั่น 

การรับประกันสินคา และวิธีการชําระคาสินคาหรือบริการ หลังจากการเปรียบเทียบแลวผูบริโภคจะตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ตองการมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับสอดคลองกับงานวิจัยของวันชยั แซซู (2561) ทําการศึกษา
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กระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร การตัดสินใจดาน

การตัดสินใจซื้อ เกิดจากการผานกระบวนการตาง ๆ จนผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ จนทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ

เกิดข้ึน และในการตัดสินใจซื้อผูบริโภคจะพิจารณาเลือกซื้อจากขอมูลหลังจากการประเมินทางเลือกโดยที่จะ

เลือกสิ่งที่ตองการจากการประเมินจากคาคะแนนที่ดีที่สุด ราคา ชวงเวลาในการซื้อ ตัดสินใจเลือกผูขายและ

วิธีการชําระคาสินคาหรือบริการ การรับประกัน ที่ไดหลักจากการเปรียบเทียบแลว และสอดคลองกับแนวคิด

ของศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน(2552, อางใน รังสรรค สุธีสิริมงคล, 2562) การ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอันใดอันหนึ่งหลังจากมีการประเมินผลทางการเลือกตาง ๆ มาแลวผูบริโภคจะตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ตองการมากที่สุด 

 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ อยูในระดับความคิดเห็นระดับมาก ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคจะมีความรูสึก

พอใจหรือไมพอใจหลังจากการซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว ซึ่งความพึงพอใจของลูกคาสามารถแยกไดเปน 3สวนก็คือ

พึงพอใจ, ไมพึงพอใจ และเฉย ๆ หากลูกคาเกิดความพึงพอใจลูกคาจะกลับมาซื้อสินคาซ้ํา และเกิดการบอกตอซึ่ง

จะชวยเพิ่มฐานลูกคาใหแกผูประกอบการไดอีกวิธีหนึ่ง แตในกรณีที่ลูกคาไมพึงพอใจนอกจากลูกคาจะไมกลับมา

ซื้อซ้ํา อาจจะนําสินคานั้นไปบอกตอในแงลบที่จะสรางความเสียหายได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย แซซู 

(2561) ทําการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณไอทีผานเว็บไซตออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

พบวา พฤติกรรมหลังการซื้อเปนการสรุปประสบการณ ในการซื้อสินคาหรือบริการวาเปนไปตามความคาดหวัง

หรือไม เนื่องจากพฤติกรรมหลังการซื้อนั้นจะเกิดกระบวนการกอนหนา ตามที่ผูวิจัยไดสรุปเอาไวแลว ซึ่ง

พฤติกรรมหลังการซื้อนั้น จะนําไปสูกระบวนการซื้อซ้ํา หรือกระบวนการบอกตอได ซึ่งถาหากคุณภาพสินคาหรือ

บริการเปนไปตามที่ผูบริโภคคาดหวังยอมเปนผลดีตอการทําธุรกิจแตในทางกลับกันถาหากคุณภาพสินคาหรือไม

เปนไปตามที่คาดหวังแลวนั้นก็ยอมเกิดเปนผลเสียตอธุรกิจ  

  ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ปจจัยประชากรศาสตร สรปุได ดังนี้ 

 คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารไมตางกัน ซึ่ง

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา คนที่มีเพศตางกันไมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไมวาจะเปน

ดานการรับรูถึงปญหา ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ หรือดานพฤติกรรม

หลังการซื้อซึ่งสอดคลองกับ  เสาวลักษณ สมานพิทักษวงค (2560) วิจัยเรื่อง สวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตจังหวัดสงขลา พบวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันให

ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขต

จังหวัดสงขลาดานตาง ๆ ไมแตกตางกัน 

 คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตางกัน ซึ่ง

ผลจากการวิเคราะห ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในแตละชวงอายุจะมีพฤติกรรมการเขาถึงขอมูล การเปดรับ 

วิเคราะหขอมูลที่แตกตางกันอออกไปประสบการณการใชชีวิต ทัศนคติ รวมถึงภาวะสุขภาพรางกายที่
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เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ซึ่งสอดคลองกับ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารทางอินเทอรเน็ต เนื่องจากในแตละชวงอายุก็มีความตองการใชผลิตภัณฑที่แตกตางกัน

ไมวาจะเปนในดานประเภทผลิตภัณฑ วัตถุประสงคการใชงานเพ่ือที่จะตอบสนองความตองการที่ตางกันในแตละ

ชวงอายุ นักการตลาดจึงใชอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางในการแบงสวนตลาด และสอดคลอง

กับ ขวัญชนกพจนานุสรณ (2562) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมา

โดทางชองทางออนไลน ในแตละชวงอายุมีความตองการใชผลิตภัณฑที่ไมเหมือนกัน ไมวาจะเปนประเภทของ

ผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการใชงาน เพื่อที่จะตอบสนองความตองการในแตละชวงอายุเนื่องจากผูบริโภคในแต

ละชวงอายุจะมีความตองการเลือกซื้อสินคา มีความจําเปนตอสินคาหรือบริโภคสินคาที่แตกตางกัน เชน วัยเด็ก

จะมีความตองการสินคา หรือบริโภคที่ตางกับวัยผูสูงอายุ เปนตน และบุคคลที่มีอายุแตกตางกัน จะมีความ

ตองการในสินคา และบริการไมเหมือนกัน เชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาประเภท

แฟชั่น สวนกลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาที่ เก่ียวกับการรักษาสุขภาพซึ่งหากแบงชวงกลุมอายุออกเปนกลุม

พฤติกรรมที่มีลักษณะใกลเคยีงกัน 

 คนในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยรวม

ตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา คนในแตละอาชีพมีความคิดแตกตางกันออกไป รูปแบบและประสบการณการใชชวีติ 

ความจําเปนและความตองการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารไมเหมือนกัน ซึ่งมีผลทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดขวัญชนก พจนานุสรณ (2562) กลาวไววาอาชีพเปน

ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรเพราะอาชีพของแตละบุคคล

จะนําไปสูความจําเปน และความตองการสินคา และบริการที่แตกตางกัน เชน เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซื้อ

สินคาที่จําเปนตอการครองชีพ และสินคาที่เปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ สวนพนักงานที่ทํางานในบริษัทตาง 

ๆ สวนใหญจะซื้อสินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ ขาราชการก็จะซื้อสินคาที่จําเปน นักธุรกิจก็จะซื้อสินคาเพื่อ

สรางภาพพจนใหกับตัวเอง เปนตน นักการตลาดจะตองศึกษาวาสินคา และบริการของบริษัทเปนที่ตองการของ

กลุมอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม 

ซึ่งอาชีพของแตละบุคคลมีผลตอการตัดสินใจซื้อ และมีความตองการรับประทานอาหารเสริมที่แตกตางกัน

ออกไป และสอดคลองกับ อาภาภรณ วัธนกุล (2555) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

ซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชย อิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานอาชีพของผูบริโภค ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค

ผานทางเว็บไซตพาณิชย อิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทยที่แตกตางกัน เสาวลักษณสมานพิทักษวงศ 

และคณะ (2559) อาชีพของแตละกลุมผูบริโภคจะนําไปสูความจําเปน และความตองการใชสินคาที่แตกตางกัน 

แตไมสอดคลองกับความคดิเห็นของ วันชัย แซซู (2561) อาชีพนั้นไมไดมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจซื้อเนื่องจาก

ความตองการของแตละบุคคลนั้นไมมีผลตออาชีพที่ประชากรสวนใหญนั้นประกอบอยู 
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 คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยรวมไม

ตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการตัดสินใจซื้อตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา คนที่มีรายไดตางกัน แม

จะมีความตองการซื้อเหมือนกัน แตอํานาจในการซื้อไมเทากัน คนที่มีรายไดต่ําจะตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจาก

ความจําเปนมากกวาความตองการ สอดคลองกับ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) วิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความ

พึงพอใจในการใชผลิตภัณฑออรแกนิค (Organic Beauty Product) ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผูที่มี

รายไดสูงจะมีโอกาสที่ดีกวาในการแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนตอการดูแลตนเอง ผูที่มีรายไดต่ําสวนใหญจะมี

การศึกษานอย ทําใหมีขอจํากัดในการรับรู เรียนรู ตลอดจนการแสวงหาความรู และประสบการณในการดูแล

ตนเองนอกจากนั้นรายไดเฉพาะตอเดือนยังแสดงถึงศักยภาพในการซื้อ สินคาอีกดวย และสอดคลองกับความ

คิดเห็นของ วันชัย แซซู (2561)  ในการตัดสินใจซื้อ ระดับของรายไดนั้นมีผลตอการตัดสินใจซื้อเนื่องจาก

สถานภาพทางเศรษฐกิจของแตละบุคคลหรือครอบครัวนั้น มีความแตกตางกันทําใหการตัดสินใจซื้อหรือ การ

เลือกซื้อนั้นจะพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ ที่ไดรับมาเพื่อใหเกิดความคุมคามากที่สุดหรือนําไปใชซื้อสินคาที่มีความจํา

เปนมากกวา 

         ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

การสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนในกรุงเทพมหานคร สรุปได

ดังนี้ 

 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคน

ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา คนในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่อง

ของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ซึ่งตองไดรับเครื่องหมายรับรองจากองคการอาหารและยา(อย.) มีฉลากแสดง

ขอมูลรายละเอียดสินคาอยางชัดเจน สินคามีความหลากหลาย ตราผลิตภัณฑเปนที่นิยมและมีชื่อเสียง ทําให

ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการนั้น ๆ และทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ผลที่ไดมีความสอดคลองกับ 

เย่ียน เหอ (2558) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของบริษัท แอมเวย(ประเทศไทย) 

จํากัดพบวา สําหรับดานผลิตภัณฑกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ 

สรรพคุณ และประโยชนที่จะไดรับ การรับรองคุณภาพจากหนวยงานตาง ๆ ตราสินคาที่นาเชื่อถือความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ และลักษณะบรรจุภัณฑ และสอดคลองกับ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ที่ศึกษา

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจํา

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาในการซื้อสินคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่ไดรับการ

รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา บรรจุภัณฑมีฉลากบอกวันหมดอายุชัดเจน มีลักษณะสะอาด 

ปลอดภัย และมีฉลากบอกสวนผสมที่ชัดเจน ตามลําดับ 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา คนในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในเรื่องราคา

เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยจะพิจารณาจากราคาที่จายไดประโยชนคุมคา สินคามีคุณภาพ เมื่อ
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เปรียบเทียบราคากับตราสินคาอื่น ซึ่งผลที่ไดมีความสอดคลองกับ ภาวิณี ตันติผาติ และคณะฯ (2554) ศึกษา

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับความเหมาะสมของราคากับคุณภาพมากที่สุด ตามดวยความเหมาะสมของราคากับปริมาณในการ

ตัดสินใจซื้อสินคา และฐิตาภาพรหมสวาสดิ์ (2555) ที่ศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวากลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับประโยชนที่ไดรับคุมคากับ เงินที่จายไป ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับ

ปริมาณ และผลิตภัณฑมีหลายระดับราคาใหเลือก ตามลําดับ 

สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารของคนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา คนในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนายในเรื่องการจัดสงสินคาถูกตองและรวดเร็วผูขายตอบสนองรวดเร็ว และมีความสะดวกในการ

สั่งซื้อสินคาผานทาง Application ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับ เยี่ยน เหอ (2558) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมของบริษัท แอมเวย(ประเทศไทย)จํากัด พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการสงมอบ

สินคาถูกตองและรวดเร็ว สามารถสั่งซื้อสินคาผานชองทางอินเทอรเน็ต หรือโทรศัพทได และเจษฎาภรณ ศรศรี

เ กิด  ( 2555) ศึ กษาป จ จัยที่ มี ผลต อกา รตั ดสิน ใจ เลื อกซื้ อสิ นค า ผ าน โ ซ เซียลมี เดี ยของนั กศึ กษ า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยดานสามารถใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง ความงายและสะดวกในการสั่งซื้อ

การประหยัดเวลาในการเดินทาง ชองทางการสั่งซื้อมีความหลากหลาย และสามารถติดตอสื่อสารกับผูขายได

ตลอดเวลา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของกลุมตัวอยางมากที่สุด 

สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารของคนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา คนในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยในดาน

การสงเสริมการตลาดในเรื่องพนักงานขายมีความรูในผลิตภัณฑที่ขายเปนอยางดี การโฆษณาสินคาผานสื่อใน

ชองทางตาง ๆ เชน รายการขายสินคาผานชองการโฆษณษทางทีวี จัดโปรโมชั่นตาง ๆ การลดราคา มีของแถม 

สอดคลองกับงานวิจัยของภาวิณี ตันติผาติ และคณะฯ (2554) ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการจัดใหมีพนักงานคอย

แนะนําบริการใหลูกคา และการใหสวนลดและของแถมตามลําดับ สอดคลองกับเย่ียน เหอ (2558) ศึกษาปจจัยที่

มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด พบวากลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับพนักงานที่ใหความใสใจในบริการ สวนลดพิเศษหรือมีของแถม มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ การ

ขายผานทางโซเซียลเน็ตเวิรค  และสอดคลองกับงานของเจษฎาภรณ ศรศรีเกิด (2555) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

การตดัสินใจเลือกซื้อสินคาผานโซเซยีลมีเดีย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาการประชาสัมพันธสินคา

ผานโซเซียลมีเดีย มีบริการตรวจเช็คเลขพัสดุ และการลดแลกแจกแถมในการใชบริการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ของกลุมตัวอยาง 
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 ผลการศึกษา ปจจัยการรับรูความเสี่ยง มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคน

ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวา คนในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยการรับรูความเสี่ยง เร่ือง

ผลิตภัณฑเสริมอาหารอาจมีคุณประโยชนที่ไมตรงกับที่ไดโฆษณาไว ซึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ รงรอง 

สามสาหราย (2561) กลาวไววา การรับรูความเสี่ยง คือ การที่ผูบริโภคไมสามารถคาดเดาผลลัพธที่เกิดหลังจาก

การตดัสินใจซื้อ ถาหากผูบริโภคไมมีขอมูลสงผลใหผูบริโภคสวนใหญมักจะซื้อสินคาหรือใชบริการในที่เดิม ๆ เพ่ือ

หลีกเลีย่งและลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับการเลือกซื้อตราสินคาที่แปลกใหมหรือตราสินคาที่ไมคุนเคย 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของคนใน

กรุงเทพมหานคร ในภาพกวาง การวิจัยในครั้งตอไปควรทําการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารโดยเลือกศึกษาในกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหารเฉพาะเจาะจงประเภท เชน อาหารเสริมสําหรับควบคุม

น้ําหนัก อาหารเสริมบํารุงรางกาย หรือ อาหารเสริมบํารุงผิว เปนตน 

 2. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเทานั้น ซึ่งหากตองการขอมูลที่มี

ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางข้ึนโดยการเพิ่มขอบเขตงานวิจัยไปยัง

ผูบริโภคในเขตปริมณฑล หรือระดับภาค และการจําแนกกลุมตัวอยาง ที่ซื้อและรับประทานดวยตนเอง กับกลุม

ตัวอยางที่ไมไดซื้อดวยตนเอง จะเพ่ิมขอมูลในกระบวนการตัดสินใจซื้อที่มีความหลากหลายและแตกตางกัน 

3. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่อาจสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหาร เพื่อที่จะไดนํามาปรบัปรุง หรือสรางความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา เพ่ือให

สามารถเขาถึงลูกคาไดหลายกลุมเปาหมาย 
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