
1 
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้ากลุ่มอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในช่วงวกิฤตการณ์ COVID-19 

Factors affecting the decision to buy health food supplement products in Bangkok 

During the COVID-19 crisis. 

กฤชวฎั  ลิมป์สุทธิรัชต ์ Kridchawat Limsutiruch 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

ในช่วงวกิฤตการณ์ COVID-19 มีวตัถุประสงค ์1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหาร

เสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหาร

เสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ 3.เพื่อศึกษาปัจจยั

ด้านความรู้พื้นฐานของประชากร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริม ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง

แบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น เรียกวา่ Non-Probability และสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient Sampling) 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – 

Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการ

ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)  

ผลการศึกษาพบวา่ 1.ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ และการตรวจสุขภาพท่ี

แตกต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวมไม่แตกต่างกนั 2.ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษาและ

รายได้ท่ีแตกต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้ากลุ่มอาหารเสริม ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกนั 3.ปัจจยัดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นขอ้มูล และดา้นการไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงCOVID-19 มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของ

ผูบ้ริโภคและ 4. ปัจจยัดา้นความรู้ดา้นการรักษาสุขภาพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริม

ของผูบ้ริโภค 
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 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความซบัซ้อนทางวฒันธรรมมากข้ึน เช่น 

ปัจจยัทางสังคมและศาสนา, ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านในกลุ่มเฉพาะทาง 

Abstract 

  The research of factors affecting the decision to buy health food supplement products in Bangkok 

during the COVID-19 crisis has the objectives 1.  To study the factors affecting the decision to purchase 

supplementary food products of consumers in Bangkok 2.  To study the factors affecting the decision to 

purchase supplementary food products of consumers in Bangkok Classified by demographic factors and 3. 

To study the basic knowledge of the population. That affects the decision to buy supplements of consumers 

in Bangkok 

The population in this research is 400 consumers in Bangkok.  The researcher uses the non-probability 

sampling method called Non-Probability.  And convenient sampling by using questionnaires as a tool for 

data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

Hypotheses were tested using one-way ANOVA.  If differences were found, they would be compared in 

pairs. By means of LSD and multiple regression statistics 

The results showed that 1.  Consumers in Bangkok that have personal factors in terms of age and different 

health examinations Making the decision making process for purchasing supplementary food group of 

consumers in Bangkok as a whole not different 2. Consumers in Bangkok that have personal factors related 

to gender Different educational levels and incomes Resulting in the decision making process to buy 

supplements of consumers in Bangkok as a whole are different.  3.  Factors regarding information support 

and in terms of receiving government assistance during COVID-19. Affecting the decision making process 

for the purchase of supplementary food products among consumers, and 4.  The knowledge of health care 

does not affect the decision to buy supplements from consumers 

Suggestions for further research should study other variables that may affect the purchasing decision process 

Dietary supplement group of consumers in Bangkok with more cultural complexity, such as social and 

religious factors, cognitive factors about use in specialized groups. 
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บทน า 

ปัจจุบนัสังคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง 

และส่ิงแวดลอ้ม วิวฒันาการของการพฒันาระบบสาธารณสุขตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แมว้่าประเทศไทยไดมี้พฒันาการทางดา้นสาธารณสุขมาอย่างต่อเน่ืองท าให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงการ

บริการดา้นสุขภาพไดม้ากข้ึน ส่งผลให้ในปัจจุบนัพบวา่คนไทยมีค่าเฉล่ียอายุยืนข้ึน ซ่ึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน

ในทศวรรษท่ีผา่นมาและสังคมไทยไดก้า้วสู่สังคมผูสู้งอายกุารเจบ็ป่วยและเสียชีวิตเปล่ียนจากโรคติดต่อเป็น

หลกั  เปล่ียนแปลงมาเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังซ่ึงส่วนใหญ่มกัเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของมนุษย ์ไดแ้ก่  

โรคมะเร็ง,  ความดนัโลหิตสูง, เบาหวาน, โรคหวัใจและหลอดเลือด ฯลฯ   จากผลการส ารวจสุขภาพของคน

ไทยพบว่า มกัไม่รู้ตวัว่าเป็นโรคเร้ือรังหรือกลุ่มท่ีรู้ว่าเป็นโรคเร้ือรังนั้นส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถควบคุม

อาการของโรคและดูแลรักษาตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งซ่ึงภาวะดงักล่าว น ามาซ่ึงภาวะทุพพลภาพในท่ีสุด ท าให้

มีภาวะพึ่งพิงในการด ารงชีวิตและมีผูสู้งอายุจ  านวนเพิ่มข้ึนท่ีตอ้งการได้รับการดูแลสุขภาพจากบุคคลใน

ครอบครัวหรือสังคมต่อไป 

ดว้ยสถานการณ์สุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้คนรุ่นใหม่ เร่ิมหนัมาดูแลสุขภาพ

และให้ความส าคญักบัสถานการณ์ดา้นสุขภาพกนัมากข้ึนเป็นล าดบั ดงัจะเห็นได้จากส่ือท่ีมีการน าเสนอ 

และศูนยบ์ริการดา้นการออกก าลงักายในร่ม เช่น ฟิตเนสต่างๆ ทีมีจ านวนมากข้ึนในแต่ละปี โดยปัจจุบนั 

ประชากรส่วนใหญ่เร่ิมตระหนกัและให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพกนัมากข้ึน มีการรณรงค์ในเร่ือง  

การลดน ้ าหนกัเพื่อลดการเป็นโรคต่างๆ จากภาวะน ้ าหนกัเกินปกติ, มีการท าส่ือเพื่อใหเ้กิดการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี, มีกลุ่มอาหารเสริมต่างๆท่ีเขา้มีส่วนท าให้เกิดผลอยา่งรวดเร็วมากข้ึนเป็นตน้ หรือจะเห็นไดจ้ากมี

การจดักิจกรรมการวิง่ เดินเพื่อสังคม มากข้ึนจากอดีต   

ประกอบกบัสถาณการณ์ในขณะน้ีดว้ย ณ.ตอนน้ี เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นภยัคุกคาม

ท่ีส าคญัและเร่งด่วนต่อสุขภาพของประชากรโลก ซ่ึงจากภยัคุกคามดงักล่าวท าให้ ประชากรในเขตพื้นท่ี

ต่างๆ ทั้งในและต่างจงัหวดั เร่ิมตระหนกัและให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพกนัมากข้ึน  โดยการหาซ้ือ 

อาหารเสริมวติามิน, สมุนไพร น ้ายาฆ่าเช้ือ, แอลกอฮอล ์ท่ีสามารถจะป้องกนัจากโรคร้ายน้ีได ้ 

ดว้ยเหตุน้ีท าให้ประชากรส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งอาศยัอยู่แต่ในบา้นเรือนเพื่อป้องกนัและลดปัญหา

การติดเช้ือจาก COVID-19 และเร่ิมมีการจดัการ, จดัหา, จดัซ้ือ กลุ่มพวกอาหารเสริมต่างๆ ท่ีสามารถป้องกนั

และยบัย ั้งโอกาสการเกิดโรค COVID-19 ในช่วงเกิดวิกฤตน้ี จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจวา่กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
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นั้นสนใจและให้ความส าคญักบัการจดัหากลุ่มสารอาหารเสริมหรือวิตามินดงักล่าวมากน้อยแค่ไหน เพื่อ

ปกป้องตนเองจาก COVID-19 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความรู้พื้นฐานของประชากร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหาร

เสริม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตงานวจัิย  

 เป็นการศึกษาเชิงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าในกลุ่มอาหารเสริม สุขภาพของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการเกิดภาวะโรคระบาดของ COVID-19 หรือการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ เช่นการหาซ้ือ หรือรับประทานอาหารเสริมต่างๆ 

เพิ่มข้ึนหรือไม่ โดยมีการก าหนดตวัแปรดงัต่อไปน้ี 

 ตวัแปรอิสระ(Independent Variables) ประกอบดว้ย 

• ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ, ช่วงอายุ, ระดบัการศึกษา, รายได้

เฉล่ียต่อเดือน, การตรวจสุขภาพประจ าปีหรือไม่ 

• ปัจจัยด้านความรู้พื้นฐานของประชากร ได้แก่ ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ, ด้านการได้รับการ

สนบัสนุนดา้นขอ้มูล และบริการ, ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริม

เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นความรู้พื้นฐานของประชากร มีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการตระหนักถึงปัญหาของกลุ่มประชากรศาสตร์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถน ามาปรับปรุงในเร่ือง การส่ือสารให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. เพื่อพฒันาระบบสุขอนามยั และศึกษาการปรับตวัของประชากรต่อโรคระบาดหากมีการเกิดซ ้ า

ข้ึนอีก 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

  1. ตวัแปรอิสระ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ, ช่วงอาย,ุ ระดบั

การศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, การตรวจสุขภาพประจ าปีหรือไม่ 

   -ปัจจยัดา้นความรู้พื้นฐานของประชากร ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการรักษาสุขภาพ, ดา้นการไดรั้บการ

สนบัสนุนดา้นขอ้มูล และบริการ, ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

            2. ตวัแปรตาม   

         - การตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงวกิฤตการณ์ 

COVID-19 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด เร่ือง การตัดสินใจ  

การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือก

ต่างๆท่ีมีอยู่  ซ่ึงผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่ เสมอ โดยท่ีเขาจะ

เลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมลูและข้อจาํกัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคัญและ

อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46)  ขัน้ตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) 

เป็นลาํดับขัน้ตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยมลีาํดับกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดังกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือ 5 ขัน้ตอนของบริโภคดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145)  

แนวคิดและทฤษฎขีองการติดเชื้อ COVID-19 

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอีกหน่ึงวิกฤตการณ์ทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนกบัมวลมนุษยชาติโดย WHO 

ประกาศใหก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาเป็นอีกหน่ึงการระบาดคร้ังใหญ่ของโลก มีผูติ้ดเช้ือมากกวา่ 

125,865 คน เสียชีวติไปแลว้ 4,615 คน 118 ประเทศ   โดยหลกัเกณฑก์ารระบาด (Pandemic) ระดบัโลกของ 

WHO คือ 

• โรคท่ีสามารถก่อใหเ้กิดอาการป่วยจนเสียชีวติ 
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• มีการติดต่อระหวา่งคนสู่คน 

• การแพร่ระบาดลุกลามไปทัว่โลก 

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) คือ ไวรัสท่ีมีเครือข่ายขนาดใหญ่สามารถพบไดท้ั้งในคนสัตว ์โดยไวรัสโคโรนา

เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหลากหลายระดบัตั้งแต่ อาการหวดัธรรมดาจนไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลายโรคร้ายแรงอยา่ง MERS และ SARS ส่วนไวรัสโคโรนาในปัจจุบนั คือ โรค COVID-19 

โดย ค าวา่ COVID-19 มีท่ีมาดงัน้ี Co มาจากค าวา่ Corona, VI มาจากค าวา่ Virus ส่วน D มาจาก Disease ซ่ึง

แปลว่าโรค ส่วน 19 คือ ปี 2019 ส าหรับผูป่้วยจะมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจเป็นหลกั ซ่ึงระดบั

ความรุนแรงคลา้ยกนักบัโรคทางเดินหายใจทั้งโรค MERS และ SARS 

ไวรัสโคโรนามาจากไหน   โรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ซ่ึงพบเป็นคร้ังแรกในเมืองอู่

ฮัน่ ประเทศจีน โดยคาดการณ์วา่มาจากการคา้อาหารป่าและอาหารทะเล ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่สัตวท่ี์มีเช้ือ

ใกลเ้คียงกบัไวรัสโคโรนามากท่ีสุดคือ “คา้งคาว” ไวรัสโคโรนาไม่ไดห้ยุดแค่เพียงอู่ฮัน่ เพราะหลงัจากนั้น

ไม่นานไวรัสไดแ้พร่กระจายไปทัว่ประเทศจีนและลามไปมากกวา่ 118 ประเทศ 

ไวรัสโคโรนามีอาการยงัไง อาการของไวรัสโคโรนาไม่ไดแ้สดงออกมาในทนัที แต่มีระยะฟักตวัประมาณ 

2-14 วนั ซ่ึงโดยระยะฟักตวัน้ีอาจมากข้ึนหรือน้อยลงได้ตามภูมิคุม้กนัในตวัผูป่้วย บางรายอาจไม่แสดง

อาการแมผ้า่นไป 20 กวา่วนัแลว้ก็มี   หลงัจากอาการฟักตวั ผูป่้วยจะมีอาการดงัต่อไปน้ี มีไข,้ เสมหะ, อาการ

ไอและอ่อนเพลีย จากนั้นเม่ือผูป่้วยอยู่ในระดบัท่ีรุนแรงมากข้ึน อาการป่วยจะพฒันาไปสู่ ระบบทางเดิน

หายใจ โดยผูป่้วยจะหายใจเร็ว หอบ ระบบทางเดินหายใจลม้เหลวและเกิดอาการช็อคจนเสียชีวติในท่ีสุด 

การแพร่กระจายของไวรัส    

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ภทัรา รอดดารงค ์(2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมความงามคอลลาเจน 

ผ่านทางเฟชบุ๊ค พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท มีความถ่ีในการเล่นเฟชบุค๊ 

ประมาณ 1 - 3 ชั่วโมงต่อวนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทาง

อินเตอร์เน็ท โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังต่อเดือน  ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 500 บาท ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์เลือก

เป็นแบบผงละลายน ้ า มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อผิวขาว กระจ่างใส และส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือ

การรีวิวจากผูใ้ช้จริง ปัจจยัทางการตลาดพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาคญัในดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก และให้ความ

สาคญัระดบัมากดา้นแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ 
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ณัฐชยา ใจจูน (2557). ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายเุฉล่ียอยู่

ในช่วง 20 - 29 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียอยู่

ระหวา่ง 10,001 –30,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านเคย

รับประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดย Internet เป็นช่องทางท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารมากท่ีสุด ผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารกลุ่มโปรตีน 

วติามิน เกลือแร่ ในแต่ละคร้ังมกัจะซ้ือใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นรับประทาน เพื่อบ ารุงร่างกาย กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มกัจะมีความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ีย นานกวา่ 1 เดือน/คร้ัง โดยมกัจะตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และสถานท่ี

ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ งานวจิยัน้ีไดผ้ลวเิคราะห์ตาม

สมมติฐาน ซ่ึงพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า อันได้แก่ ช่ือตราสินค้า เคร่ืองหมายตราสินค้า 

เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ ประเทศผูผ้ลิตสินคา้ และปัจจยัดา้นการรับรู้คุณค่า ไดแ้ก่ ส่ิงเร้า อวยัวะรับสัมผสั 

ประสบการณ์เดิม ทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษา

ตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง

เพียงคร้ังเดียวโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ

ทางสถิติ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และดา้นการรับรู้ภาวะสุขภาพ

ของตนเอง 

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปร

ปัจจยัดา้นความรู้พื้นฐานของประชากร และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ กลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขต

กรุงเทพ มหานครในช่วงวกิฤตการณ์COVID-19 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
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2.1 เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง

วิกฤตการณ์COVID-19จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอายุ   ดา้นระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และดา้นการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD  

2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นความรู้พื้นฐานของประชากร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่ม

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤตการณ์COVID-19วิเคราะห์โดยใชส้ถิติถดถอย

พหุคูณ Multiple Regression 

สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้ากลุ่มอาหารเสริมของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ท่ีอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีอยูใ่นระดบัมากโดย

เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ การประเมินขอ้มูล ดา้นการหาขอ้มูล ดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ ดา้นการตระหนกัถึง

ปัญหา ตามล าดบั   

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัย ท่ีมีผลการตัดสินใจซ้ือสินค้ากลุ่มอาหารเสริมของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งัน้ี  

2.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 400 คน สามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิง 

58.8% เป็นเพศชาย 32.8% และไม่ระบุเพศ 8.5% โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ41 – 50 ปี คิดเป็น 33.5% มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น 69.8% มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000-30,000 

บาท คิดเป็น 35.5% โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ทุก 12 เดือนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 67.5% 

2.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ และการตรวจสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ท าให้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

2.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้แตกต่างกนั 

ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินค้ากลุ่มอาหารเสริม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม

แตกต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านปัจจยัด้านความรู้พื้นฐานของประชากรท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจยัด้านการได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูล และด้านการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วง

COVID-19 มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภค 
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3.2 ปัจจยัดา้นความรู้ดา้นการรักษาสุขภาพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภค 

อภิปรายผล 

1. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้ากลุ่มอาหารเสริมของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ท่ีอยูใ่นระดบัมาก 

1.1 ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความตอ้งการซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริม เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้น

สุขภาพท่ีดีข้ึน ลดความเส่ียงท่ีจะไม่สบาย และตอ้งการท่ีจะดูแลร่างกายให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006: 181-189) อา้งถึงใน พิทูร สุวรรณชยั (2550) ท่ีกล่าว

วา่ จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือคือ การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาหรือถูกกระตุน้ให้เกิด ความตอ้งการ 

ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจเป็นส่ิงกระตุน้ภายในร่างกายหรือนกัการ ตลาดอาจสร้างส่ิงกระตุน้

ทางการตลาด เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการข้ึนได ้นกัการตลาดจะตอ้งรู้ถึงการใชต้วักระตุน้ให้

เกิดความตอ้งการ ในบางคร้ังความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้ และคงอยูเ่ป็นเวลานาน แต่ความตอ้งการนั้นยงั

ไม่ถึงระดบัท่ีจะท าให้เกิดการกระท าแต่ในส่วนของส่ิงกระตุ้นภายนอกนั้นจะเกิดข้ึนจากการได้รับการ

กระตุน้จากสภาวะภายนอกรอบๆตวัท่ีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีนอกเหนือจากปัจจยัพื้นฐาน

ต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งพยายามท่ีจะวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อท่ีจะปรับใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดต่างๆเพื่อท่ีจะกระตุน้ความตอ้งการภายนอกของกลุ่มลูกคา้ และนอกจากน้ียงัคงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145 กล่าววา่ ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่าง

ระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ี

เป็นอยู่จริง (Reality) ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่าง

ระหวา่งสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถ

สรุปไดว้า่ ปัญหาของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุ โดยมาจาก 7 สาเหตุคือ ส่ิงของท่ีใชอ้ยูเ่ดิมหมดไป, ผล

ของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่, การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล,  การเปล่ียนแปลงของสภาพ

ครอบครัว, การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน, ผลจากการเปล่ียนกลุ่มอา้งอิง,  ประสิทธิภาพของการ

ส่งเสริมทางการตลาด เป็นตน้ 

 1.2 ดา้นการหาขอ้มูล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมโดยส่วนใหญ่ศึกษาขอ้มูลผ่าน

ส่ือโฆษณาของสินคา้ รวมถึงการศึกษาหาขอ้มูลดว้ยตนเองเก่ียวกบัสินคา้กลุ่มอาหารเสริมดว้ย และอาศยัการ

ใชป้ระสบการณ์ในอดีตของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปณิศา ลญัชนานนท ์(2548: 105-110) อา้ง
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ถึงใน ปภาว ีศรีวารี(2558) ท่ีกล่าว เม่ือเกิดปัญหาผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข  โดยหาขอ้มูลเพื่อช่วย

ในการตดัสินใจ โดยจะหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลจาก ขอ้มูลภายใน และขอ้มูลภายนอก และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ นิธินนัท ์อุชชิน และคณะ (2554) ท่ีกล่าววา่ การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารสามารถแบ่งออกได ้2 

แบบ คือ การแสวงหาขอ้มูลภายใน คือ การท่ีผูซ้ื้อคน้หาขอ้มูลจากความทรงจาของตนเองเก่ียวกบัข้อมูล

ข่าวสารของผลิตภณัฑ์ท่ีอาจช่วยในการแกปั้ญหา และแสวงหาขอ้มูลภายนอก โดยแหล่งขอ้มูลภายนอกน้ี

แบ่งออกเป็น 4 แหล่ง ได้แก่ แหล่งบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น คนรู้จกั, แหล่งพาณิชย ์เช่น 

โฆษณา พนักงานขาย ตวัแทนขาย บรรจุภณัฑ์ การจดัแสดงผลิตภณัฑ์, แหล่งสาธารณะ เช่น ส่ือมวลชน 

องคก์ารเก่ียวกบัผูบ้ริโภค , แหล่งทดลอง เช่น การจบัจอง การพิจารณาตรา การทดลองใชผ้ลิตภณัฑข์องผูซ้ื้อ  

1.3 ดา้นการประเมินขอ้มูล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือก าลงั

จะเกิดข้ึน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีการเปรียบเทียบ

คุณภาพ คุณค่า สรรพคุณ และรวมถึงการค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวา่ตอบสนองความตอ้งการ ก่อนการ

ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 145) อา้งถึงใน จตุพฒัน์ บุตร

อาคา (2557) ท่ีกล่าววา่ การประเมินผลทางเลือก (Evaluations of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้

จากขั้นท่ีสองผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆกระบวนการประเมินผลพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคมีดงัน้ี คุณสมบติัผลิตภณัฑ,์ ผูบ้ริโภคจะใหน้ ้าหนกัความส าคญัสาหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่าง

กนั, ผูบ้ริโภคมีการพฒันาความเช่ือถือเก่ียวกบัตราสินคา้ 

 1.4 ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครเห็นจะเลือกซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริม ท่ีมีราคาคุม้ค่า และมีศูนยบ์ริการอยูใ่กลท่ี้อยู่

อาศยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิธินนัท์ อุชชิน และคณะ (2554) ท่ีกล่าวว่า ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะ

เลือกผลิตภณัฑ์หรือตรายี่ห้อท่ีจะซ้ือการเลือกข้ึนอยู่กบัผลการพิจารณาท่ีได้ในขั้นตอนการประเมินและ

ปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย อาทิเช่น ราคาท่ีคุม้ค่า  การท่ีผลิตภณัฑท่ี์จะจ าหน่ายจะมีอิทธิพลต่อตรายี่ห้อท่ีจะซ้ือ 

นอกจากน้ีผูบ้ริโภคจะมีการเลือกจากผูข้ายดว้ย การตดัสินใจเลือกผูข้ายอาจมีผลต่อการเลือกผลิตภณัฑ์ในขั้น

สุดทา้ย นอกจากน้ียงัมีการก าหนดถึงเง่ือนไขการขาย ราคา การจดัส่ง สัญญา การซ่อมแซม การติดตั้ง และ

การให้สินเช่ือ และทา้ยท่ีสุดจะมีการซ้ือเกิดข้ึนจริงในขั้นน้ีเวน้แต่ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคยกเลิกกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือก่อนท่ีจะถึงจุดน้ี 

 1.5 ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก โดย

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัสินคา้ กลุ่มอาหารเสริม ซ่ึงคิดวา่จะตอบสนอง

ความตอ้งการได ้ทั้งดา้นการลดการแพร่เช้ือ การดูแล หรือควบคุมอุปกรณ์ภายในอยูอ่าศยั ซ่ึงหากทดลองใช้
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งานแล้วมีความพึงพอใจก็จะมีการซ้ือซ ้ า/แนะน าคนในครอบครัว หรือเพื่อน หลงัช่วงสถานการณ์แพร่

ระบาดโรค COVID-19 แต่ถา้ไม่พึงพอใจ จะไม่มีการซ้ือซ ้ า/แนะน าคนในครอบครัว หรือเพื่อน หลงัช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550: 48-49) อา้ง

ถึงใน วลิาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ (2559  

2. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และการ

ตรวจสุขภาพประจ าปี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 2.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินค้ากลุ่ม

อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ผูบ้ริโภคเพศ

หญิงมีความสนใจและให้ความส าคญัต่อเร่ืองความสวยความงามมากกว่าเพศชาย เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการทั้งดา้นการแกปั้ญหาสุขภาพท่ีต่างกนั เพิ่มความมัน่ใจและคุณภาพให้ชีวิต ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ  ภทัรา รอดด ารงค ์(2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมความงามคอลลาเจน ผ่านทางเฟซบุ๊ค” พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เพศหญิง อายุระหวา่ง 31 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีความถ่ีในการเล่นเฟซบุ๊ค ประมาณ 1 - 3 ชัว่โมงต่อวนั มีพฤติกรรม

การซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทางอินเตอร์เน็ท โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังต่อ

เดือน  ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 500 บาท ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกเป็นแบบผงละลายน ้ า มีวตัถุประสงคใ์นการ

ซ้ือเพื่อผิวขาว กระจ่างใส และส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือการรีวิวจากผูใ้ช้จริง และยงัสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ นทัธมน เดชประภสัสร(2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต” ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ทางอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลมาก จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 2.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินค้ากลุ่ม

อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคทุก

ช่วงอายมีุความตอ้งการท่ีจะใชสิ้นคา้ กลุ่มอาหารเสริม อาจจะดว้ยวยัท่ีแตกต่างกนั จุดประสงคท่ี์แตกต่างกนั 

แต่สินคา้ กลุ่มอาหารเสริม สามารถตอบโจทยค์นทุกช่วงอายไุดอ้ยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ของ  ภทั

รา รอดด ารงค์ (2559) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงาม

คอลลาเจน ผ่านทางเฟซบุ๊ค” พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมออนไลน์ไม่

แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรพร ธนสารโสภิณ (2558) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษา
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ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Beauty Product)  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  พบว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการ 

เลือกใชผ้ลิตภณัฑอ์อร์แกนิค (Organic Beauty Product)  

2.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั ก็ยงัต้องการท่ีจะให้มีสินคา้กลุ่มอาหารเสริม เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการทั้งดา้นสุขภาพและความมัน่ใจใหชี้วติ และตอ้งการท่ีจะดูดีในสายตาคนอ่ืน ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ  ภทัรา รอดด ารงค ์(2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมความงามคอลลาเจน ผา่นทางเฟซบุค๊” พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือ

บริโภค แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งตะวนั สวา่งไพศาลกุล (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมนา้ผลไมต้ราบีอ้ิงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมนา้ผลไมต้ราบีอ้ิง แตกต่างกนั  

 2.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ กลุ่มอาหารเสริม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า

สินคา้กลุ่มอาหารเสริม เป็นสินคา้ท่ีตอ้งมีการตอบสนองผูบ้ริโภคตามความตอ้งการรายบุคคลไม่เหมือนกนั 

และสินคา้กลุ่มอาหารเสริม ก็มีหลากหลายแบรนด์ หลากหลายระดบัท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได้ตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐชยา ใจจูน (2557) ไดท้  าการศึกษา

เร่ือง “ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายเุฉล่ียอยูใ่นช่วง 20 

- 29 ปี มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 10,001 

–30,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ภทัรา รอด

ด ารงค ์(2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจน 

ผา่นทางเฟซบุ๊ค” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหวา่ง 31 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท มีความถ่ีในการเล่นเฟซบุค๊ 

ประมาณ 1 - 3 ชั่วโมงต่อวนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจนผ่านทาง

อินเตอร์เน็ท 

 2.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการรับรู้ภาวะสุขภาพ ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้

กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า
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ผูบ้ริโภคถึงแมว้า่การตรวจสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ อาจจะมีลกัษณะของสุขภาพท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ก็สามารถ

เลือกสรรส่ิงท่ีจะตอบสนองความพึ่งพอใจให้ตนเอง และเสริมสุขภาพไดเ้หมือนๆกนั ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อจัฉรา วอ่งไวโรจน์ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตรวจสุขภาพประจ าปี

ของพนกังานบริษทัประกนัชีวิต” พบวา่ ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตรวจสุขภาพประจ าปี ไดแ้ก่ เพศ 

ระดบัการศึกษา การรับรู้ความเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม  

 3. ปัจจยัดา้นความรู้พื้นฐานของประชากร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริม ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 3.1 ดา้นความรู้ดา้นการรักษาสุขภาพ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มอาหารเสริมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตระหนกั

ถึง สุขภาพเพื่อป้องกนั โรคCOVID-19 ทั้งดา้น ความเช่ือวา่โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สามารถ

ติดต่อได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การสัมผสัผูป่้วยโดยตรง การอยู่ในสถานท่ีแออดั หรือแมก้ระทัง่การใช้

อากาศร่วมกนักบัผูป่้วย/พาหะ และเช่ือวา่การท่ีเราอยูแ่ต่ภายในท่ีอยูอ่าศยั จะลดโอกาสการเป็นโรค COVID-

19 อีกทั้งสามารถรักษาให้หายไดย้าก ฉะนั้นเม่ือผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความรุนแรงของโรค COVID-19 จึง

เล็งเห็นความส าคญัของสินคา้กลุ่มอาหารเสริม นอกจากการจะช่วยป้องกนั ยงัเพิ่มความสบายใจใหผู้บ้ริโภค

อีกด้วย ซ่ึงผูบ้ริโภคเช่ือว่าสินค้ากลุ่มอาหารเสริมยงัสามารถเข้ามาช่วยในการลดโอกาสการเป็นโรค 

COVID-19 ไดใ้นอีกทางหน่ึง  

3.2 ด้านการได้รับการสนับสนุนด้านขอ้มูลและบริการ ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินค้ากลุ่ม

อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

นั้นไดมี้การรับทราบขอ้มูลจากช่องทางต่างๆ เพื่อปฏิบติัตนให้ปลอดภยั โดยการรอยูบ่า้น จะช่วยลดโอกาส

ท่ีเราจะไปสัมผสั ไปรับเช้ือ COVID-19 โดยผูบ้ริโภคจะต้องเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตใหม่ ทั้งด้านการ

เดินทาง ลด เล่ียงการเดินทางโดยไม่จ  าเป็น ลดการใชร้ถสาธารณะ และลดการเดินทางไปในสถานท่ีแออดั 

อีกอยา่งคือ การสวมหนา้กากอนามยั ลา้งมือบ่อยๆ เพื่อป้องกนัการท่ีเช้ือจะเขา้สู่ตวัเรา และอีกหน่ึงสาเหตุท่ี

ส าคญัในการท่ีเราจะมีโอกาสได้รับเช้ือ COVID-19 คือการสัมผสั เวลาท่ีเราอยู่ภายนอกท่ีพกัอาศยั ตอ้ง

พยายามอย่างมากในการท่ีจะไม่สัมผ ัสกับส่ิงใดก็แล้วแต่ท่ีไม่จ  า เป็น โดยการปรับเปล่ียนการใช้

ชีวิตประจ าวนั เพื่อลดโอกาสท่ีจะเป็นโรค COVID-19 อาทิเช่น การสวมหน้ากากอนามยัทุกคร้ังเม่ือออก

นอกท่ีอยูอ่าศยั หรือแมก้ระทัง่การเวน้ระยะห่างทางสังคม และไดมี้การลดการสัมผสักบัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น เม่ือ

ออกไปขา้งนอกท่ีอยูอ่าศยั   
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3.3 ดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐช่วง COVID-19 ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้

กลุ่มอาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ผูบ้ริโภค ไดเ้กิดภาวะวิตกและ

พยายามเปิดรับขอ้มูลข่าวสารในทุกๆ ดา้น เพื่อป้องกนัและหลีกเล่ียงภยัจาก COVID-19 และอีกหน่ึงช่องทาง

ท่ีสามารถท าไดโ้ดยง่ายคือ ท าตามนโยบายรัฐบาลโดยการ อยู่บา้น หยุดเช้ือ เพื่อชาติ (ยกเวน้กรณีการไป

ท างาน) ซ่ึงทางภาครัฐบาลพยายามส่ือสารและส่งขอ้มูลให้ทราบเป็นระยะ จากรายการท่ีเป็นส่ือกลาง คือ 

ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค(สคบ.) โดยแถลงข่าวสถานการณ์ ตลอดเวลา เพื่อช้ีแจง้ขอ้เทจ็จริง

ท่ีถูกตอ้งต่อประชาชน และตอกย  ้าเร่ืองการดูแล สุขอนามยัส่วนบุคคลเสมอๆ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้ง และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือในรูปแบบอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น 

การติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคในรูปแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอาจจะท าการศึกษาในรูปแบบ line หรือ 

We chat เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ กลุ่มอาหารเสริมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความซบัซ้อนทางวฒันธรรมมากข้ึน เช่น ปัจจยัทางสังคมและศาสนา, 

ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านในกลุ่มเฉพาะทาง 

3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะคนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้น ควรขยายขอบเขต

ด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อาทิเช่น ตวัแทนของผูบ้ริโภคสินคา้กลุ่มอาหารเสริมทัว่ประเทศ 

เพื่อให้ไดค้วามแตกต่างทางดา้นการทศันคติ การปฏิบติัตน ความคิด และค่านิยม จะท าให้ไดผ้ลการวิจยัท่ี

หลากหลายมากยิง่ข้ึน ครอบคลุมความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง และจะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง 
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