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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหาร
เสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหาร
เสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และ 3.เพื่อศึกษาปั จจัย
ด้านความรู ้ พ้ืนฐานของประชากร ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่ มอาหารเสริ ม ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่าง
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น เรี ยกว่า Non-Probability และสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling)
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิ ติความแปรปรวนทางเดียว (One –
Way ANOVA) หากพบความแตกต่ า งจะนาไปเปรี ย บเที ย บเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี ข อง LSD และสถิ ติก าร
ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาพบว่า 1.ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ และการตรวจสุ ขภาพที่
แตกต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 2.ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษาและ
รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ท าให้ ก ระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า กลุ่ ม อาหารเสริ ม ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยรวมแตกต่างกัน 3.ปั จจัยด้านการได้รับการสนับสนุ นด้านข้อมูล และด้านการได้รับ
ความช่ วยเหลือจากภาครัฐในช่ วงCOVID-19 มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของ
ผูบ้ ริ โภคและ 4. ปั จจัยด้านความรู ้ ดา้ นการรักษาสุ ขภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ ม
ของผูบ้ ริ โภค
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้ งต่อไป ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่ อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า กลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีความซับซ้อนทางวัฒนธรรมมากขึ้น เช่ น
ปัจจัยทางสังคมและศาสนา, ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในกลุ่มเฉพาะทาง
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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บทนา
ปั จจุบนั สังคมไทยได้เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
และสิ่ งแวดล้อม วิวฒั นาการของการพัฒนาระบบสาธารณสุ ขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
แม้ว่าประเทศไทยได้มีพฒั นาการทางด้านสาธารณสุ ขมาอย่างต่อเนื่ องทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งการ
บริ การด้านสุ ขภาพได้มากขึ้น ส่ งผลให้ในปั จจุบนั พบว่าคนไทยมีค่าเฉลี่ยอายุยืนขึ้น ซึ่ งเห็นได้อย่างชัดเจน
ในทศวรรษที่ผา่ นมาและสังคมไทยได้กา้ วสู่ สังคมผูส้ ู งอายุการเจ็บป่ วยและเสี ยชีวิตเปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็ น
หลัก เปลี่ ยนแปลงมาเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังซึ่ งส่ วนใหญ่มกั เกิ ดจากพฤติกรรมสุ ขภาพของมนุ ษย์ ได้แก่
โรคมะเร็ ง, ความดันโลหิตสู ง, เบาหวาน, โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ จากผลการสารวจสุ ขภาพของคน
ไทยพบว่า มักไม่รู้ตวั ว่าเป็ นโรคเรื้ อรั งหรื อกลุ่ มที่ รู้ว่าเป็ นโรคเรื้ อรั ง นั้นส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถควบคุ ม
อาการของโรคและดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้องซึ่ งภาวะดังกล่าว นามาซึ่งภาวะทุพพลภาพในที่สุด ทาให้
มีภาวะพึ่งพิงในการดารงชี วิตและมี ผูส้ ู งอายุจานวนเพิ่มขึ้ นที่ ตอ้ งการได้รับการดู แลสุ ขภาพจากบุคคลใน
ครอบครัวหรื อสังคมต่อไป
ด้วยสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ ยนแปลงไปดังกล่าวข้างต้น ทาให้คนรุ่ นใหม่ เริ่ มหันมาดูแลสุ ขภาพ
และให้ความสาคัญกับสถานการณ์ ดา้ นสุ ขภาพกันมากขึ้นเป็ นลาดับ ดังจะเห็ นได้จากสื่ อที่มีการนาเสนอ
และศูนย์บริ การด้านการออกกาลังกายในร่ ม เช่ น ฟิ ตเนสต่างๆ ทีมีจานวนมากขึ้นในแต่ละปี โดยปั จจุบนั
ประชากรส่ วนใหญ่เริ่ มตระหนักและให้ความสาคัญกับการรักษาสุ ขภาพกันมากขึ้น มีการรณรงค์ในเรื่ อง
การลดน้ าหนักเพื่อลดการเป็ นโรคต่างๆ จากภาวะน้ าหนักเกินปกติ, มีการทาสื่ อเพื่อให้เกิดการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี , มีกลุ่มอาหารเสริ มต่างๆที่เข้ามีส่วนทาให้เกิ ดผลอย่างรวดเร็ วมากขึ้นเป็ นต้น หรื อจะเห็นได้จากมี
การจัดกิจกรรมการวิง่ เดินเพื่อสังคม มากขึ้นจากอดีต
ประกอบกับสถาณการณ์ในขณะนี้ดว้ ย ณ.ตอนนี้ เกิดการแพร่ ระบาดของ COVID-19 เป็ นภัยคุกคาม
ที่สาคัญและเร่ งด่วนต่อสุ ขภาพของประชากรโลก ซึ่ งจากภัยคุ กคามดังกล่าวทาให้ ประชากรในเขตพื้ นที่
ต่างๆ ทั้งในและต่างจังหวัด เริ่ มตระหนักและให้ความสาคัญกับการรักษาสุ ขภาพกันมากขึ้น โดยการหาซื้ อ
อาหารเสริ มวิตามิน, สมุนไพร น้ ายาฆ่าเชื้อ, แอลกอฮอล์ ที่สามารถจะป้ องกันจากโรคร้ายนี้ได้
ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ประชากรส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรื อนเพื่อป้ องกันและลดปั ญหา
การติดเชื้อจาก COVID-19 และเริ่ มมีการจัดการ, จัดหา, จัดซื้ อ กลุ่มพวกอาหารเสริ มต่างๆ ที่สามารถป้ องกัน
และยับยั้งโอกาสการเกิดโรค COVID-19 ในช่วงเกิดวิกฤตนี้ จึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
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นั้นสนใจและให้ความสาคัญกับการจัดหากลุ่มสารอาหารเสริ มหรื อวิตามิ นดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน เพื่อ
ปกป้องตนเองจาก COVID-19
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านความรู ้พ้ืนฐานของประชากร ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหาร
เสริ ม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจัย
เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ในกลุ่ ม อาหารเสริ ม สุ ข ภาพของ
ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ต่ อ การเกิ ด ภาวะโรคระบาดของ COVID-19 หรื อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ เช่นการหาซื้ อ หรื อรับประทานอาหารเสริ มต่างๆ
เพิ่มขึ้นหรื อไม่ โดยมีการกาหนดตัวแปรดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) ประกอบด้วย
•

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, ช่ วงอายุ, ระดับการศึกษา, รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน, การตรวจสุ ขภาพประจาปี หรื อไม่
•

ปั จ จัย ด้า นความรู ้ พ้ื น ฐานของประชากร ได้แ ก่ ความรู ้ ด้า นการรั ก ษาสุ ข ภาพ, ด้า นการได้รั บ การ

สนับสนุนด้านข้อมูล และบริ การ, ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ ม
เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านความรู ้พ้ืนฐานของประชากร มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหาร
เสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
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1. การรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารและการตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาของกลุ่ ม ประชากรศาสตร์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อสามารถนามาปรั บปรุ งในเรื่ อง การสื่ อสารให้เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบสุ ขอนามัย และศึกษาการปรับตัวของประชากรต่อโรคระบาดหากมีการเกิ ดซ้ า
ขึ้นอีก
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, ช่วงอายุ, ระดับ
การศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, การตรวจสุ ขภาพประจาปี หรื อไม่
-ปั จจัยด้านความรู ้พ้นื ฐานของประชากร ได้แก่ ความรู ้ดา้ นการรักษาสุ ขภาพ, ด้านการได้รับการ
สนับสนุนด้านข้อมูล และบริ การ, ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2. ตัวแปรตาม
- การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานครในช่วงวิกฤตการณ์
COVID-19
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด เรื่ อง การตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลื อกที่จะกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือก
ต่ างๆที่มีอยู่ ซึ่ งผู้บริ โภคมักจะต้ องตัดสิ นใจในทางเลื อกต่ างๆของสิ นค้ าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่เขาจะ
เลือกสิ นค้ าหรื อบริ การตามข้ อมูลและข้ อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญและ
อยู่ภายในจิตใจของผู้บริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) ขัน้ ตอนการตัดสิ นใจ (Buying Decision Process)
เป็ นลําดับขัน้ ตอนในการตัดสิ นใจของผู้บริ โภคโดยมีลาํ ดับกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน ดังกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื ้อ 5 ขัน้ ตอนของบริ โภคดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541:145)
แนวคิดและทฤษฎีของการติดเชื ้อ COVID-19
ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) เป็ นอี ก หนึ่ ง วิก ฤตการณ์ ท างสุ ข ภาพที่ เกิ ดขึ้ นกับ มวลมนุ ษยชาติ โดย WHO
ประกาศให้การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเป็ นอีกหนึ่งการระบาดครั้งใหญ่ของโลก มีผตู ้ ิดเชื้อมากกว่า
125,865 คน เสี ยชีวติ ไปแล้ว 4,615 คน 118 ประเทศ โดยหลักเกณฑ์การระบาด (Pandemic) ระดับโลกของ
WHO คือ
•

โรคที่สามารถก่อให้เกิดอาการป่ วยจนเสี ยชีวติ
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•

มีการติดต่อระหว่างคนสู่ คน

•

การแพร่ ระบาดลุกลามไปทัว่ โลก

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) คือ ไวรัสที่มีเครื อข่ายขนาดใหญ่สามารถพบได้ท้ งั ในคนสัตว์ โดยไวรัสโคโรนา
เป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วยหลากหลายระดับตั้งแต่ อาการหวัดธรรมดาจนไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับหลายโรคร้ายแรงอย่าง MERS และ SARS ส่ วนไวรัสโคโรนาในปั จจุบนั คือ โรค COVID-19
โดย คาว่า COVID-19 มีที่มาดังนี้ Co มาจากคาว่า Corona, VI มาจากคาว่า Virus ส่ วน D มาจาก Disease ซึ่ ง
แปลว่าโรค ส่ วน 19 คือ ปี 2019 สาหรับผูป้ ่ วยจะมีอาการเกี่ ยวกับระบบทางเดิ นหายใจเป็ นหลัก ซึ่ งระดับ
ความรุ นแรงคล้ายกันกับโรคทางเดินหายใจทั้งโรค MERS และ SARS
ไวรัสโคโรนามาจากไหน โรคที่มีสาเหตุจากเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซ่ ึ งพบเป็ นครั้งแรกในเมื องอู่
ฮัน่ ประเทศจีน โดยคาดการณ์วา่ มาจากการค้าอาหารป่ าและอาหารทะเล ซึ่ งผลการทดสอบพบว่าสัตว์ที่มีเชื้ อ
ใกล้เคียงกับไวรัสโคโรนามากที่สุดคือ “ค้างคาว” ไวรัสโคโรนาไม่ได้หยุดแค่เพียงอู่ฮนั่ เพราะหลังจากนั้น
ไม่นานไวรัสได้แพร่ กระจายไปทัว่ ประเทศจีนและลามไปมากกว่า 118 ประเทศ
ไวรัสโคโรนามีอาการยังไง อาการของไวรัสโคโรนาไม่ได้แสดงออกมาในทันที แต่มีระยะฟั กตัวประมาณ
2-14 วัน ซึ่ งโดยระยะฟั กตัวนี้ อาจมากขึ้ นหรื อน้อยลงได้ตามภู มิคุม้ กันในตัวผูป้ ่ วย บางรายอาจไม่แสดง
อาการแม้ผา่ นไป 20 กว่าวันแล้วก็มี หลังจากอาการฟักตัว ผูป้ ่ วยจะมีอาการดังต่อไปนี้ มีไข้, เสมหะ, อาการ
ไอและอ่อนเพลี ย จากนั้นเมื่อผูป้ ่ วยอยู่ในระดับที่รุนแรงมากขึ้ น อาการป่ วยจะพัฒนาไปสู่ ระบบทางเดิ น
หายใจ โดยผูป้ ่ วยจะหายใจเร็ ว หอบ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเกิดอาการช็อคจนเสี ยชีวติ ในที่สุด
การแพร่ กระจายของไวรัส
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภัทรา รอดดารงค์ (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มความงามคอลลาเจน
ผ่านทางเฟชบุ๊ค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีความถี่ในการเล่นเฟชบุค๊
ประมาณ 1 - 3 ชั่วโมงต่ อวัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ อาหารเสริ ม ความงามคอลลาเจนผ่า นทาง
อินเตอร์ เน็ท โดยมีความถี่ในการซื้ อ 1 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 500 บาท ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เลือก
เป็ นแบบผงละลายน้ า มีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อเพื่อผิวขาว กระจ่างใส และสิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคื อ
การรี วิวจากผูใ้ ช้จริ ง ปั จจัย ทางการตลาดพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในด้านผลิ ตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยู่ในระดับมาก และให้ความ
สาคัญระดับมากด้านแรงจูงใจ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์
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ณัฐชยา ใจจูน (2557). ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและการรับ รู ้ คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุเฉลี่ยอยู่
ในช่ วง 20 - 29 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รายได้เฉลี่ ย อยู่
ระหว่าง 10,001 –30,000 บาท ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างทุกท่านเคย
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดย Internet เป็ นช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
เสริ มอาหารมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารกลุ่มโปรตีน
วิตามิน เกลือแร่ ในแต่ละครั้งมักจะซื้ อให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่นรับประทาน เพื่อบารุ งร่ างกาย กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มกั จะมีความถี่ในการซื้ อโดยเฉลี่ย นานกว่า 1 เดือน/ครั้ง โดยมักจะตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง และสถานที่
ที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า งานวิจยั นี้ได้ผลวิเคราะห์ตาม
สมมติ ฐ าน ซึ่ งพบว่า ปั จ จัย ด้า นภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า อัน ได้แ ก่ ชื่ อ ตราสิ น ค้า เครื่ อ งหมายตราสิ น ค้า
เครื่ องหมายรับรองคุณภาพ ประเทศผูผ้ ลิตสิ นค้า และปั จจัยด้านการรับรู ้คุณค่า ได้แก่ สิ่ งเร้า อวัยวะรับสัมผัส
ประสบการณ์ เ ดิ ม ทัศ นคติ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ มอาหารของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิจยั ที่มีการศึกษา
ตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรื อควบคุมตัวแปรใดๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่ วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง
เพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี
ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั แปรปั จจัยส่ วนบุคคล
ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพ
ของตนเอง
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวั แปร
ปั จจัยด้านความรู ้พ้ืนฐานของประชากร และปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า กลุ่มอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพในเขต
กรุ งเทพ มหานครในช่วงวิกฤตการณ์COVID-19
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
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2.1 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่ มอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานครในช่ วง
วิกฤตการณ์COVID-19จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และด้านการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพของตนเอง จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว
(One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ของ LSD
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านปั จจัยด้านความรู ้พ้นื ฐานของประชากร ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่ม
อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานครในช่ วงวิกฤตการณ์COVID-19วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า กลุ่ ม อาหารเสริ มของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยภาพรวม ที่ อยู่ใ นระดับ มาก โดยเรี ย งตามล าดับ เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นพบว่า
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่อยูใ่ นระดับมากโดย
เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ การประเมินข้อมูล ด้านการหาข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ด้านการตระหนักถึ ง
ปัญหา ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ยบเที ย บปั จ จัย ที่ มี ผ ลการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า กลุ่ ม อาหารเสริ มของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั นี้
2.1 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี ปัจจัยส่ วนบุคคล จานวน 400 คน สามารถแบ่งออกเป็ นเพศหญิง
58.8% เป็ นเพศชาย 32.8% และไม่ระบุเพศ 8.5% โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ น 33.5% มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ น 69.8% มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนระหว่าง 15,000-30,000
บาท คิดเป็ น 35.5% โดยมีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ทุก 12 เดือนเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ น 67.5%
2.2 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ และการตรวจสุ ขภาพที่แตกต่างกัน ทาให้
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน
ท าให้ก ระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า กลุ่ ม อาหารเสริ ม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยรวม
แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านปั จจัยด้านความรู ้ พ้ืนฐานของประชากรที่ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั นี้
3.1 ปั จจัยด้านการได้รับการสนับสนุ นด้า นข้อมู ล และด้านการได้รับ ความช่ วยเหลื อจากภาครั ฐในช่ วง
COVID-19 มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภค
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3.2 ปั จจัยด้านความรู ้ดา้ นการรักษาสุ ขภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภค
อภิปรายผล
1. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า กลุ่ ม อาหารเสริ มของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม ที่อยูใ่ นระดับมาก
1.1 ด้านการตระหนักถึงปั ญหา ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่มีความต้องการซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ ม เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
สุ ขภาพที่ดีข้ ึน ลดความเสี่ ยงที่จะไม่สบาย และต้องการที่จะดูแลร่ างกายให้สมบูรณ์ อยู่เสมอ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006: 181-189) อ้างถึงใน พิทูร สุ วรรณชัย (2550) ที่กล่าว
ว่า จุดเริ่ มต้นของกระบวนการซื้ อคือ การที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงปั ญหาหรื อถูกกระตุน้ ให้เกิด ความต้องการ
สิ่ งกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจเป็ นสิ่ งกระตุน้ ภายในร่ างกายหรื อนักการ ตลาดอาจสร้างสิ่ งกระตุน้
ทางการตลาด เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการขึ้นได้ นักการตลาดจะต้องรู ้ถึงการใช้ตวั กระตุ น้ ให้
เกิดความต้องการ ในบางครั้งความต้องการได้รับการกระตุน้ และคงอยูเ่ ป็ นเวลานาน แต่ความต้องการนั้นยัง
ไม่ถึงระดับที่ จะทาให้เกิ ดการกระทาแต่ใ นส่ วนของสิ่ งกระตุ ้นภายนอกนั้นจะเกิ ดขึ้ นจากการได้รับ การ
กระตุน้ จากสภาวะภายนอกรอบๆตัวที่กระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการที่นอกเหนื อจากปั จจัยพื้นฐาน
ต่างๆ ด้วยเหตุน้ ี นกั การตลาดจึงต้องพยายามที่จะวิเคราะห์กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายเพื่อที่จะปรับใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างๆเพื่อที่ จะกระตุ น้ ความต้องการภายนอกของกลุ่มลู กค้า และนอกจากนี้ ยงั คงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541:145 กล่าวว่า ปั ญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู ้ สึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่เป็ นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขารู ้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็ นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่
เป็ นอยู่จริ ง (Reality) ของสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ ตนเอง จึ ง ก่ อให้เกิ ดความต้องการที่ จะเติ ม เต็ม ส่ วนต่ า ง
ระหว่างสภาพอุดมคติกบั สภาพที่เป็ นจริ ง โดยปั ญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่ งสามารถ
สรุ ปได้วา่ ปั ญหาของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ โดยมาจาก 7 สาเหตุคือ สิ่ งของที่ใช้อยูเ่ ดิมหมดไป, ผล
ของการแก้ปัญหาในอดี ตนาไปสู่ ปั ญหาใหม่, การเปลี่ ยนแปลงส่ วนบุ คคล, การเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ครอบครัว, การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน , ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง, ประสิ ทธิ ภาพของการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด เป็ นต้น
1.2 ด้านการหาข้อมูล ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครมีการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มโดยส่ วนใหญ่ศึกษาข้อมูลผ่าน
สื่ อโฆษณาของสิ นค้า รวมถึงการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มด้วย และอาศัยการ
ใช้ประสบการณ์ในอดีตของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิ ศา ลัญชนานนท์ (2548: 105-110) อ้าง
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ถึงใน ปภาวี ศรี วารี (2558) ที่กล่าว เมื่อเกิดปั ญหาผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพื่อช่วย
ในการตัดสิ นใจ โดยจะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก ข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอก และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ นิ ธินนั ท์ อุชชิ น และคณะ (2554) ที่กล่าวว่า การแสวงหาข้อมูลข่าวสารสามารถแบ่งออกได้ 2
แบบ คือ การแสวงหาข้อมูลภายใน คือ การที่ผูซ้ ้ื อค้นหาข้อมูลจากความทรงจาของตนเองเกี่ ยวกับ ข้อมู ล
ข่าวสารของผลิ ตภัณฑ์ที่อาจช่วยในการแก้ปัญหา และแสวงหาข้อมูลภายนอก โดยแหล่งข้อมูลภายนอกนี้
แบ่งออกเป็ น 4 แหล่ ง ได้แก่ แหล่ งบุ คคล เช่ น ครอบครั ว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู ้ จกั , แหล่ งพาณิ ชย์ เช่ น
โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนขาย บรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดแสดงผลิ ตภัณฑ์, แหล่ งสาธารณะ เช่ น สื่ อมวลชน
องค์การเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค , แหล่งทดลอง เช่น การจับจอง การพิจารณาตรา การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของผูซ้ ้ื อ
1.3 ด้านการประเมินข้อมูล ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อกาลัง
จะเกิ ดขึ้ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่จะมี การเปรี ยบเทียบ
คุณภาพ คุณค่า สรรพคุณ และรวมถึงการคานึ งถึงประโยชน์ที่จะได้รับว่าตอบสนองความต้องการ ก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541: 145) อ้างถึงใน จตุพฒั น์ บุตร
อาคา (2557) ที่กล่าวว่า การประเมินผลทางเลือก (Evaluations of alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้ว
จากขั้นที่สองผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความเข้าใจและประเมินผลทางเลื อกต่างๆกระบวนการประเมินผลพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคมีดงั นี้ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์, ผูบ้ ริ โภคจะให้น้ าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่าง
กัน, ผูบ้ ริ โภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสิ นค้า
1.4 ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครเห็นจะเลือกซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ ม ที่มีราคาคุม้ ค่า และมีศูนย์บริ การอยูใ่ กล้ที่อยู่
อาศัย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิ ธินนั ท์ อุชชิ น และคณะ (2554) ที่กล่าวว่า ในขั้นตอนนี้ ผูบ้ ริ โภคจะ
เลื อกผลิ ตภัณฑ์หรื อตรายี่ห้อที่ จะซื้ อการเลื อกขึ้ นอยู่กบั ผลการพิจารณาที่ ได้ในขั้นตอนการประเมิ นและ
ปั จจัยอื่นๆประกอบด้วย อาทิเช่น ราคาที่คุม้ ค่า การที่ผลิตภัณฑ์ที่จะจาหน่ายจะมีอิทธิ พลต่อตรายี่ห้อที่จะซื้ อ
นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคจะมีการเลือกจากผูข้ ายด้วย การตัดสิ นใจเลือกผูข้ ายอาจมีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ในขั้น
สุ ดท้าย นอกจากนี้ ยงั มีการกาหนดถึงเงื่ อนไขการขาย ราคา การจัดส่ ง สัญญา การซ่ อมแซม การติดตั้ง และ
การให้สินเชื่ อ และท้ายที่สุดจะมี การซื้ อเกิ ดขึ้นจริ งในขั้นนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่ผูบ้ ริ โภคยกเลิ กกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อก่อนที่จะถึงจุดนี้
1.5 ด้านพฤติ กรรมภายหลังการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดย
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับสิ นค้า กลุ่มอาหารเสริ ม ซึ่ งคิดว่าจะตอบสนอง
ความต้องการได้ ทั้งด้านการลดการแพร่ เชื้ อ การดูแล หรื อควบคุมอุปกรณ์ภายในอยูอ่ าศัย ซึ่ งหากทดลองใช้
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งานแล้วมี ความพึงพอใจก็ จะมี การซื้ อซ้ า /แนะนาคนในครอบครั ว หรื อเพื่อน หลังช่ วงสถานการณ์ แพร่
ระบาดโรค COVID-19 แต่ถา้ ไม่พึงพอใจ จะไม่มีการซื้ อซ้ า/แนะนาคนในครอบครั ว หรื อเพื่อน หลังช่ วง
สถานการณ์แพร่ ระบาดโรค COVID-19 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550: 48-49) อ้าง
ถึงใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ ศิริ (2559
2. ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน อาชี พ และการ
ตรวจสุ ขภาพประจาปี สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มีเพศต่ างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า กลุ่ ม
อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ โภคเพศ
หญิ งมี ความสนใจและให้ความสาคัญต่ อเรื่ องความสวยความงามมากกว่า เพศชาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทั้งด้านการแก้ปัญหาสุ ขภาพที่ต่างกัน เพิ่มความมัน่ ใจและคุณภาพให้ชีวิต ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ภัทรา รอดดารงค์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มความงามคอลลาเจน ผ่านทางเฟซบุ๊ค” พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีความถี่ในการเล่นเฟซบุ๊ค ประมาณ 1 - 3 ชัว่ โมงต่อวัน มีพฤติกรรม
การซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มความงามคอลลาเจนผ่านทางอินเตอร์ เน็ท โดยมีความถี่ ในการซื้ อ 1 ครั้งต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 500 บาท ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เลือกเป็ นแบบผงละลายน้ า มีวตั ถุประสงค์ในการ
ซื้ อเพื่อผิวขาว กระจ่างใส และสิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคื อการรี วิวจากผูใ้ ช้จริ ง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นัทธมน เดชประภัสสร(2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
เสริ มอาหารทางอินเทอร์ เน็ต ” ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ทางอินเตอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลมาก จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2.2 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มีอายุต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า กลุ่ ม
อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคทุก
ช่วงอายุมีความต้องการที่จะใช้สินค้า กลุ่มอาหารเสริ ม อาจจะด้วยวัยที่แตกต่างกัน จุดประสงค์ที่แตกต่างกัน
แต่สินค้า กลุ่มอาหารเสริ ม สามารถตอบโจทย์คนทุกช่วงอายุได้อย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ภัท
รา รอดดารงค์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มความงาม
คอลลาเจน ผ่า นทางเฟซบุ๊ค ” พบว่า อายุที่ แตกต่ า งกันมี ก ารตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารเสริ ม ออนไลน์ ไ ม่
แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรพร ธนสารโสภิ ณ (2558) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึกษา
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ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์ แกนิ ค (Organic Beauty Product) ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า ช่ วงอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Beauty Product)
2.3 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีระดับการศึ กษาต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า
ผูบ้ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึ กษาต่ า งกัน ก็ ย งั ต้องการที่ จะให้มีสิ นค้า กลุ่ มอาหารเสริ ม เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการทั้งด้านสุ ขภาพและความมัน่ ใจให้ชีวติ และต้องการที่จะดูดีในสายตาคนอื่น ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ภัทรา รอดดารงค์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มความงามคอลลาเจน ผ่านทางเฟซบุค๊ ” พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหรื อ
บริ โภค แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ่ งตะวัน สว่างไพศาลกุล (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้าผลไม้ตราบีอิง้ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้าผลไม้ตราบีอิ้ง แตกต่างกัน
2.4 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า กลุ่มอาหารเสริ ม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า
สิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ ม เป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งมีการตอบสนองผูบ้ ริ โภคตามความต้องการรายบุคคลไม่เหมือนกัน
และสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ ม ก็มีหลากหลายแบรนด์ หลากหลายระดับที่ทุกคนสามารถเข้าถึ งได้ตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเอง ซึ่ งผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐชยา ใจจูน (2557) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง “ภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า และการรั บ รู ้ คุ ณค่ า ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ์ เสริ ม อาหารของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 20
- 29 ปี มีระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รายได้เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 10,001
–30,000 บาท ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรา รอด
ดารงค์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มความงามคอลลาเจน
ผ่านทางเฟซบุ๊ค” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีความถี่ในการเล่นเฟซบุค๊
ประมาณ 1 - 3 ชั่วโมงต่ อวัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ อาหารเสริ ม ความงามคอลลาเจนผ่า นทาง
อินเตอร์เน็ท
2.5 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพ ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
กลุ่ ม อาหารเสริ ม ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ ต่า งกัน ซึ่ ง ผูว้ ิจยั มี ค วามเห็ นว่า
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ผูบ้ ริ โภคถึงแม้วา่ การตรวจสุ ขภาพอย่างสม่าเสมอ อาจจะมีลกั ษณะของสุ ขภาพที่ไม่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถ
เลือกสรรสิ่ งที่จะตอบสนองความพึ่งพอใจให้ตนเอง และเสริ มสุ ขภาพได้เหมือนๆกัน ซึ่ งผลสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อัจฉรา ว่องไวโรจน์ (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการตรวจสุ ขภาพประจาปี
ของพนักงานบริ ษทั ประกันชี วิต” พบว่า ปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจสุ ขภาพประจาปี ได้แก่ เพศ
ระดับการศึกษา การรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
3. ปั จจัยด้านความรู ้ พ้ืนฐานของประชากร ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ ม ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ด้านความรู ้ดา้ นการรักษาสุ ขภาพ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ มของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ตระหนัก
ถึง สุ ขภาพเพื่อป้ องกัน โรคCOVID-19 ทั้งด้าน ความเชื่ อว่าโรค COVID-19 เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง สามารถ
ติ ดต่อได้หลายรู ปแบบ อาทิ เช่ น การสัมผัสผูป้ ่ วยโดยตรง การอยู่ในสถานที่ แออัด หรื อแม้กระทัง่ การใช้
อากาศร่ วมกันกับผูป้ ่ วย/พาหะ และเชื่อว่าการที่เราอยูแ่ ต่ภายในที่อยูอ่ าศัย จะลดโอกาสการเป็ นโรค COVID19 อีกทั้งสามารถรักษาให้หายได้ยาก ฉะนั้นเมื่อผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงความรุ นแรงของโรค COVID-19 จึง
เล็งเห็นความสาคัญของสิ นค้ากลุ่มอาหารเสริ ม นอกจากการจะช่วยป้ องกัน ยังเพิ่มความสบายใจให้ผบู ้ ริ โภค
อี ก ด้ว ย ซึ่ งผู บ้ ริ โ ภคเชื่ อ ว่า สิ น ค้า กลุ่ ม อาหารเสริ ม ยัง สามารถเข้า มาช่ วยในการลดโอกาสการเป็ นโรค
COVID-19 ได้ในอีกทางหนึ่ง
3.2 ด้านการได้รับการสนับสนุ นด้านข้อมู ล และบริ การ ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า กลุ่ ม
อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่าผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
นั้นได้มีการรับทราบข้อมูลจากช่องทางต่างๆ เพื่อปฏิบตั ิตนให้ปลอดภัย โดยการรอยูบ่ า้ น จะช่วยลดโอกาส
ที่ เราจะไปสัมผัส ไปรั บเชื้ อ COVID-19 โดยผูบ้ ริ โภคจะต้องเปลี่ ย นวิถี การดาเนิ นชี วิตใหม่ ทั้งด้านการ
เดินทาง ลด เลี่ยงการเดินทางโดยไม่จาเป็ น ลดการใช้รถสาธารณะ และลดการเดินทางไปในสถานที่แออัด
อีกอย่างคือ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้ องกันการที่เชื้ อจะเข้าสู่ ตวั เรา และอีกหนึ่ งสาเหตุที่
สาคัญในการที่ เราจะมี โอกาสได้รับ เชื้ อ COVID-19 คื อการสัมผัส เวลาที่ เราอยู่ภายนอกที่ พกั อาศัย ต้อง
พยายามอย่ า งมากในการที่ จ ะไม่ สั ม ผัส กับ สิ่ ง ใดก็ แ ล้ ว แต่ ที่ ไ ม่ จ าเป็ น โดยการปรั บ เปลี่ ย นการใช้
ชี วิตประจาวัน เพื่อลดโอกาสที่จะเป็ นโรค COVID-19 อาทิเช่ น การสวมหน้ากากอนามัยทุ กครั้งเมื่ อออก
นอกที่อยูอ่ าศัย หรื อแม้กระทัง่ การเว้นระยะห่ างทางสังคม และได้มีการลดการสัมผัสกับสิ่ งที่ไม่จาเป็ น เมื่อ
ออกไปข้างนอกที่อยูอ่ าศัย
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3.3 ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐช่วง COVID-19 ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
กลุ่มอาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ โภค ได้เกิดภาวะวิตกและ
พยายามเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารในทุกๆ ด้าน เพื่อป้ องกันและหลีกเลี่ยงภัยจาก COVID-19 และอีกหนึ่งช่องทาง
ที่สามารถทาได้โดยง่ายคือ ทาตามนโยบายรัฐบาลโดยการ อยู่บา้ น หยุดเชื้ อ เพื่อชาติ (ยกเว้นกรณี การไป
ทางาน) ซึ่ งทางภาครัฐบาลพยายามสื่ อสารและส่ งข้อมูลให้ทราบเป็ นระยะ จากรายการที่เป็ นสื่ อกลาง คือ
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค(สคบ.) โดยแถลงข่าวสถานการณ์ ตลอดเวลา เพื่อชี้แจ้งข้อเท็จจริ ง
ที่ถูกต้องต่อประชาชน และตอกย้าเรื่ องการดูแล สุ ขอนามัยส่ วนบุคคลเสมอๆ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่สอดคล้อง และส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในรู ปแบบอื่นๆเพิ่มเติม เช่ น
การติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้ าหมายอาจจะทาการศึกษาในรู ปแบบ line หรื อ
We chat เป็ นต้น
2. ควรศึ กษาตัวแปรอื่ นๆที่ อาจจะมี ผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า กลุ่ มอาหารเสริ มของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีความซับซ้อนทางวัฒนธรรมมากขึ้น เช่น ปั จจัยทางสังคมและศาสนา,
ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในกลุ่มเฉพาะทาง
3. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะคนในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น ควรขยายขอบเขต
ด้านประชากรให้ครอบคลุ มมากยิ่งขึ้ น อาทิ เช่ น ตัวแทนของผูบ้ ริ โภคสิ นค้ากลุ่ มอาหารเสริ มทัว่ ประเทศ
เพื่อให้ได้ความแตกต่างทางด้านการทัศนคติ การปฏิ บตั ิตน ความคิด และค่านิ ยม จะทาให้ได้ผลการวิจยั ที่
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น ครอบคลุมความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่แท้จริ ง และจะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
ทัว่ ถึง
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