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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัครัG งนีG มีวตัถุประสงค ์1)เพืOอศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

กรุงเทพมหานคร 2)เพืOอศึกษาปัจจยัพืGนฐานส่วนบุคคลทีOมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งทีOใชใ้นการวิจยัครัG งนีG  คือ คือ ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จาํนวน 400 คน  โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครืOองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติทีOใชใ้นการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าความถีO ค่าร้อยละ ค่าเฉลีOย และ

ส่วนเบียงเบนมาตราฐานทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test  แบบสถิติแปรปรวนทางเดียว (One – Way 

ANOVA) หากพบขอ้แตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD 

 ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครทีOมีปัจจยัพืGนฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นระดบั

การศึกษา ดา้นสถานภาพต่างกนั ทีOมีพฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGอาหารเสริมแตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

The study has the following objectives: 1) to study the decision to purchase nutritional supplements for the 

health of the elderly in Bangkok, 2) to study the decision to purchase nutritional supplements for the health of the 

elderly in Bangkok. BY fundamental personal 

 The population in this study is that the elderly in Bangkok in 2562, which has a large population and do not 

know the exact number of the population. The sample size can be calculated from the formula. Do not know the size 

of the sample WG Cochran determined by the confidence level of 95 percent, with the sample used in this study, a 

total of 400 people. 

Seniors in Bangkok Demographic factors are gender, age, occupation, educational level and marital status. A 

different The behavior makes the decision to purchase health supplements vary. 

บทความ 

ประเทศไทยเริOมเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายตุัGงแต่ปี พ.ศ.2547 และกาํลงัเป็นสังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2568 

โดยองคก์ารสหประชาชาติไดใ้หนิ้ยามสังคมผูสู้งอาย ุ(Aging society) คือ สงัคมทีOมีประชากรอาย ุ60 ปีขึGนไปทีOอยูจ่ริง

ในพืGนทีOต่อประชากรทุกช่วงอายใุนพืGนทีOเดียวกนัในอตัราเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึGนไป หรือมีประชากรอาย ุ65 

ปีขึGนไปทีOอยูจ่ริงในพืGนทีOต่อประชากรทุกช่วงอายใุนพืGนทีOเดียวกนักลา่วไดว้า่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึOงทีOเขา้สู่สงัคม

ผูสู้งอาย ุ(Aging Society) ซึO งรายงานของกระทรวงสาธารณสุขก็เผยวา่ผูสู้งอายชุาวไทยเพิOมปีละ 5 แสนคน และกล่าววา่

ในปีพ.ศ.2568ประเทศไทยจะมีผูสู้งอายกุวา่ 14 ลา้นคน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2562)ปัญหาของวยัสูงอายทีุOพบ

โดยทัOวไปคือ ปัญหาความเสืOอมโทรมทางดา้นร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึOงปัญหาความเสืOอมโทรมทางดา้นร่างกาย

นัOนเองทาํใหผู้สู้งอายตุอ้งพึOงพาผูอื้Oน และทาํใหรู้้สึกว่าเป็นบุคคลไร้ค่า นอกจากนัGนผูสู้งอายยุงัตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพสงัคมทีOเปลีOยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมถึงปัญหาดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ และสมัพนัธภาพในครอบครัว การ

เปลีOยนแปลงและปัญหาต่างๆทีOเกิดขึGนในวยัของผูสู้งอายทุาํใหผู้สู้งอายเุป็นวยัทีOมีความแตกต่างจากวยัอืOนซึOงเป็นวยับัGน

ปลายของชีวิต ดงันัGนการตระหนกัและเขา้ใจเพืOอเตรียมความพร้อมในการดูแลผูสู้งอายทุัGงดา้นร่างกายและจิตใจจึงเป็น

สิOงสาํคญัและจาํเป็นเพืOอไมใ่หผู้สู้งอายรูุ้สึกวา่ตนเองไม่มีคุณค่าหรือเป็นภาระกบัคนรุ่นหลงัรวมถึงการสร้างความภูมิใจ

ใหก้บัผูสู้งอายแุละการดูแลผูสู้งอายใุห้ทดัเทียมเช่นเดียวกบัการดูแลประชากรในกลุ่มอายอืุOนผูสู้งอายมีุความตอ้งการ

ปริมาณอาหารลดลงจากวยัหนุ่มสาว แต่จาํเป็นตอ้งไดรั้บสารอาหารอยา่งเพียงพอ เพืOอซ่อมแซมส่วนทีOสึกหรอ และ

สร้างความตา้นทานโรค อาหารมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของแต่ละคน ผูที้Oมีภาวะทางโภชนาการดีมีสุขภาพ

แขง็แรง มีการดาํเนินชีวิตทีOดี ไม่เครียดจนเกินไป การเปลีOยนแปลงต่างๆ ภายในร่างกายจะเป็นไปอยา่งชา้ๆ ทาํใหไ้ม่
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ค่อยแก่ ในทางตรงกนัขา้มผูที้Oมีภาวะโภชนาการไม่ดี เจบ็ป่วยดืOมสุรา มีนํG าหนกัมากหรือนอ้ยเกินไป ร่างกายจะเสืOอม

โทรมเร็วทาํให้แก่เร็ว สาํหรับปัญหาเรืOองอาหารการกิน หรือโภชนาการในวยันีG  มีขอ้คิดอยูว่า่ ขอให้รับประทานอาหาร

ใหค้รบหมู่ และควบคุมปริมาณโดยดูจากการควบคุมนํGาหนกัตวัไม่ใหม้ากขึGน และในกรณีนํGาหนกัเกินอยูแ่ลว้ ควรจะลด

นํGาหนกัใหล้งมาตามทีOควรเป็นดว้ย เพราะโครงสร้างของท่านเสืOอมตามวยั ถา้ยงัตอ้งแบกนํGาหนกัมากๆ จะเป็นปัญหาได ้

(พชัรมณฑ ์ลิGมเสรี, 2560) 

จากประเดน็ขา้งตน้ทัGงหมด เมืOอมีอายมุากขึGนกย็อ่มมีการเปลีOยนแปลงไปตามกาลเวลาทัGงการเปลีOยนแปลงทางดา้นความ

ตอ้งการร่างกาย จิตใจ ซึOงบางทีการทีOผูสู้งอายทีุOตอ้งมีปัจจยัภาวะเสีOยงและปัญหาดา้นสุขภาพโดยเฉพาะการเจ็บป่วยดว้ย

โรคไร้เชืGอเรืG อรังเพิOมมากขึGนเนืOองจากวยัสูงอายมีุธรรมชาติของการเปลีOยนแปลงในทางทีOเสืOอมลงทัGงทางดา้นร่างกาย 

จิตใจ และสังคม ซึO งสํานกังานสถิติแห่งชาติรายงานว่าโรคไร้เชืGอเรืG อรังทีOเป็นสาเหตุการตายทีOสําคญัสําคญัสําหรับคน

ไทยในอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ โรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูงซึOงลว้นสัมพนัธเ์กีOยวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของผูสู้งอายไุดรั้บอาหารทีOถกูตอ้งเหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายทีOจะส่งผลให้มีภาวะสุขภาพ

ทีOดีหรือชะลอการเกิดโรคไร้เชืGอเรืG อรัง ในทางตรงกนัขา้มถา้ไดรั้บอาหารทีOไม่ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ร่างกายจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางโภชนาการ ซึO งมีทัGงโภชนาการตํOาหรือขาด ไดแ้ก่ โรคขาดวิตามินเอ โรคขาดวิตามินดี 

โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหลก็ โรคคอพอก โรคกระดูกพรุน เป็นตน้ และปัญหาโภชนาการเกิน ไดแ้ก่ โรคอว้น 

โรคเบาหวาน โรค ความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง โรคหวัใจ โรคมะเร็ง เป็นตน้ ดงันัGนอุตสหกรรมอาหารของ

ผูสู้งอายุจึงเป็นเรืOองทีOตอ้งใส่ใจมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นปัจจยัสําคญัทีOมีผลกระทบต่อสุขภาพของผูสู้งอาย ุตลอดจน

ส่งผลใหมี้ชีวิตทีOยนืยาว 

จากเหตุผลขา้งตน้ ทาํให้ผูวิ้จยัสนใจศึกษาเกีOยวกบัพฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGออาหารเสริม เพืOอ

สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากความตอ้งการของผูสู้งอายวุ่าตอ้งการบริโภคอาหารทีO

เหมาะกบัตวัผูสู้งอาย ุและสามารถนาํผลการวิจยัหรือขอ้มลูทีOไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้พืOอเป็นแนวทางสาํหรับ

ผูป้ระกอบการทีOจะนาํไปพฒันา ปรับปรุง และวางกลยทุธธุ์รกิจ เพืOอตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอยา่ง

แทจ้ริงและส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจหรือต่อยอดในธุรกิจอืOนๆสาํหรับผูสู้งอายตุ่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพืOอศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพืOอศึกษาปัจจยัพืGนฐานส่วนบุคคลทีOมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอายุ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาเรื
 อง พฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซื� ออาหารเสริม เพื
อสุขภาพของผูสู้งอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการวิจยัครั�งนี�ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยั ดงันี�  
ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากรที
ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ซึ
 ง
มีประชากรขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรที
แน่นอน ดงันั�นขนาดตวัอย่างสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร ไม่
ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเชื
อมั
นร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื
อนร้อย
ละ 5 
กลุ่มตวัอยา่งที
ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จาํนวน 400 คน  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2549, หนา้ 74 

ตัวแปรศึกษาในงานวจิยั 

 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ปัจจยัพืGนฐานส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและสถานะภาพ 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ต่อคุณค่าอาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย,ุ ดา้นความสนใจในเมนูอาหาร

เสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย,ุ ดา้นความตอ้งการคุณค่าอาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย,ุ ดา้นการตดัสินใจซืGอ

อาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย,ุ ดา้นการประเมินหลงัการซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

สมมตฐิาน 

  ผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ทีO มีปัจจัยพืGนฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ต่างกนั ทาํใหมี้กระบวนการการตดัสินใจซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพ ต่างกนั 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาเรืOอง ปัจจยัทีOมีผลต่อพฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGออาหารเสริม เพืOอสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจยัครัGงนีGผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยั ดงันีG  
 
ประโยชน์ของการวจิยั 
  เพื
อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซื�ออาหารเสริมเพื
อสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
  เพื
อใหท้ราบถึงพฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซื�ออาหารเสริม เพื
อสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต
กรุงเทพมหานคร 
  เพื
อสามารถนาํขอ้มลูที
ไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจอาหารเสริม
เพื
อสุขภาพของผูสู้งอาย ุและทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
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ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีOใชใ้นการวิจยัครัG งนีG  คือ ผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ซึO งมีประชากรขนาดใหญ่และ

ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีOแน่นอน ดงันัGนขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร ไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. 

Cochran โดย                      กาํหนดระดบัค่าความเชืOอมัOนร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลืOอนร้อยละ 5                

(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา,2549, หนา้ 74) ซึOงสูตรในการคาํนวณทีOใชใ้นการศึกษาครัG งนีG  คือ 

n   = P (1 – P) Z2 

             E2 

เมืOอ   n   แทน   ขนาดตวัอยา่ง 

  P   แทน   สดัส่วนของประชากรทีOผูวิ้จยักาํลงัสุ่ม   0.50 

  Z   แทน   ระดบัความเชืOอมัOนทีOผูวิ้จยักาํหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ทีOระดบัความเชืOอมัOน ร้อย

ละ 95 (ระดบั 0.05) 

  E   แทน   ค่าความผิดพลาดสูงสุดทีOเกิดขึGน   =   0.05 

แทนค่า n  =     (0.05)(1-5)(1.96)2 

               (0.05)2 

    = 384.16 

ใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5  ทีO

ระดบัความเชืOอมัOนร้อยละ 95 เพืOอความสะดวกในการประเมินผล และการวเิคราะห์ขอ้มลู ผูวิ้จยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง

ทัGงหมด 400 ตวัอยา่ง ซึO งถือไดว่้าผา่นเกณฑต์ามทีOเงืOอนไขกาํหนด คือ ไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง 

 

เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
 ในการวิจยัครัG งนีG  ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม ซึO งเป็นเครืOองมือหลกัทีOผูวิ้จยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดย
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆ ทีOเกีOยวขอ้ง เพืOอสร้างเป็นกรอบแนวคิดทีOเป็นแนวทาง
ในการพฒันาแบบสอบถาม เพืOอเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยวิธีวิจยัเชิงสํารวจเป็นคาํถามปลายปิด โดยผูวิ้จยัมี
คาํตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงันีG  
 ส่วนที� 1 ปัจจยัดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย 
ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นสถานภาพมีจาํนวนแบบสอบถามทัGงหมด 5 ขอ้ 
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         ส่วนที� 2 ขอ้มลูเกีOยวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

กรุงเทพมหานครซึOงประกอบไปดว้ย ดา้นการรับรู้ ดา้นความสนใจ ดา้นความตอ้งการ ดา้นการตดัสินใจ และดา้นการ

ประเมินหลงัการซืGอ มีจาํนวนแบบสอบถามทัGงหมด 5 ตอน ประกอบไปดว้ยคาํถามในลกัษณะประเมินค่าความพึงพอใจ 

5 ระดบัคา่  (Rating Scale) ของ Likert (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ| , 2546, หนา้ 12) โดยมีการกาํหนดระดบัความสาํคญั 

5 ระดบั 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัครัG งนีG เป็นการศึกษาเรืOอง “พฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGออาหารเสริม เพืOอสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร ” มีวตัถุประสงคแ์รกเพืOอศึกษาถึงพฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGออาหารเสริม เพืOอ

สุขภาพของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร  ประการทีOสอง พฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGออาหารเสริม เพืOอ

สุขภาพของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกปัจจยัส่วนบุคคล การวจิยัในครัGงนีG เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง 

(Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัทีOมีศึกษาตามสภาพเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํหรือควบคุม

ตวัแปรใด ๆ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็นการเกบ็ขอ้มลู

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึOงเพียงครัG งเดียว โดยใชเ้ครืOองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จาํนวน 400 ชุด 

มาทาํการวิเคราะห์ในการวิจยัครัG งนีG  โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดความมีนยัสาํคญัทางสถิติทีOระดบั 0.05 

 

สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิจยัเรืOอง“พฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGออาหารเสริม เพืOอสุขภาพของผูสู้งอายใุน

กรุงเทพมหานคร 

 1. ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGอาหารเสริม 
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดบัพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เมืOอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
พฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGอาหารเสริมผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร จาํกดัอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียง
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจในเมนูอาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย ุดา้นความตอ้งการคุณค่าอาหารเสริมเพืOอ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุดา้นการรับรู้ต่อคุณค่าอาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย ุดา้นการตดัสินใจซืGออาหารเสริมเพืOอ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุดา้นการประเมินหลงัการซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGอาหารเสริมผูสู้งอายใุนเขต
กรุงเทพมหานคร  ทีOจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากร สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งันีG  
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 2.1 พฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGอาหารเสริมผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ทีOมีดา้นเพศ 

ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นสถานภาพ ต่างกนั ทาํใหมี้พฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGอาหาร

เสริมแตกต่างกนั 

อภปิราย 
 ผลการวิจยัพฤติกรรมกระบวนการการตดัสินใจซืGอาหารเสริมผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันีG  
 1. ดา้นการรับรู้ต่อคุณค่าอาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย ุอยูใ่นระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควรมีใหเ้ลือกหลากหลายสามารถเปรียบเทียบไดแ้ละผลิตภณัฑอ์าหารเสริมทาํใหร่้างกายสมบูรณ์
แขง็แรง ซึO งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฟ้าแผว้ รุ่งหิรัญ (2548) อา้งถึงใน (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538, หนา้ 41)  ขัGนตอนในการ
เลือกซืGอผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกขึGนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะพิจารณาในส่วนทีOเกีOยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ
ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ การซืGอเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและทางกายภาพ ซึOงเกิดขึGนในระยะเวลา
หนึOง ซึO งกระบวนการตดัสินใจซืGอประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ปัญหาหรือรับรู้ถึงความตอ้งการ การรับรู้ถึงความแตกต่าง
ระหวา่งสภาพทีOตอ้งการและสภาพปัจจุบนั ซึO งมากพอทีOจะกระตุน้เร้าทาํใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจ ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค จะเกิดขึGนไดจ้ากสิOงกระตุน้ทัGงภายในและภายนอกร่างกาย สิOงกระตุน้ภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นร่างกาย 
และจิตใจ สิOงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองสิOงเหล่านีG เมืOอเกิดขึGนถึงระดบั
หนึOงแลว้จะกลายเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลมีพฤติกรรมตอบสนอง ซึOงบุคคลสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการ
กระตุน้เหล่านีG  โดยอาศยัการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีต 
 Carkhuff (1987) การตดัสินใจนัGนเป็นกระบวนการ ซึO งตอ้งใชค้วามคิดอยูบ่นพืGนฐานของหลกัเหตผุล เพืOอ
เลือกทางเลือกทีOดีทีOสุด ซึO งมีนกัวิชาการหลายท่านไดมี้แนวคิดและทฤษฎีทีOน่าสนใจดงัต่อไปนีG  กล่าวว่า การตดัสินใจ 
ประกอบดว้ย ขัGนตอนการกาํหนดปัญหา 
 Katz and Kahn (1966) ไดร้ะบุขัGนตอนของกระบวนการตดัสินใจไว ้โดยมีการกาํหนดขัGนตอนของ
กระบวนการตดัสินใจทีOเกีOยวขอ้งกบั การรู้สึกถึงความกดดนัทีOเกิดขึGนกบัผูต้ดัสินใจในขณะนัGน  
 2. ดา้นความสนใจในเมนูอาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่ก่อน
ซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัถึงคุณประโยชนข์องอาหารเสริมและก่อนซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพ
ผูบ้ริโภคจะพิจารณาจากตราสินคา้เป็นทีOรู้จกัน่าเชืOอถือซึOงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของฟ้าแผว้ รุ่งหิรัญ (2548) อา้งถึงใน 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, หน้า 41) ขัGนตอนในการเลือกซืGอผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกขึGนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภค จะ
พิจารณาในส่วนทีOเกีOยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ การซืGอเป็นกิจกรรม
ดา้นจิตใจและทางกายภาพ ซึO งเกิดขึGนในระยะเวลาหนึO ง ซึO งกระบวนการตดัสินใจซืGอประกอบดว้ย การคน้หาขอ้มูล 
(Information Research) เพืOอตอบสนองความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และสิOงทีOสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการอยูใ่กลต้วัผูบ้ริโภค จะดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการของเขาทนัที ถา้ความตอ้งการนัGนยงัไม่ไดรั้บ
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การตอบสนอง ความตอ้งการนัGนจะถูกสะสมเอาไว ้ เพืOอตอบสนองภายหลงั เมืOอความตอ้งการทีOถูกกระตุน้ไดส้ะสมไว้
มากจะทาํให้เกิดภาวะอย่างหนึOง คือ ความตัGงใจให้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะพยายามคน้หา
ขอ้มลูเพืOอสนองความตอ้งการทีOสะสมไว ้ปริมาณของขอ้มูลทีOผูบ้ริโภคคน้หา ขึGนอยูก่บับุคคลเผชิญกบัการแกปั้ญหามาก
หรือนอ้ย ขอ้มลูทีOผูบ้ริโภคตอ้งการถือเป็นขอ้มลูเกีOยวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

1) แหล่งบุคคลไดแ้ก่ ครอบครัว เพืOอน เพืOอนบา้น คนรู้จกั เป็นตน้ 
2) แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ สืOอโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนการคา้ การ

บรรจุภณัฑ ์และการแสดงสินคา้ เป็นตน้ 
3) แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ สืOอมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค หน่วยงาน

ของรัฐ ฯลฯ 
4) แหล่งประสบการณ์ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภค ใน

การทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์
5) แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ หน่วยงานทีOสํารวจคุณภาพผลิตภณัฑ ์หรือ

หน่วยงานวิจยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์
 3. ดา้นความตอ้งการคุณค่าอาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย ุอยูใ่นระดบัมากผูวิ้จยัมีความคิดเห็น
วา่ผูบ้ริโภคเลือกซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพ เพราะคุณสมบติัและประโยชนเ์พราะทาํใหร่้างกายสมบูรณ์แขง็แรง เลือก
ซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพเพราะตราสินคา้เป็นทีOรู้จกัน่าเชืOอถือเมืOอผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆแลว้ กจ็ะนาํมาใช้
ประโยชนใ์นการตดัสินใจเลือกซืGอ โดยมีการกาํหนดความตอ้งการของตนเองขึGนเพืOอพิจารณาคุณสมบติัสินคา้  และนาํ
ขอ้มลูทีOไดรั้บมาพิจารณาเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียแต่ละตราสินคา้ และเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัของสินคา้ทีOตนตัGงไว ้
โดยจะมีเรืOองความเชืOอต่อตราสินคา้และทศันคติต่างๆ เขา้มาเกีOยวขอ้งก่อนทีOจะตดัสินใจเลือกซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพ
ของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ดา้นการตดัสินใจซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอาย ุอยูใ่นระดบัมากผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า โดย
ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเลือกซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพเพราะตราสินคา้เป็นทีOรู้จกัน่าเชืOอถือและไดรั้บคาํแนะนาํจากกลุ่มคน
ทีOเคยรับประทานอาหารเสริมเพืOอสุขภาพมาก่อนเมืOอผูบ้ริโภคประเมินทางเลือกต่างๆ แลว้ได้สินคา้ตรงตามความ
ตอ้งการมากทีOสุดแลว้ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจยัอืOนเขา้มามีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซืGอของผูบ้ริโภคไดอี้ก 
ดงันัGนเพืOอช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครไดง่้ายยิOงขึGน จึง
ตอ้งมีความจาํเป็นทีOจะพยายามให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลทีOเกีOยวขอ้งของสินคา้มากทีOสุด 
 5. ดา้นการประเมินหลงัการซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัมากผูว้จิยัมีความคิดเห็นว่า
หลงัการซืGออาหารเสริมเพืOอสุขภาพผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในสุขภาพร่างกาย หลงัจากรับประทานอาหารเสริมเมืOอเกิด
ความพึงพอใจในตวัสินคา้ก็จะมีการกลบัมาซืGอซํG าอีกในครัG งถดัไป แต่หากใชแ้ลว้ไม่พึงพอใจกจ็ะเกิดทศันคติทีOไม่ดีต่อ
ตวัสินคา้และเลิกใชสิ้นคา้ในทีOสุด ดงันัGน เมืOอขายอาหารเสริมเพืOอสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครแลว้ควรมี
การติดตามความรู้สึกของผูบ้ริโภคเพืOอจะไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
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