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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ประเภทวติามิน ของกลุ่มลูกคา้

ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ประเภท

วิตามิน ของกลุ่มลูกคา้ในกรุงเทพมหานครได้แก่ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการและความจ าเป็น การ

รวบรวมขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือ โดยจ าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน จ านวน 
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400 คน เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย �̅� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ประเภท

วติามิน ของกลุ่มลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร มีผูใ้ชต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศ

หญิง 234 คนคิดเป็นร้อยละ 58.5และเพศชาย 166 คนคิดเป็นร้อยละ 41.5 ส่วนใหญ่ อายุ 25-35 ปี 214 

คนคิดเป็นร้อยละ 53.5,อายุ 35-45 ปี 95 คนคิดเป็นร้อยละ 23.7,อายุต ่ากว่า 25 ปี 53 คนคิดเป็นร้อยละ 

13.3 และ อายุ 45 ปีข้ึนไป 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด 274 คนคิด

เป็นร้อยละ 68.5 และสมรส 126 คนคิดเป็นร้อยละ 31.5 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 271 คนคิดเป็นร้อยละ 67.7 ,ต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 17 และสูงกวา่

ปริญญาตรีข้ึนไป 61 คนคิดเป็นร้อยละ 15.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัจ านวน 260 คน

คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 61, คนคิดเป็นร้อยละ 15.3,พนกังานรัฐวิสาหกิจ

จ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5, ขา้ราชการจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 6 และรับจา้ง 21 คนคิดเป็น

ร้อยละ 5.2 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,000-35,000 บาท 256 .คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมา 

รายไดร้ะหวา่ง 35,000-55,000 บาท 64 คนคิดเป็นร้อยละ 16.0,รายไดท่ี้มากกวา่ 55,000 บาทจ านวน 41 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.3และต ่ากวา่ 15,000 บาท 39 คนคิดเป็นร้อยละ 9.7 

ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ประเภทวิตามิน ของกลุ่ม

ลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยู่ในระดบั

มากท่ีสุดคือ การประเมินทางเลือก การรับรู้ถึงความต้องการและความจ าเป็น และการตดัสินใจซ้ือ 

ตามล าดบั ในระดบัมากไดแ้ก่ พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือ และ การตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั 

ค ำส ำคัญ : กระบวนการตดัสินใจ,ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทวิตามิน 

ABSTRACT 

          Subject education Decision-Making Process for Buying Food Supplements Vitamin type Of 

customer groups in Bangkok The objective is to study the process of purchasing dietary supplements 

Vitamin type Of customers in Bangkok are Perceptions of needs and needs Data collection 
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Alternative assessment Purchasing decisions and post-purchase behavior They were classified by 

personal factors such as gender, age, status, education level, education, occupation and average 

monthly income. The population in this research is 400 people used to buy vitamin supplements.The 

tool for data collection was a questionnaire and data analysis was performed using a computerized 

software package for percentage, mean x ̅ standard deviation (SD). 

          The research results were found that Subject education Decision-Making Process for Buying 

Food Supplements Vitamin type Of customer groups in Bangkok There were 400 people who 

answered the questionnaire with the majority of them being female, 234 or percent. 58.5 and 166 

males, accounting for 41.5 percent, most of them age 25-35 years, 214 people, representing 53.5 

percent, age 35-45 years, 95 people, or percent. 23.7, 53 under 25 years old accounted for 13.3% and 

aged 45 and over 38, accounting for 9.5%, respectively, most of whom were unmarried, 274 people, 

68.5% and married 126 people, 31.5%. Most of them have an education level. Bachelor's degree or 

equivalent 271 people, accounting for 67.7%, lower than the bachelor's degree 68, representing 17% 

and postgraduate 61 people or 15.3%. Corporate employees 260 people, or 65.0 percent, followed by 

private businesses 61, or percent. 15.3, 34 state enterprise employees representing 8.5 percent, 24 

government officials accounted for 6 percent and 21 contractors representing 5.2 percent. 15,000-

35,000 baht 256. People, representing 64.0 percent, followed by income between 35,000-55,000 baht, 

64 people, accounted for 16.0, income more than 55,000 baht, the amount of 41 people, accounted for 

10.3 and less than 15,000 baht 39 people, equivalent to 9.7 percent. 

          The results of the research showed that the decision-making process of purchasing food 

supplements Vitamin type Of customers in Bangkok Overall is at a high level. When considered 

individually, it was found that The aspect at the highest level is Alternative assessment Awareness of 

wants and needs And purchasing decisions, respectively at a high level, including Behavior after 

purchasing and purchasing decisions, respectively. 

Keywords: decision making process, vitamin dietary supplement. 
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บทน ำ 

ในโลกยคุปัจจุบนัเทรนกระแสการรักษาสุขภาพเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมากในกลุ่มประชากรโลก 
ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ เทรนการออกก าลงักาย เทรนการรับประทานอาหารคลีน เทรนการทานเวย์
โปรตีนส าหรับนกัออกก าลงักาย และรวมไปถึงเทรนการเลือกรับประทานอาหารเสริมประเภทวิตามินท่ี
ไม่ใช่มาจากธรรมชาติอีกดว้ย ถา้สังเกตไดว้า่ทุกวนัน้ีประชาชนท่ีอยูใ่นทุกยคุทุกสมยั ไม่วา่จะเป็นการ
ระบาดของโรค Covid-19 ท าใหเ้ป็นเทรนท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีคนจะหนัมาตรวจสุขภาพมากข้ึน และผล
การตรวจสุขภาพส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบท่ีวา่ ไขมนัส่วนเกิน เบาหวาน รวมไปถึงร่างกายขาด
วติามิน  

ดว้ยตวัของผูว้จิยัเองปัจจุบนัก็ยงัไดท้  างานและมีความรู้เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมรวม
กบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมาท าใหผู้ว้จิยัมีวจิยัมีความสนใจถึงในเร่ืองของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมประเภทวติามินของกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก 

เม่ือไดข้อ้มูลทั้งหมดน้ีแลว้ผูว้จิยัจะน าเล่มส่งไปท่ีบริษทัท่ีสังกตัท างานอยูใ่นขณะน้ีเพื่อไดมี้
การพฒันาและต่อยอดผลิตภณัฑต่์อไป 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ประเภทวติามิน ของกลุ่มลูกคา้ใน
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของกำรวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมประเภทวิตามิน ของกลุ่มลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาอาชีพและรายไดต่้อเดือน ตวัแปร

ตาม กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทวติามิน ของกลุ่มลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร

ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงความตอ้งการและความจ าเป็น การรวบรวมขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ

ตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือ   

2. ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาขอ้มูลประชากรจ านวน 400 คนจากกลุ่มลูกคา้ท่ีบริโภคอาหาร

เสริมประเภทวติามินในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา ธนัวาคม 2563-กุมภาพนัธ์ 2564 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ประเภทวติามิน ของกลุ่มลูกคา้
ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อทราบถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวติามิน 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 
  
 
  
  
 
 

 

 

 

กระบวนกำรตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริม

ประเภทวิตำมิน ของกลุ่ม

ลูกคำ้ในกรุงเทพมหำนคร 

- กำรรับรู้ถึงควำมตอ้งกำร

และควำมจ ำเป็น  

- กำรรวบรวมขอ้มูล  

- กำรประเมินทำงเลือก  

- กำรตดัสินใจซ้ือ 

 - พฤติกรรมหลงักำร

ตดัสินใจซ้ือ 

 

 

 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได/้เดือน 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบักระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ 
รับรู้ถึงความตอ้งการและความจ าเป็น กระบวนการตดัสินใจซ้ือเกิดเม่ือผูบ้ริโภคจะเกิดการ

ตระหนกัถึงปัญหา เม่ือมองเห็นความแตกต่างระหวา่งสภาวะในอุดมคติ (ideal state) กบัสภาวะในความ
เป็นจริง อยา่งมากจนท าให้เกิดการเร้าและกระบวนการตดัสินใจตระหนกั ซ่ึงสภาวะในอุดมคติคือ
สภาวะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้เกิดข้ึน และสภาวะในความเป็นจริง คือ สภาวะท่ีเกิดข้ึนและด ารงอยูใ่น
ปัจจุบนั 

ข้ันกำรรวบรวมข้อมูล  เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้แลว้ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ในการแสวง
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้นั้น ผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 
การแสวงหาขอ้มูลภายใน การแสวงหาขอ้มูลภายนอก 

ประเมินทำงเลือก ชุดของการพิจารณา ผูบ้ริโภคจะประมวลขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ชิง
เปรียบเทียบ และตดัสินใจมูลค่าของสินคา้นั้นๆ  

กำรตัดสินใจซ้ือ รูปแบบการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือเลือก
ท่ี Shim ไดน้ ารูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคของ Sproles and Kendall อา้งถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร 

พฤติกรรมหลงักำรพงึพอใจและไม่พงึพอใจ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเม่ือเกิดความพึงพอใจ
หลงัจากใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดการซ้ือซ ้ าและหากเกิดการซ้ือซ ้ าอยา่ง
ต่อเน่ืองน าไปสู่ความพึงพอใจก็มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ (brand loyalty) ซ่ึง
อาจเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น พึงพอใจต่อปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัองคก์รธุรกิจ คุณภาพ
และคุณค่าของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
กาญจนาภรณ์ พลประทีป (2550( ท่ีศึกษาเร่ืองการบริโภคเชิงตรรกวทิยาในโฆษณาผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
เป็นประจ าซ่ึงตอ้งบริโภคสัปดาห์ละไม่ต ่ากวา่ 2 คร้ัง และมีคุณสมบติัเป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 25-45 
ปี อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 18 คน แสดงถึงขอ้มูลการตระหนกัถึงปัญหาจนเป็นเหตุผลใน
การบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริม โดยมีความแตกต่างระหวา่งสภาวะในอุดมคติและสภาวะในความ
เป็นจริงทั้ง 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีท่ี 1 สภาวะในความเป็นจริงเส่ือมถอยลงจากท่ีคิดวา่อาหารท่ีรับประทาน
อยูน่ั้นมีคุณค่าทางสารอาหารท่ีไม่เพียงพอและกรณีท่ี 2 สภาวะในอุดมคติสูงข้ึนจากความตอ้งการ บ ารุง
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สุขภาพใหแ้ขง็แรง และตอ้งการใหร่้างกายหายจากอาการอ่อนเพลีย โดยท่ีไดรั้บประโยชน์ตามหนา้ท่ี
ของตวัผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั เช่น รับประทานแคลเซียมเพื่อบ ารุงกระดูกใหแ้ขง็แรง รับประทานอาหาร
เสริมลดน ้าหนกั เพื่อตอ้งการลดน ้าหนกั แต่ส าหรับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมมีความจ าเป็นต่อสุขภาพนั้น มีทั้งผูบ้ริโภคท่ีเห็นวา่จ าเป็นต่อสุขภาพจากการท่ีอายมุากข้ึนแลว้
ร่างกายจะอ่อนแอข้ึน หรือจากวถีิชีวติท่ีเร่งรีบใหเ้ลือกอาหารท่ีรับประทานง่ายซ่ึงอาจมีสารอาหารไม่
ครบถว้น และมีผูบ้ริโภคท่ีเห็นวา่ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมไม่จ  าเป็นต่อสุขภาพส าหรับคนท่ีรับประทาน
อาหารท่ีสารอาหารครบถว้นอยา่งเพียงพอ นอนหลบัพกัผอ่นเพียงพอ และมีการออกก าลงักาย  

ภาวณีิ ตนัติผาติและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554( ท่ีศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีแตกต่างกนั 
ราคาท่ีแตกต่างกนั และสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่การ
ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติผลของความขดัแยง้จาก
ผลงานวจิยัท่ีทบทวน ท าใหเ้กิดความสงสัยในการศึกษาความเห็นของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ปัจจยัราคา ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัส่งเสริมการตลาดวา่
ผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่มีอิทธิพลต่อขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือในกระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ 

เอมมิกา ก าจาย (2556( ท่ีศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
อาหารเสริมสุขภาพของคนท่ีมีอายรุะหวา่ง 48-66 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ในขั้นตอนการ
เล็งเห็นปัญหามีเพียงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพล ในขั้นตอนการแสวงหาขอ้มูลมีปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล ในขั้นตอนการประเมินทางเลือกมีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
และการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล ในขั้นตอนการประเมินทางเลือกมีปัจจยัดา้นราคาและการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล และในขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือมีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล 

นนัทช์ญาน์ ศิริ  (2556( ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมคอลลาเจน พบวา่สาเหตุท่ีท าใหเ้ปล่ียนตราสินคา้มากท่ีสุดคือ ไม่เห็นผลท่ีดีข้ึน รองลงมา ไดแ้ก่ 
ไดรั้บค าแนะน าใหเ้ปล่ียนตราสินคา้ และชอบทดลองไปเร่ือยๆ ตามล าดบั และพบวา่ปัจจยัดา้นความ
ไวว้างใจและการเช่ือมโยงตราสินคา้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และ
ปัจจยัดา้นคุณภาพและราคา มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน เรียง
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ตามล าดบั แต่ปัจจยัดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ปัจจยัดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ และปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคอลลาเจน การศึกษาใน
เร่ืองคาดหวงั ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจในประสบการณ์การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและ
เลือกตราสินคา้ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภควา่เป็นอยา่งไร จึง
เป็นส่วนส าคญัต่อการทราบขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ปัณฑารีย ์แกว้ปานกนั (2557( ศึกษาเร่ืองกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อขั้นตอนก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจากสมุนไพรของประชากรวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือในการรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหาอยูใ่นระดบั
มาก โดยรับรู้เร่ืองความเส่ือมลงของร่างกายหรือสภาวะเจ็บป่วยง่าย เกิดโรคง่าย (สภาวะในความเป็น

จริงมีการเส่ือมถอยลงของสุภาพ (ท าใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในระดบัมาก และรับรู้เร่ือง
ในสภาวะท่ีสุขภาพแข็งแรง การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารโดยเฉพาะท่ีเป็นท่ีนิยม ณ 

เวลานั้นๆ (สภาวะในอุดมคติสูงข้ึน  (สามารถกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดใ้นระดบัปานกลาง แสดง
ใหเ้ห็นวา่การตระหนกัถึงปัญหาจากแต่ละสภาวะท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือไม่เท่ากนั 

ปัณฑารีย ์แกว้ปานกนั (2557( แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อการประเมิน
ทางเลือกผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการน าขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีได้
จากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบความน่าเช่ือถือ เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียต่อสุขภาพ และเปรียบเทียบความ
แตกต่างในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีสนใจมีหลายตราสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทั้ง 3 รูปแบบการประเมินทางเลือกโดยการเปรียบเทียบ 

Sunyansanoa (2557) ศึกษาการประเมินหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือซ ้ าของผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ความเช่ือมัน่ต่อผลิตภณัฑข์อง
ผูบ้ริโภคไม่ส่งผลต่อการซ้ือซ ้ าในผลิตภณัฑว์ติามิน เกลือแร่ สมุนไพรอ่ืนๆนอกจากน้ี การรับรู้ในตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นน าไปสู่ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้นั้นก็ไม่ส่งผลต่อการซ้ือซ ้ าเช่นเดียวกนั แต่
อยา่งไรก็ตาม ความคาดหวงัในผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค ความพึงพอใจในผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคส่งผล
ต่อการซ้ือซ ้ ารวมทั้งประสบการณ์ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคก็ส่งผลต่อการซ้ือซ ้ าดว้ยเช่นเดียวกนั 

 ยศพร คชวตัร (2557( ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยอาศยัแบบจ าลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) 
และแบบจ าลองของ Thailand Customer Satisfaction Index (TCSI) ซ่ึงแบบจ าลองดงักล่าวแสดงปัจจยั 
3 องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ไดแ้ก่ ความคาดหวงัของลูกคา้ คุณภาพในสายตา
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ของผูบ้ริโภค  และคุณค่าของสินคา้และผลจากความพึงพอใจของลูกคา้ส่งผลถึง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ขอ้
ร้องเรียนของลูกคา้ และความภกัดีของลูกคา้ ผลการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ของแต่ละปัจจยั ซ่ึงไดแ้ก่ 
ความคาดหวงัของลูกคา้ คุณภาพของสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภค และคุณค่าของสินคา้ พบวา่มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยดา้นความคุณภาพของสินคา้ในสายตาผูบ้ริโภคมีผลต่อความพึงพอใจสูงสุด ส าหรับ
ความสัมพนัธ์ในความพึงพอใจของลูกคา้นั้นมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์
แต่ความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลในทิศทางตรงขา้มหรือเชิงลบต่อดา้นขอ้ร้องเรียนของลูกคา้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติในเร่ืองความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

 ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครและใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภทวิตามิน 

กลุ่มตัวอย่ำง 

โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำกรท่ีอำศยั อยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร ท่ีใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอำหำร

ประเภทวิตำมิน  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัท  าการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลดา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version26.0( 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ประเภทวติามิน ของกลุ่มลูกคา้

ในกรุงเทพมหานคร มีผูใ้ชต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 234 คนคิดเป็น

ร้อยละ 58.5และเพศชาย 166 คนคิดเป็นร้อยละ 41.5 ส่วนใหญ่ อาย ุ25-35 ปี 214 คนคิดเป็นร้อยละ 

53.5,อาย ุ35-45 ปี 95 คนคิดเป็นร้อยละ 23.7,อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี 53 คนคิดเป็นร้อยละ 13.3 และ อาย ุ45 ปี

ข้ึนไป 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด 274 คนคิดเป็นร้อยละ 68.5 และ

สมรส 126 คนคิดเป็นร้อยละ 31.5 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 271 คน

คิดเป็นร้อยละ 67.7 ,ต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 17 และสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 61 

คนคิดเป็นร้อยละ 15.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัจ านวน 260 คนคิดเป็นร้อยละ 65.0 

รองลงมา ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 61, คนคิดเป็นร้อยละ 15.3,พนกังานรัฐวสิาหกิจจ านวน 34 คนคิดเป็น
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ร้อยละ 8.5, ขา้ราชการจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 6 และรับจา้ง 21 คนคิดเป็นร้อยละ 5.2 ส่วนใหญ่มี

รายไดร้ะหวา่ง 15,000-35,000 บาท 256 .คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมา รายไดร้ะหวา่ง 35,000-

55,000 บาท 64 คนคิดเป็นร้อยละ 16.0,รายไดท่ี้มากกวา่ 55,000 บาทจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3

และต ่ากวา่ 15,000 บาท 39 คนคิดเป็นร้อยละ 9.7 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ประเภทวติามิน ของกลุ่มลูกคา้ใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

คือ การประเมินทางเลือก การรับรู้ถึงความตอ้งการและความจ าเป็น และการตดัสินใจซ้ือ ในระดบัมาก

ไดแ้ก่ พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือ 

กำรรับรู้ถึงควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็น 

การรับรู้ถึงความตอ้งการและความจ าเป็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุด

ดงัน้ี บ ารุงสมอง ลดน ้าหนกัปรับมวลร่างกาย บ ารุงร่างกายซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ  เพิ่มน ้าหนกัปรับ

มวลร่างกาย ทดแทนสารอาหารท่ีรับประทานไม่ถึงในแต่ละวนั ชะลอวยั ป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็และโรค

แทรกซอ้น และตอ้งการหายจากการอ่อนเพลีย /เจบ็ป่วยได้ ง่าย ขอ้ท่ีมีค  าตอบมากคือ หวงัผลท่ีได้

เพิ่มเติมจากยาหรืออาหารจากแพทยส์ั่งและบ ารุงผวิพรรณ 

กำรรวบรวมข้อมูล  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี มาตรฐานการรับรองท่ีระบุชดัเจน 

สรรพคุณขอ้บ่งใช ้ผลขา้งเคียง /อนัตราย  ขอ้ควรระมดัระวงัในการรับประทาน แหล่งผลิต ส่วนผสมของ

สินคา้ท่ีชดัเจน และขนาดรับประทาน ขอ้ท่ีมีค าตอบมาก ตราสินคา้ 

กำรประเมินทำงเลือก  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี การรับรองระดบั Global รองลงมา การ
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รับรองมาตรฐานท่ีชดัเจน ช่ือเสียงของตราสินคา้ ความสะดวกในการซ้ือ วธีิการรับประทาน 

ผลขา้งเคียง /อนัตราย ยีห่้อท่ีสนใจ ระยะเวลาท่ีทานกบัผลท่ีแตกต่างเหมาะสมกนัและลกัษณะของบรรจุ

ภณัฑ ์ตามล าดบั 

กำรตัดสินใจซ้ือ  

โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดมีเพียงขอ้เดียวดงัน้ี 100-500 บาท  ระดบัมาก

ดงัน้ี 500-1,000 บาท  รองลงมา 1,000-1,500 บาท 1,500-2,000 บาท  2,000-2,500 บาท ต ่ากวา่ 100 บาท

และ 2,500-3,000 บาท ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีค  าตอบพึงพอใจปานกลางมีเพียงขอ้เดียว ดงัน้ี 3,000 บาทข้ึน

ไป 

 พฤติกรรมหลงักำรตัดสินใจซ้ือ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดมีเพียงขอ้เดียวดงัน้ี เปล่ียนยีห่้อใหม่ ค  าตอบมากดงัน้ี 

เลิกใชผ้ลิตภณัฑช์นิดน้ีไม่วา่ยีห่อ้ใดก็ตาม เตือนหรือบอกต่อกบัคนรู้จกั  เฉยๆไม่ท าอะไรเลย แชร์ให้

ชาว Net รับรู้ทนัที และฟ้องร้อง/แจง้ไปยงับริษทัใหรั้บทราบ ตามล าดบั 

สรุปผลกำรวจัิย 

ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ประเภท

วติามิน ของกลุ่มลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร มีผูใ้ชต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศ

หญิง 234 คนคิดเป็นร้อยละ 58.5และเพศชาย 166 คนคิดเป็นร้อยละ 41.5 ส่วนใหญ่ อายุ 25-35 ปี 214 

คนคิดเป็นร้อยละ 53.5,อายุ 35-45 ปี 95 คนคิดเป็นร้อยละ 23.7,อายุต ่ากว่า 25 ปี 53 คนคิดเป็นร้อยละ 

13.3 และ อายุ 45 ปีข้ึนไป 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด 274 คนคิด

เป็นร้อยละ 68.5 และสมรส 126 คนคิดเป็นร้อยละ 31.5 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 271 คนคิดเป็นร้อยละ 67.7 ,ต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 17 และสูงกวา่

ปริญญาตรีข้ึนไป 61 คนคิดเป็นร้อยละ 15.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานบริษทัจ านวน 260 คน

คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 61, คนคิดเป็นร้อยละ 15.3,พนกังานรัฐวิสาหกิจ



12 
 

จ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 8.5, ขา้ราชการจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 6 และรับจา้ง 21 คนคิดเป็น

ร้อยละ 5.2 ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,000-35,000 บาท 256 .คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมา 

รายไดร้ะหวา่ง 35,000-55,000 บาท 64 คนคิดเป็นร้อยละ 16.0,รายไดท่ี้มากกวา่ 55,000 บาทจ านวน 41 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.3และต ่ากวา่ 15,000 บาท 39 คนคิดเป็นร้อยละ 9.7 

ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ประเภทวิตามิน ของกลุ่ม

ลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยู่ในระดบั

มากท่ีสุดคือ การประเมินทางเลือก การรับรู้ถึงความต้องการและความจ าเป็น และการตดัสินใจซ้ือ 

ตามล าดบั ในระดบัมากไดแ้ก่ พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือ และ การตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั 

อภิปรำยผล 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ประเภทวติามิน ของกลุ่มลูกคา้ใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

คือ การประเมินทางเลือก การรับรู้ถึงความตอ้งการและความจ าเป็น และการตดัสินใจซ้ือ ในระดบัมาก

ไดแ้ก่ พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือ โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดงัน้ี 

กำรรับรู้ถึงควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็น การรับรู้ถึงความตอ้งการและความจ าเป็น โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี บ ารุงสมอง ลดน ้าหนกัปรับมวลร่างกาย บ ารุงร่างกาย

ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ  เพิ่มน ้าหนกัปรับมวลร่างกาย ทดแทนสารอาหารท่ีรับประทานไม่ถึงในแต่ละ

วนั ชะลอวยั ป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็และโรคแทรกซอ้น และตอ้งการหายจากการอ่อนเพลีย /เจบ็ป่วยได้

ง่าย ขอ้ท่ีมีค  าตอบมากคือ หวงัผลท่ีไดเ้พิ่มเติมจากยาหรืออาหารจากแพทยส์ั่งและบ ารุงผวิพรรณ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กำญจนำภรณ์ พลประทปี (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการบริโภคเชิงตรรกวทิยาใน

โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ ปัณฑำรีย์ แก้วปำนกนั (2557) แสดงระดบัความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอยา่งในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารก่อนการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

กำรรวบรวมข้อมูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี มาตรฐานการรับรอง
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ท่ีระบุชดัเจน สรรพคุณขอ้บ่งใช ้ผลขา้งเคียง /อนัตราย  ขอ้ควรระมดัระวงัในการรับประทาน แหล่งผลิต 

ส่วนผสมของสินคา้ท่ีชดัเจน และขนาดรับประทาน ขอ้ท่ีมีค าตอบมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

Jordan and Haywood ( 7002(  ท่ีศึกษาการประเมินขอ้มูลทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ลดน ้าหนกั

รูปแบบสมุนไพรทางเวบ็ไซตอิ์นเตอร์เน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา  

กำรประเมินทำงเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี การรับรองระดบั 

Global รองลงมา การรับรองมาตรฐานท่ีชดัเจน ช่ือเสียงของตราสินคา้ ความสะดวกในการซ้ือ วธีิการ

รับประทาน ผลขา้งเคียง /อนัตราย ยีห่อ้ท่ีสนใจ ระยะเวลาท่ีทานกบัผลท่ีแตกต่างเหมาะสมกนัและ

ลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัณฑำรีย์ แก้วปำนกัน (2557) แสดง

ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อการประเมินทางเลือกผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

กำรตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบั

มาก ร้อยละ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดมีเพียงขอ้เดียวดงัน้ี 100-500 

บาท  ระดบัมากดงัน้ี 500-1,000 บาท  รองลงมา 1,000-1,500 บาท 1,500-2,000 บาท  2,000-2,500 บาท 

ต ่ากวา่ 100 บาทและ 2,500-3,000 บาท ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีค  าตอบพึงพอใจปานกลางมีเพียงขอ้เดียว ดงัน้ี 

3,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภำวณิ ีตันติผำติและกติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2557( ท่ี

ศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

พฤติกรรมหลงักำรตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ี

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดมีเพียงขอ้เดียวดงัน้ี 

เปล่ียนยีห่อ้ใหม่ ค  าตอบมากดงัน้ี เลิกใชผ้ลิตภณัฑช์นิดน้ีไม่วา่ยีห่อ้ใดก็ตาม เตือนหรือบอกต่อกบัคน

รู้จกั  เฉยๆไม่ท าอะไรเลย แชร์ใหช้าว Net รับรู้ทนัที และฟ้องร้อง /แจง้ไปยงับริษทัให้รับทราบ  

ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sunyansanoa (2557) ศึกษาการประเมินหลงัการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือซ ้ าของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศไทย  
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวจัิย 

กำรรับรู้ถึงควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็น ส่ิงทีต้่องปรับปรุง ดา้นบ ารุงสมอง ควรมีโฆษณา

ช้ีแนะถึงอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดในส่วนของสมองคือดา้นไหนช้ีแจงใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบแบบชดัเจนเพื่อ

การตดัสินใจซ้ือ, ลดน ้าหนกัปรับมวลร่างกาย ควรแจง้หรือบริใหผู้บ้ริโภคทราบวา่อาหารเสริมประเภท

วติามินไม่ใช่มีบทบาทหนา้ท่ีในการลดน ้าหนกัปรับมวลร่างกาย, บ  ารุงร่างกายซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 

ควรท าการตลาดเพื่อโปรโมทใหช้ดัเจน 

กำรรวบรวมข้อมูล ส่ิงทีค่วรปรับปรุง มาตรฐานการรับรองท่ีระบุชดัเจน ควรเพิ่มความชดัเจน

หรือสร้างผลการวจิยัเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือมากข้ึน,สรรพคุณขอ้บ่งใช ้ควรจะบอกให้ชดัเจนทุก

ช่องทางไม่วา่จะเป็นทาง Online Offline 

กำรประเมินทำงเลือก ส่ิงทีค่วรปรับปรุง การรับรองระดบั Global ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือ ส่ิงท่ี
ผูผ้ลิตอาหารเสริมประเภทวติามินควรท าคือ ตอ้งวเิคราะห์และท าการตลาดใหม้ากข้ึนเพื่อแทรกและมี
บทบาทใหผู้บ้ริโภคจดจ าตราสินคา้ของแบรนด์,มาตรฐานรองรับท่ีชดัเจน ส่ิงท่ีควรท าคือเม่ืออาหาร
เสริมท่ีผลิตออกมาจดัจ าหน่ายถา้ไดรั้บการรองรับจากองคก์รใดๆแลว้ควรจะท าใหผู้บ้ริโภคทราบทนัที
วา่ผา่นมาตรฐาน,ช่ือเสียงของตราสินคา้ ควรจะถา้เราเป็นสินคา้ท่ีเปิดตวัไม่นานควรเนน้หรือมุ่งไปทาง
โปรโมชัน่ และการสร้างความน่าเช่ือดว้ยการให้องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอาหารและยารับรอง 

กำรตัดสินใจซ้ือ รำคำทีซ้ื่อในแต่ละเดือน ส่ิงทีค่วรปรับปรุง ราคาท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือในแต่ละ
เดือน 3,000 บาทข้ึนไปส่ิงท่ีผูผ้ลิตอาหารเสริมประเภทวติามินควรท าคือ จดัโปรโมชัน่ในการซ้ือแจก
แถมส าหรับผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเกิน 3,000 บาทใน 1 เดือนเป็นการสะสมแตม้หรือชิงรางวลั
หรือน าไปเป็นส่วนลดคร้ังต่อไปเพื่อดึงดูดใหผู้บ้ริโภคซ้ือในจ านวนท่ีมากข้ึนใน 1 เดือนไดง่้าย 

พฤติกรรมหลงักำรตัดสินใจซ้ืออำหำรเสริมประเภทวติำมินที่ท่ำนเลือกรับประทำนหำกไม่
ได้ผลตำมทีต้่องกำรท่ำนจะท ำอย่ำงไร ส่ิงทีค่วรปรับปรุง เปล่ียนยีห่อ้ใหม,่เลิกใชผ้ลิตภณัฑช์นิดน้ีไม่วา่
ยีห่อ้งใดก็ตาม,เตือนหรือบอกต่อกบัคนรู้จกั ส่ิงท่ีผูผ้ลิตอาหารเสริมประเภทวติามินควรท าคือ ตอ้งระวงั
เป็นอยา่งมากในเร่ืองของการโฆษณาท่ีเกินจริง ตอ้งบอกความจริงใหผู้บ้ริโภคฟังอยา่งชดัเจนถึงขอ้ดี
และขอ้เสียรวมถึงระยะเวลาท่ีรับประทานและจะเห็นผล เพราะวา่ถา้ผูบ้ริโภครู้สึกคลุมเครือจะเปล่ียน
ยีห่อ้ใหม่ทนัทีและยงัส่งผลต่อสินคา้ยีห่อ้งอ่ืนๆอีกดว้ย 
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บรรณำนุกรม 

กำญจนำภรณ์ พลประทปี )2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการบริโภคเชิงตรรกวทิยาในโฆษณาผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

กำญจนำภรณ์ พลประทปี )2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการบริโภคเชิงตรรกวทิยาในโฆษณาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ   

ปัณฑำรีย์ แก้วปำนกนั )7552(  แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งในการหาขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารก่อนการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

Jordan and Haywood ( 7002(  ท่ีศึกษาการประเมินขอ้มูลทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ลด
น ้าหนกัรูปแบบสมุนไพรทางเวบ็ไซตอิ์นเตอร์เน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ปัณฑำรีย์ แก้วปำนกนั )2557) แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อการประเมิน
ทางเลือกผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  

ภำวณิ ีตันติผำติและกติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ )2554) ท่ีศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Sunyansanoa (2557) ศึกษาการประเมินหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือซ ้ าของผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศไทย 
 

ยศพร คชวตัร (2557) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

 

 

 


