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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี เพื่อศึกษาค่านิยมเชิงสุขภาพ
กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี และเพื่อ
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปและเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี จ  านวน 400 คน 
ประมวลผลการศึกษาดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ Independent 
sample t-test และวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ดว้ยค่าสถิติ F-test และวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดท่ี้ 10,001 -
20,000 บาท มีระดบัความคิดเห็นต่อค่านิยมทางสุขภาพ อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบ
สมมติฐานของการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
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ต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมโดยภาพรวมไม่ต่างกนั และพบวา่ ค่านิยม
เชิงสุขภาพในภาพรวม และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู ้บริโภคในเขตจังหวดันนทบุรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
ความส าคัญ: ค่านิยมเชิงสุขภาพ , ส่วนประสมทางการตลาด ,การตดัสินใจซ้ือ , ผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริม 
 
ABSTRACT 

The purposes of this study the personal factors that influence consumers process of buying 
food supplements and to explore health values and the process of purchasing dietary supplements 
and to explore Marketing mix and consumer decision making process of food supplement products 
in Nonthaburi Province.  The questionnaire was used as a tool to collect data from 400 consumers 
aged 18 and over and who lived in the Nonthaburi province.  Processing the study by computer 
program.  The statistics used for analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. 
And test the hypothesis using statistics Independent sample t- test And analyse the variance 
(ANOVA)  and Pearson correlation coefficient statistically at a significant level of 0.05.  It was 
found that study Most of the samples were female. Age between 21-30 years old, unmarried status, 
bachelor's degree Occupation Private company employee and civil servant /  state enterprise and 
earn 10,001 -20,000 baht Very level With a focus on marketing mix factors And there is a very 
high level of decision-making process to buy dietary supplements. The results of the study were as 
follows consumers with different sex, age, status, educational level, occupation and income There 
is no difference in the overall decision-making process of purchasing dietary supplements And 
found that overall health values and overall marketing mix factors It correlates with the consumer's 
decision-making process for food supplement products was statistically significant at 0.5 level. 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคทัว่โลกเร่ิมต่ืนตวัและไดห้นัมาใส่ใจกบัการดูแลสุขภาพของตวัเองมากข้ึน 

แนวโน้มการผลิตและการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพจึงเพิ่มข้ึนตามมาอย่างเห็นไดช้ดั ยิ่งไป
กวา่นั้นยงัมีผูบ้ริโภคจ านวนไม่นอ้ยท่ีถือแนวคิดท่ีวา่ “การป้องกนัดีกวา่การรักษา” อาหารจึงไม่เป็น
เพียงปัจจยัในการด ารงชีวิตเท่านั้น แต่กลายเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีจะสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป



 
 

ดงันั้นแนวโน้มของการพฒันาอาหารของโลกในปัจจุบนัและอนาคตจึงมีทิศทางไปยงัการพฒันา
นวตักรรมอาหารในกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพในรูปของอาหารฟังกช์ัน่และผลิตภณัฑนิ์ว ตราซูติคอล 
(functional food and nutraceutical) เป็นหลัก ซ่ึงกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวยัให้ความส าคญัในเร่ือง
สุขภาพ และการดูแลตวัเองมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมีสาเหตุต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแปรส าคญัซ่ึงส่งผล
ท าให้คุณภาพและสุขภาพร่างกายบัน่ทอนลง ไม่วา่จะเป็นส่ิงแวดลอ้ม แสงแดด อาหาร อายุ รวมถึง
การแสดงออกทางอารมณ์ต่าง ๆ ทางสีหนา้ 

 ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคในการดูแลรักษา
สุขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง ตลาดผลิตภณัฑ์ เสริมอาหารจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโต
ข้ึนเร่ือย ๆ เหตุผลหลกัอยู่ท่ีว่าระบบสุขภาพภายในประเทศของเราตกอยู่ในกระแสบริโภคนิยม 
ประชาชนจ านวนหน่ึงมีความเห็นว่าสุขภาพเป็นเร่ืองของโรงพยาบาล มากกว่าการสร้างเสริม
สุขภาพแบบพึ่งตนเอง ประกอบกบัจุดอ่อนเร่ืองขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้เป็นขอ้มูลท่ีออกมา
จากภาคธุรกิจท่ีเนน้ส่งเสริมการขาย เป็นขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายและกระท าซ ้ าอยูต่ลอดเวลา 
ผูบ้ริโภคจึงถูกกระตุน้ให้คล้อยตามได้โดยง่าย จะเห็นไดว้่า แนวโน้มการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพมีมากข้ึน ในปัจจุบนัการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชากรไทยมี
แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ขอ้มูลจาก Euromonitor ปี 2557 พบว่า ในช่วงปี 2552 ถึง 2557 มูลค่าตลาด
วิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี ดงัภาพท่ี 1 
โดยในปี 2557 มูลค่าตลาดรวมอยู่ท่ี 43,381 ลา้นบาท ซ่ึงโตข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 11 ส่งผลให้มี
ผูผ้ลิตรายใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขนั
ท่ีสูงข้ึนตามมา 
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ภาพที ่1 มูลค่าทางการตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  
ทีม่า: Euromonitor. Vitamins and Dietary Supplements in Thailand.  
(อา้งอิงในนทัธมน เดชประภสัสร,2558) 
 



 
 

ยิง่ไปกวา่นั้น การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ก็เป็นเป้าหมายท่ีส าคญั
ของผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในประเทศไทย เพราะยงัคงมีช่องวา่งในตลาดกลุ่มน้ีอยูอี่กมาก 
เพื่อท่ีจะแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด ผูผ้ลิตแต่ละรายจึงมีกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ดงันั้น 
การศึกษาเพื่อใหท้ราบวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของ
ผูบ้ริโภค จะท าใหผู้ผ้ลิตสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัข้ึนได ้

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคในการดูแลรักษา
สุขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง ตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ก าลงัตกอยูใ่น
กระแสบริโภคนิยม ภาคธุรกิจเนน้ส่งเสริมการขาย โดยการน าเสนอขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้ง่าย
และกระท าซ ้ าอยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริโภคจึงถูกกระตุน้ให้คลอ้ยตามไดโ้ดยง่าย ซ่ึงความส าเร็จของการ
พฒันาของตลาดนั้นมีผลมาจากการ ซ่ึงความส าเร็จของการพฒันาของตลาดผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพมีผลมาจากการยอมรับในผลิตภณัฑ์นั้นๆ ของผูบ้ริโภค ซ่ึงการยอมรับและน าไปสู่การ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีความเฉพาะเจาะจงสูงนั้นจะเก่ียวเน่ืองกบัระดบัความรู้ความเขา้ใจใน
ตวัผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการรับรู้ถึงความเส่ียง การรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑ์และการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ์ 
เน่ืองจากความมัน่ใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนั้นมีความส าคญัเป็นอย่าง
มาก ดงันั้นการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพควรเพิ่มมากข้ึน และการเขา้ถึง
ขอ้มูลต่างๆ ควรท าไดง่้ายขั้น โดยเฉพาะขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคทราบถึงขอ้มูล 
คุณประโยชน์ และความรู้เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑม์ากข้ึน 

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนบัเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีผูบ้ริโภคหาซ้ือไดง่้ายตามแหล่ง
จ าหน่ายต่างๆ และไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีเช่ือวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารช่วยใหสุ้ขภาพดี 
โดยเหตุผลของการรับประทานเป็นเพราะวติกกงัวลวา่ร่างกายไดรั้บสารอาหารไม่ครบถว้น กลวัเกิด
โรคภยัไขเ้จ็บ บางท่านก็เช่ือว่าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารช่วยรักษาโรคหรือช่วยให้ร่างกายสมส่วน 
ผวิพรรณสวยงามข้ึน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดใดนั้น ส่วนมากมกัจะข้ึนอยู่
กบัขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บทราบจากส่ือโฆษณาและจากบุคคลรอบขา้ง โดยอาจจะไม่ไดศึ้กษาขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนั้น ก่อนการตดัสินใจซ้ือหรือบริโภค จากความตอ้งการเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าอย่างไม่มีวนัส้ินสุดของผูบ้ริโภค ท าให้ผูป้ระกอบการ ต้องท าการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อยา่งไม่หยดุย ั้ง จึงเป็นท่ีประจกัษแ์ลว้วา่ ผูบ้ริโภคเป็นผูต้ดัสินและช้ีชะตาการพฒันา การ
มีอยู ่การเติบโต และการลม้หายตายจากของผลิตภณัฑต่์างๆ รวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร (พิสุทธ์ิ เลิศวิไล ,2551, หน้า 4) ซ่ึงปัจจุบนัทางเลือกของผูบ้ริโภคมีมากมายมหาศาลและ
ผูบ้ริโภคก็มีความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์มากข้ึน การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจะมี



 
 

ปัจจยัในด้านต่างๆ เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ซ่ึงในปัจจุบนัข้อมูลข่าวสารสามารถน าไปสู่
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ผูบ้ริโภคจึงรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการไดร้วดเร็วกวา่ในอดีต 
ตลอดจนมีแหล่งในการจบัจ่ายสินคา้ไดห้ลากหลายช่องทาง อาทิ ซ้ือจากร้านคา้ สั่งซ้ือทางไปรษณีย์
อินเทอร์เน็ต หรือแมแ้ต่ผ่านช่องทางการขายตรง ท าให้ง่ายต่อการแสวงหาสินคา้ท่ีคิดว่าสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

  จากสาเหตุดังกล่าว ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ค่านิยมเชิงสุขภาพและส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี เพื่อท่ีจะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาเป็น
แนวทางใหผู้ป้ระกอบการหรือบริษทัผูผ้ลิต ในการปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละกลยทุธ์ของตลาด เพื่อให้
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายสามารถตอบสนองการรับรู้ของกลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดความเขา้ใจใน
ผลิตภณัฑ์ และน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ได ้เพื่อประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจใน
ธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาค่านิยมเชิงสุขภาพกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบ 
ในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนั 

2. ค่านิยมเชิงสุขภาพกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคใน
เขตจงัหวดันนทบุรี ไม่สัมพนัธ์กนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ไม่สัมพนัธ์กนั 



 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวจิยัท่ีไดเ้ป็นแนวทางท่ีธุรกิจสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนกลยทุธ์การ

ส่ือสารการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคได ้
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถน าไปพฒันาเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

และผูบ้ริโภคสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองไดต่้อไป 
3. เป็นแหล่งขอ้มูลและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาใหแ้ก่ผูส้นใจท่ีตอ้งการศึกษา

คน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัความคุม้ค่าขงการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารต่อไป 
 

5. ขอบเขตการวจิัย 
5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปและเป็นผูท่ี้
อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ศึกษาถึงค่านิยมทางสุขภาพท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม

ของผูบ้ริโภคในเขตจังหวดันนทบุรี โดยศึกษาถึงค่านิยมทางสุขภาพ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้น
การประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวม

ระยะเวลาเป็น 3 เดือน 
 
6. ระเบียบวธีิวจัิย 
6.1 กรอบแนวคิวการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
6.2 ประชากร และตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปและเป็น
ผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีแน่ชดั ดงันั้นจึงท าการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารค านวณหากลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยคอแครน 
(W.G. Cochran, 1953) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของขอ้มูลท่ี ร้อยละ 95 จากการค านวณจ านวน
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่าง (sample size) กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร 
ของคอแครน (W.G. Cochran, 1953) พบว่า จ  านวนกลุ่ม ตวัอย่างท่ีเหมาะสม เท่ากบั 384 ตวัอย่าง 
โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใช ้ในการศึกษาในคร้ังน้ี เท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
เพื่อใหง่้ายต่อการค านวณขอ้มูลร้อยละ และการน าเสนอ ขอ้มูลมากข้ึน 
 
 
 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 

 1. เพศ       2.อาย ุ     3. สถานภาพ 

 4. ระดบัการศึกษา 5. อาชีพ        

 6. รายไดต้่อเดือน 
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์อาหาร

เสริมของผู้บริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี 

1. ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา   

2. ดา้นการแสวงหาขอ้มูล   

3. ดา้นการประเมินผลทางเลือก    

4. ดา้นการตดัสินใจซ้ือ   
5. ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ   

 ค่านิยมทางสุขภาพ 

 1. ค่านิยมการเลือกรับประทานอาหารท่ีดี 

 2. ค่านิยมการมีสุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงส าคญั 

 3. ค่านิยมดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพ 

 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

 2. ดา้นราคา  

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด   



 
 

6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 6 ขอ้ มี
ลักษณะค าถามแบบปลายปิดเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัค่านิยมทางสุขภาพ โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 

 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 
 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั คือ 

 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 



 
 

7. ผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ ค่านิยมเชิงสุขภาพและ

ส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
นนทบุรี ผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และเป็น

เพศชาย จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 
อายุ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 -30 ปี จ  านวน 170 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 18 - 20 ปี จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีอายุ
ระหวา่ง 31 - 40 ปี จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และมีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปี จ  านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.5 

สถานภาพ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 178 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีสถานภาพหมา้ย 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และมีสถานภาพหยา่ร้าง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

ระดบัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมามีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 และมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  

อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 196 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 
มีอาชีพขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 อาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อาชีพเกษตรกร จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และมีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

รายได้ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีรายไดท่ี้ 10,001 -20,000 บาท จ านวน 
238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมามีรายไดท่ี้ 20,001 -30,000 บาท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.5 มีรายได้ท่ี ต  ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และมีรายได้ท่ี 30,001 – 
40,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
ระหวา่ง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและ 
ขา้ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ และมีรายไดท่ี้ 10,001 -20,000 บาท 



 
 

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่านิยมทางสุขภาพ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.10) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่านิยมการเลือกรับประทานอาหาร
ท่ีดี รองลงมา คือ ดา้นค่านิยมดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพ และดา้นค่านิยมการมีสุขภาพท่ีดี
เป็นส่ิงส าคญั ตามล าดบั สามารถพิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
   2.1 ดา้นค่านิยมการเลือกรับประทานอาหารท่ีดี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ =4.19) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ ไดแ้ก่ จะเลือกทานอาหารท่ีไม่ใชส้ารปรุงแต่ง
ท่ีเป็นอนัตรายต่อ ร่างกาย เช่น ผงชูรส รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ คือ จะเลือกทานอาหารท่ีใช้
วตัถุดิบท่ีปราศจากส่ิงเจือปนเช่น ผกัปลอดสารพิษ และจะเลือกทานอาหารท่ี มีคุณค่าทาง
โภชนาการอยูเ่สมอ ตามล าดบั 
   2.2 ด้านค่านิยมการมีสุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงส าคญั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ =4.03) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ คิดว่าการมีสุขภาพดีท าให้สามารถใช้
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างเต็มความสามารถ รองลงมา คือ คิดว่าการมีสุขภาพดีท าโครงสร้างทาง
ร่างกายและบุคลิกภาพท่ีดี และคิดวา่การบริโภคอาหารท่ีช่วยใหมี้สุขภาพดีได ้ตามล าดบั 
   2.3 ดา้นค่านิยมดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ =4.09) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ คิดวา่คนท่ีรับประทานผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเป็นคนท่ีดูแลตวัเอง รองลงมา คือ คิดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการและท าให้
ร่างกายเกิดความสมดุล และคิดวา่การบริโภคอาหารส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ตามล าดบั 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.08) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมกรตลาด ตามล าดบั สามารถพิจารณาเป็นรายด้าน
ไดด้งัน้ี  
 3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ได้แก่ การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อย. GMP รองลงมา คือ 
ขอ้มูลบนฉลาก (สถานท่ีผลิตวนัหมดอายุ ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ เป็นตน้) ความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และคุณภาพของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ตามล าดบั 
  3.2 ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ระบุราคาสินค้าชัดเจน รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์และมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัราคา ตามล าดบั 

  3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄  =4.10) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ หาซ้ือไดง่้าย มีวางขายทัว่ไปตามร้านสะดวกซ้ือ รองลงมา 



 
 

คือ สามารถสั่งซ้ือไดจ้ากผูแ้ทนขาย มีการสั่งซ้ือสินคา้ไดห้ลายช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศพัท ์
และสามารถสั่งซ้ือไดจ้ากบูทแสดงสินคา้ ตามล าดบั 

  3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄  =4.04) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ความหลากหลายของโปรโมชัน่ เช่น สะสมแตม้ การให้
ส่วนลด การให้ของแถม เป็นต้น รองลงมาคือ การโฆษณาออนไลน์ น่าสนใจช่วยกระตุ้นการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ และมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเนน้การแจกสินคา้ทดลอง ตามล าดบั 

4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดันนทบุรี พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ รองลงมา คือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา และดา้นการแสวงหา ตามล าดบั สามารถพิจารณาเป็น
รายดา้นไดด้งัน้ี 

 4.1 ด้านการรับรู้ถึงปัญหา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ =4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ มีความตอ้งการท่ีจะทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอยู่เป็นประจ า 
รองลงมา คือ ให้ความสนใจในการทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และให้ความสนใจในการทาน
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ตามล าดบั 

 4.2 ดา้นการแสวงหาขอ้มูล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ =4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ หาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอยูเ่สมอ ไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาแลว้ (แบบปากต่อปาก) และศึกษาและ
หาขอ้มูลของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือเสมอ รองลงมา คือ ได้รับขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจาก การสืบคน้ขอ้มูล สอบถามคนรู้จกั พนกังานขายก่อน
เสมอ ตามล าดบั 

4.3 ดา้นการประเมินผลทางเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.10) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ มีการเปรียบเทียบความคุม้ค่าของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือ รองลงมา คือ มีการเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารก่อน
การตดัสินใจเลือกซ้ือ และมีการเปรียบเทียบราคาของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารก่อนการตดัสินใจเลือก
ซ้ือ ตามล าดบั 

 4.4 ด้านการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  =4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจากร้านคา้ท่ีสามารถไป
ซ้ือไดส้ะดวก เช่น อยูใ่กลชุ้มชน หรืออยูใ่นห้างสรรพสินคา้ รองลงมา คือ คิดวา่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารสามารถหาซ้ือไดง่้าย และคิดว่าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีความเพียงพอ เหมาะสมต่อความ



 
 

ตอ้งการ ตามล าดบั 
 4.5 ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.12) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ มีความพึงพอใจกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
รองลงมา คือ จะแนะน าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีดีให้กบัคนสนิทและผูอ่ื้น และในอนาคตจะเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารต่อไป ตามล าดบั 

5. จากผลการทดสอบสมมติฐานงานวจิยัน ามาสรุปผลการทดสอบไดด้งัน้ี 
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนั จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมโดยภาพรวมไม่ต่างกนั  

สมมติฐานที่ 2 : ค่านิยมเชิงสุขภาพกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ไม่สัมพนัธ์กัน จากการศึกษาพบว่า ค่านิยมเชิงสุขภาพใน
ภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดันนทบุรี (Sig.=0.000) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ค่านิยมเชิงสุขภาพในทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ด้านค่านิยมการเลือกรับประทานอาหารท่ีดีด้านค่านิยมการมีสุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงส าคญั และด้าน
ค่านิยมดา้นความตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 

 สมมติฐานที ่3 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ไม่สัมพนัธ์กนั จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี (Sig.=0.000) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 

8.อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลน ามาอภิปรายผลงานวิจยัไดด้งัน้ี 
1. ผลการศึกษาพบวา่ ค่านิยมทางสุขภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภค

ให้ความส าคญักบัการเลือกทานอาหารท่ีไม่ใชส้ารปรุงแต่งท่ีเป็นอนัตรายต่อ ร่างกาย เช่น ผงชูรส 
ทานอาหารท่ีใช้วตัถุดิบท่ีปราศจากส่ิงเจือปนเช่น ผกัปลอดสารพิษ และจะเลือกทานอาหารท่ี มี



 
 

คุณค่าทางโภชนาการอยูเ่สมอ โดยคิดวา่การมีสุขภาพดีท าให้สามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเต็ม
ความสามารถ การมีสุขภาพดีท าโครงสร้างทางร่างกายและบุคลิกภาพทีดี ซ่ึงคิดวา่คนท่ีรับประทาน
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเป็นคนท่ีดูแลตวัเอง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการและท าให้
ร่างกายเกิดความสมดุล และคิดวา่การบริโภคอาหารส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของณัชญ์ธนัน พรมมา (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อประโยชน์ดา้น
สุขภาพและผูบ้ริโภคคิดวา่สาเหตุท่ีท าให้ผูค้นทัว่ไปใหค้วามส าคญัอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ  Ajzen (1991) ซ่ึงกล่าวไว้ว่าปัจจัยด้านทัศนคติ การรับรู้
ความสามารถการควบคุมพฤติกรรม และปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีผลต่อความตั้งใจซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพ งานวิจยัคร้ังน้ียงัพบอีกวา่ปัจจยัดา้นการรับรู้ความยุง่ยากและความกงัวลสุขภาพ
ก็มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพเช่นกนั จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า ความกงัวล
สุขภาพเป็นตัวบ่งช้ีว่าผู ้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพมากข้ึนและมีการดูแลปัญหาสุขภาพท่ี
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน ถา้ความกงัวลสุขภาพมีมาก จะส่งผลให้ความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพมาก
ข้ึน และทศันคติท่ีมีต่ออาหารเพื่อสุขภาพไม่วา่จะเป็นดีหรือลบ โดยไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงทั้งหมดน้ีเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมความตั้งใจท่ีมีความสนใจออกมา หากผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมความตั้งใจเป็นบวก และบุคคลส าคญัในชีวิตเขาไม่วา่จะเป็นครอบครัว หรือเพื่อนสนิทมี
ความตอ้งการเห็นท่ีควรจะแสดงพฤติกรรม ผูบ้ริโภคก็จะแสดงพฤติกรรมออกมา ซ่ึงสามารถอธิบาย
ไดว้า่ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีอธิบายถึงความส าเร็จในการแสดง
พฤติกรรมต่อความตั้งใจ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือจะเพิ่มข้ึนพร้อมกบัการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีถูกเช่ือว่ามีอิทธิพลกบัระดบัการควบคุมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือ
พฤติกรรม และเป็นการเพิ่มความชดัเจนของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีมีผล
ต่อความตั้งใจซ้ือจริง 

2. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อย. GMP ขอ้มูล
บนฉลาก (สถานท่ีผลิตวนัหมดอายุ ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ เป็นตน้) ความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และคุณภาพของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ซ่ึงมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ระบุ
ราคาสินคา้ชดัเจน และมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัราคา โดยมีวางขายทัว่ไปตามร้านสะดวก สามารถ
สั่งซ้ือไดจ้ากผูแ้ทนขาย อินเตอร์เน็ต โทรศพัท ์และสามารถสั่งซ้ือไดจ้ากบูทแสดงสินคา้ได ้มีความ
หลากหลายของโปรโมชัน่ เช่น สะสมแตม้ การใหส่้วนลด การใหข้องแถม เป็นตน้ ผา่นการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์และมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเนน้การแจกสินคา้ทดลอง สอดคลอ้งกบั



 
 

งานวจิยัของศรากุล สุโคตรพรหมมี, สุดาพร กุณฑลบุตร และกนกพร ชยัประสิทธ์ิ (2550) ไดท้  าการ
วิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวยัท างานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. ปทุมธานี” จากการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์และการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
และผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัดา้นการจดัจ าหน่ายน้อยท่ีสุด รวมทั้งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ รูปแบบสินคา้มีความปลอดภยั และส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นล าดบั
สุดท้าย คือบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม การพิจารณาแยกตามปัจจยัทางด้านการจดัจ าหน่ายกบัปัจจยั
ทางดา้นการศึกษาโดยส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการซ้ือสินคา้ ใน
เร่ืองสถานท่ีมากกวา่การสั่งซ้ือผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมมาลยั 
กูดแมน (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในด้านสรรพคุณและประโยชน์ท่ีได้รับและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปซ้ือสินคา้ และมีการ
บริการส่งเสริมการขายร่วมกบัสินคา้ชนิดอ่ืนมากท่ีสุด 

3. จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
นนทบุรี พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะทานผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารอยู่เป็นประจ า จึงให้ความสนใจในการทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และให้ความสนใจ
ในการทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดยจะหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอยู่เสมอ 
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาแลว้ (แบบปากต่อปาก) และศึกษา
และหาข้อมูลของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือรวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจาก การสืบคน้ขอ้มูล สอบถามคนรู้จกั พนกังานขายก่อนเสมอ และ
ท าการเปรียบเทียบความคุม้ค่า คุณภาพ และราคาของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารก่อนการตดัสินใจเลือก
ซ้ือ โดยท าการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากร้านคา้ท่ีสามารถไปซ้ือไดส้ะดวก เช่น 
อยู่ใกลชุ้มชน หรืออยู่ในห้างสรรพสินคา้ และยงัพบว่ามีความพึงพอใจกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร ผลการศึกษาสอดคล้องกบังานวิจยัของ พิชญมาศ วรรณทอง (2556) ศึกษาเก่ียวกบั 
แนวทางการจดัท าแผนการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จากการศึกษาพบว่า ส่วน
ใหญ่แลว้ผูบ้ริโภคซ้ือมารับประทานเองและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพประเภทวิตามิน
รวมชนิดเมด็มากท่ีสุด  

 

http://www.rtir.rmutt.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%2C+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://www.rtir.rmutt.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C


 
 

4. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
 4.1 ผู ้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมโดยภาพรวมไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ธชัชนก สังขท์อง (2547) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้
ระดบัการศึกษา ภาวะสุขภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารของผูบ้ริโภค 

4.2 ค่านิยมเชิงสุขภาพในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของทานตะวนั ตนัติทววีฒันา (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ความมัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร และปัจจยัดา้นการตระหนกัรู้เก่ียวกบัสุขภาพ มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพลอยไพลิน ค าแกว้ (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยั
ดา้นค่านิยมทางดา้นสุขภาพดา้นทศันคติต่อรสชาติดา้นความคาดหวงัเร่ืองความช่ืนชอบและดา้น
การรับรู้เก่ียวกบัอาหารสุขภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพในกรุงเทพมหานครถึงร้อยละ 83.9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

4.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคล้องงานวิจยัของภาวิณี ตนัติผาติ (2555) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัคร้ังน้ี  

จากผลงานวิจยัน าเสนอเป็นขอ้เสนอแนะในงานวิจยัคร้ังน้ีและขอ้เสนอแนะงานวิจยัคร้ัง
ต่อไปมีรายละเอียดดงัน้ี 



 
 

1) จากผลวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อค่านิยมเชิงสุขภาพในภาพรวมในระดบั
มาก ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุน้การให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงการดูแลตนเองให้มาก
ยิ่ง ข้ึนและมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผู ้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างค่านิยมเชิงสุขภาพใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

2) จากผลวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดบัมาก ดงันั้นเพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และกระตุน้การัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ให้
มากยิ่งข้ึน ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ควรให้ความส าคญักบัการปรับสูตรผลิตภณัฑ์
ให้มีความหลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกสรรตามความตอ้งการ สร้างการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้คุณประโยชน์ และท าให้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเหมาะกบัผูบ้ริโภค
ทุกเพศ ทุกวยัเพื่อเพิ่มความตั้งใจในการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3) จากผลวจิยั ผูป้ระกอบการควรมีการพิจารณาปัจจยัส าคญัต่างๆควบคู่ไปดว้ยในการเลือก
จุดท่ีตั้งอยา่งรอบคอบ ทั้งในส่วนของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย พฤติกรรม และรูปแบบการจบัจ่ายใชส้อย 
นอกจากน้ีผูป้ระกอบการ ควรท าการศึกษาหาขอ้มูลของคู่แข่งทางการคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมในบริเวณทอ้งท่ี
นั้น หรือมีแผนการขยายกิจการควบคู่กนัไป 
 9.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เพื่อทราบถึงขอ้มูล
และความสามารถในการซ้ือของผูบ้ริโภคและทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสามารถน า
ผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาวา่ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริม เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษา
ฐานลูกคา้ของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมไวไ้ด้อย่างยาวนานและขยายฐานลูกคา้ให้มาใช้บริการมาก
ยิง่ข้ึน 

 

10. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัเล่มน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์จากผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวิทย์ ทิพรส อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลาให้ค  าปรึกษา 
ขอ้แนะน าแนวทางในการจดัท าและแกไ้ขเน้ือหาให้มีความถูกตอ้ง รวมทั้งการให้ขอ้คิดเห็นต่างๆ 
อนั เป็นประโยชน์จนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 



 
 

การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะส าเร็จลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเสียสละเวลาในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามทั้ง 400 คน ท าให้ไดข้อ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ท่ีใหก้ารสนบัสนุน และเป็นก าลงัใจอนัดีท าให้
การท าวจิยัคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จ 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง
การศึกษาในตอนตน้ รวมทั้งใหค้  าแนะน าในการประมวลผลขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และการ 
ทดสอบต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิได้กล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจรวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง 
ดว้ยดี 
 อน่ึง ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่งานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ และสามารถน าขอ้มูลท่ีได้
จากการวิจยัมาเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการหรือบริษทัผูผ้ลิต ในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกล
ยุทธ์ของตลาด เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายสามารถตอบสนองการรับรู้ของกลุ่มผูบ้ริโภค
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ และน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ได ้เพื่อประโยชน์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจในธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารเสริมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
กรรณิการ์ ตันตา.(2552). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา

มห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ หม่ . ( ก า ร ศึ ก ษ า เ ฉพ า ะ บุ ค ค ล ) , ป ริ ญญ า มห าบัณ ฑิ ต ,
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

จินตนา โกมุทพงษ์. ( 2553). พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น.(วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต),สาขาวชิาวทิยาการจดัการ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

จิราวรรณ สว่างลาภ ( 2553).ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพในเขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา.(ภาคนิพนธ์ปริญญาหาบณัฑิต), 
สาขาวชิาวทิยาการจดัการ.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช. 

ฉตัยาพร เสมอใจ. (2550).พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
ชนิดาภา จุมพล. (2558).โครงการจดัตั้งธุรกิจร้านอาหารคลีนตามหมู่เลือดเพื่อสุขภาพ (EAT MEET 

FUN, Healthy Social Cafe).(การค้นคว้าอิสระ) ,หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต , 
สาขาวชิาการบริหารธุรกิจบนัเทิงและการผลิตมหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ชูชยั สมิทธิไกร. (2554).แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ. (2555). ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. 
ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการจดัการ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ. 

ณัชญ์ธนนั พรมมา. (2558). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร.(การศึกษาเฉพาะบุคคล) , หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ทานตะวนั ตนัติทวีวฒันา. (2558). ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร.(การคน้ควา้อิสระ) , บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ธัชชนก สังข์ทอง. (2547). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร.(การคน้ควา้อิสระ) ,ปริญญามหาบณัฑิต, คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 



 
 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2550). การวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS. กรุงเทพฯ:วีอินเตอร์ 
พร้ินทร์. 

นัทธมน เดชประภัสส. (2558).ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ต.(การคน้ควา้อิสระ), หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

นภวรรณ คณานุรักษ.์ (2556).พฤติกรรมผูบ้ริโภค.กรุงเทพฯ : ซีวแีอลการพิมพ.์ 
น าพงศ์ ตรงประสิทธ์ิ. (2554). กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของน ้ าด่ืมเย็นสบาย จงัหวดัขอนแก่น.

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
ปณิศา มีจินดา (2553).พฤติกรรมผูบ้ริโภค.กรุงเทพฯ:ธรรมสาร. 
ปรัชญา ปิยะรังสี (2554).การเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบริโภคสุราโรงงานกบัสุรากลัน่

ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่. บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ผอ่งพิมล พิจารณ์สรรค.์ (2556). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช

การุณย.์มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด, กรุงเทพฯ. 
พิชญมาศ วรรณทอง. (2556). แนวทางการจดัท าแผนการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพ.(การคน้ควา้อิสระ).หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั, 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต. 

พิมมาลัย กูดแมน. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ.
(การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองปริญญามหาบณัฑิต), มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต. 

พลอยไพลิน ค าแกว้. (2559).ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ี จะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระ) , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

พวงแกว้ บวรกิจสุธี. (2556).คุณภาพการบริการไลฟ์สไตล์ และปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผล
ต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือ.(การค้นควา้อิสระ), บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตสาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ภาณุมาศ ใจกนัทะ. (2556). พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง.(การค้นคว้าอิสระ) , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตล าปาง 
มหาวทิยาลยัเนชัน่. 

ภาวิณี ตนัติผาติ. (2555). การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร.(รายงานงานวจิยั), บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรังสิต. 



 
 

วลิาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ. (2559).ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาล.วารสารวทิยาลยัดุสิต
ธานี ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559. 

วฒิุ สุขเจริญ. (2555). พฤติกรรมผูบ้ริโภค = Consumer behavior.กรุงเทพฯ : จี. พี. ไซเบอร์พรินท.์ 
ศรากุล สุโคตรพรหมมี, สุดาพร กุณฑลบุตร และกนกพร ชัยประสิทธ์ิ. (2550). พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวยัท างานในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

ศศิธร สุภาวรรณ. (2554). ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อความงาม 
(Beauty Drink) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สาขาวชิาการตลาด, มหาวทิยาลบัศรีนครินทรวโิรฒ. 

อณิษฐา ผลประเสริฐ.(2558).ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ดา้น
ผวิพรรณของผูบ้ริโภค.การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

อภินันท์ จันตะนี.  (2550) .  สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา. 

Ajzen, I.  ( 1991) .  The theory of planned behavior.  Organizational Behavior and Human 
DecisionProcesses, 50, 179-211.  

Cochran, W.G., (1953). Sampling Techniques. New York : Johe Wiley & Sons. Inc. 
Gebhardt, W., Lee, C.M., and Swaminathan, B. (2001). Toward an implied cost of capital. Journal 

of Accounting Research, 39(1), 135-176. 
Ham, M. , Jeger, M. , & Frajman Ivković, A.  (2015).  The role of subjective norms in forming the 

intention to purchase green food. Economic ResearchEkonomska Istraživanja, 28(1), 738-
748. 

Moorman, C. , & Matulich, E.  (1993).  A model of consumers’  preventive health behaviors :  The 
role of health motivation and health ability. Journal of Consumer Research,20(2), 208-228. 

Olson, C. A., Bond, L., Burn, J. M., Vella-Brodrick, D. A., & Sawyer, S. M. (2003). Adolescent 
resilience: A concept analysis. Journal Adolescent, 26, 1-11.  

Tromp-van Meerveld, H.  J. , & McDonnell, J.  J.  (2007). Rainfall threshold for hillslope outflow: 
An emergent property of flow pathway connectivity.  Hydrology and Earth System 
Sciences Discussions, 11(2), 1047-1063.  



 
 

Tudoran, C., Baumert, T., Ivanov, S. S., & Vitanov, N. V. (2009). Coherent strong-field control of 
multiple states by a single chirped femtosecond laser pulse. New Journal of Physics, 
11(10), 105051.  

Westcombe, A., & Wardle, J. (1997). Influence of relative fat content information on responses to 
three foods. Appetite, 28(1), 49-62.  
 


