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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีเปาหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

เสริมอาหารความแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสิงหบุรีเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 106 คน สวนใหญเปน

เพศหญิง (รอยละ 71.7) สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 71.7) จากการใชไค-

สแควรหาความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวาทุกปจจัยสวนบุคคล อันประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการ

จัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและปจจัยดานภาพลักษณของผลิตภัณฑมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสิงหบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value < 0.05) 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร, การตัดสินใจซื้อ 
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Abstract 

 This research is a descriptive study. The goal is to study the different types of 

personal factors. Food consumption habits and the factors that affect the marketing mix and 

its relation to the decision to buy dietary supplements of the SingBuri Provincial Health 

Officers. Data were collected using specific questionnaires from a total of 106 people who 

the majorities were female (71.7 percent) and most of the bachelor's degree (71.7 

percent).From the chi - square test Correlations found thatall personal factors consist of 

gender, age, education, marital and monthly income were associated with different 

consumption habits of office personnel. The product factors,the price factor, factors on the 

distribution and the image of the product correlated with the decision to buy dietary 

supplements of the Office of SingBuri Provincial Health Officers. Statistically significant at 

the 0.05 level (p-value < 0.05). 

 

Keywords: Consumption behavior, Dietary supplements, The decision making. 
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บทนํา 

 วิถีชีวิตท่ีเรงรีบในปจจุบันสงผลใหการสรางสุขภาพท่ีดีการกินอาหารท่ีดี และการออก

กําลังกายอยางถูกตองเหมาะสมไดถูกมองขามไป มีการบริโภคอาหารท่ีผานการปรุงแตงดัดแปลง 

อาหารประเภทแปง และไขมันสูงเพ่ิมมากข้ึน เชน อาหารจานดวนประเภทฟาสตฟูด หรือท่ีหลาย

คนเรียกวา อาหารขยะ  (junk Food) เม่ือบริโภคอาหารเหลานี้เปนเวลานาน จะทําใหเกิดภาวะ

พรองสารอาหารที่จําเปนและมีประโยชน ท้ังในดาน กรดอะมิโน วิตามิน เกลือแร และสารตาน

อนุมูลอิสระ นํามาสูภาวะขาดสารอาหารและการเจ็บปวยดวยโรคภัยไขเจ็บตางๆ ทําใหผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเขามามีบทบาทเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร

อาจแตกตางกันในแตละบุคคลข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน เชน เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการสมรส และรายไดตอเดือนซึ่งในการวิจัยผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม

การบริโภคเสริมอาหารความแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสิงหบุรี เนื่องจากบุคลากรทางดานสาธารณสุขเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการใหความรู

ประชาชนเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองตามพันธกิจของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

ประชากร/กลุมตัวอยาง 

 บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 106 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)ปลายปด ซึ่งแบง

ออกเปน 3 สวน ดังนี้  สวนท่ี (1) เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายไดตอเดือน จํานวน 

5 ขอ  สวนท่ี (2) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร จํานวน 

18 ขอ สวนท่ี (3) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับ

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร5 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานภาพลักษณของผลิตภัณฑจํานวน 35 ขอ ผูวิจัยใช

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale)

เพ่ือวัดระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูตอบแบบสอบถาม 
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การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําแบบสอบถามจํานวน 106 ชุด มา

ประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมทางสถิติคํานวณหาความถ่ี (frequency) 

รอยละ (percentage)คาเฉล่ีย (mean)และการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square test) 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาแบงเปน 4สวน ไดแก สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถามสวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนท่ี 3 ผล

การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนท่ี 4 ผล

การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร  

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง(รอยละ 71.7)มีอายุ 41–50 ป(รอยละ 

45.3) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี(รอยละ 71.7) มีสถานภาพสมรส(รอยละ 68.9) และมี

รายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาท(รอยละ 40.6) 

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีโรคประจําตัว(รอยละ 81.1) ตรวจสุขภาพปละคร้ัง 

(รอยละ 67.0)มีความคิดเห็นวาการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารไมมีความจําเปน (รอยละ 

49.1) และเคยหรือบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร(รอยละ 51.9) ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคย

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญ ไมบริโภคเพราะคิดวารับประทานอาหารหลักครบ 5 หมู

แลว (รอยละ 57.1) สวนผูตอบแบบสอบถามที่เคยหรือบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญ

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารดวยตนเอง (รอยละ 87.3) โดยซื้อเพ่ือดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว(รอยละ 97.9) ผูตอบแบบสอบถามที่เคยหรือบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญ 

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 1 ถึง 3 ป (รอยละ 38.2) บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารทุกวัน

(รอยละ 47.3) บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือบํารุงสุขภาพท่ัวไป(รอยละ 70.9) โดย

ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีผูตอบแบบสอบถามบริโภคมากท่ีสุด คือ วิตามินซี (รอยละ 58.18) สวน

ใหญคิดวาการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารไมทําใหรางกายเกิดการเปล่ียนแปลง(รอยละ 

43.6) ไมมีอาการไมพึงประสงคจากการรับประทานอาหารเสริม(รอยละ 98.2) ใชงบประมาณใน

การซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร1,001-3,000 บาท(รอยละ 34.5) ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยา (รอยละ 32.7)เหตุผลท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารจากแหลงตาง ๆ เพราะอยูใกล

บาน (รอยละ 52.7) เปล่ียนย่ีหอผลิตภัณฑเสริมอาหารบาง(รอยละ 50.9) โดยผูตอบ
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แบบสอบถามที่เปล่ียนย่ีหอผลิตภัณฑเสริมอาหารบางและเปล่ียนย่ีหอผลิตภัณฑเสริมอาหารเปน

ประจําสวนใหญเปล่ียนย่ีหอเพราะไดรับคําแนะนําใหเปล่ียนหรือดูจากโฆษณา (รอยละ 38.9) 

และผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยหรือบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเพราะการลดราคา (รอยละ 41.5) 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหาร 
 ปจจัยเพศ สงผลตอพฤติกรรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารในดานระยะเวลาใน

การบริโภค (p-value = 0.025) ความถ่ีในการบริโภค (p-value = 0.017) เหตุผลในการเลือก

รับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร(p-value = 0.032)  และการเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหารท่ีมีสวนประกอบของสังกะสี (p-value = 0.013)  ปจจัยอายุสงผลตอพฤติกรรรมการ

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารในดานวิธีการซื้อ (p-value = 0.010) การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ

เสริมอาหารท่ีมีสวนประกอบของสารสกัดจากโปรตีน(p-value = 0.009)  กลูตามีน(p-value = 

0.044) โคเอ็นไซมคิวเทน (p-value = 0.022) และสารสกัดจากสมแขก (p-value = 0.004)  

แหลงท่ีซื้อ (p-value = 0.009)  และการสงเสริมการขายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร (p-value = 0.000) ปจจัยระดับการศึกษาสงผลตอพฤติกรรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑเสริมอาหารในดานการเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีสวนประกอบของสารสกัด

จากโปรตีน (p-value = 0.032)  และสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเปล่ียนย่ีหอผลิตภัณฑเสริมอาหาร(p-

value = 0.002) ปจจัยสถานภาพการสมรส สงผลตอพฤติกรรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหารในดานวิธีการซื้อ(p-value = 0.001)  ความถ่ีในการบริโภค(p-value = 0.009 )  การ

เลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีสวนประกอบของน้ํามันปลา(p-value = 0.006) วิตามินดี

(p-value = 0.027)  การเปล่ียนแปลงภายหลังจากรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร(p-value = 

0.002)  สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเปล่ียนย่ีหอผลิตภัณฑเสริมอาหาร (p-value = 0.004)  และการ

สงเสริมการขายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร (p-value = 0.031) ปจจัย

รายได สงผลตอพฤติกรรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารในดานการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ

เสริมอาหารท่ีมีสวนประกอบของโคเอ็นไซมคิวเทน(p-value = 0.030) บิลเบอรร่ี(p-value = 

0.030)   และการเปล่ียนย่ีหอผลิตภัณฑเสริมอาหาร(p-value = 0.015) 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารมาก

ท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ มาตรฐานการผลิตท่ีดีไดการรับรองคุณภาพจากองคกรท่ีนาเช่ือถือ 

(คาเฉลี่ย 4.70) แสดงขอมูลดานโภชนาการครบถวน(ท้ังช่ือสวนผสมและปริมาณ) และฉลาก

แจงราคา ขนาดบรรจุ วันหมดอายุท่ีชัดเจน อานงาย(คาเฉล่ีย 4.54) และภาชนะมีความแข็งแรง 

ทนทาน(คาเฉลี่ย 3.98) ตามลําดับปจจัยดานราคาท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
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เสริมอาหารมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ(คาเฉล่ีย 4.46) มีการกําหนด

ระดับราคาแนนอน ชัดเจน(คาเฉล่ีย 4.20) และการลดราคาสินคา(คาเฉล่ีย 4.11)ตามลําดับ

ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารมากท่ีสุด 3 

อันดับแรก คือความสะอาดของสถานที่ในการจัดจําหนาย(คาเฉลี่ย 4.17)ท่ีตั้งของรานจัด

จําหนายมีความสะดวกในการเดินทาง(คาเฉล่ีย 4.11) และการจัดแสดงสินคา ณ จุดท่ี มองเห็น

ชัดเจน นาสนใจ หยิบซื้อผลิตภัณฑไดงาย(คาเฉล่ีย 4.06)ตามลําดับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

แถลงขาวเปดตัวผลิตภัณฑใหมๆใหผูซื้อทราบ(คาเฉล่ีย 4.45)มีการรับประกันคุณภาพสินคา 

หรือ การคืนเงิน (คาเฉลี่ย 4.09) และมีเอกสารแนะนําผลิตภัณฑใหผูซื้อไดศึกษารายละเอียด

และทดลองใช  ผลิตภัณฑ(คาเฉล่ีย 4.08)ตามลําดับสวนปจจัยดานภาพลักษณของผลิตภัณฑท่ีมี

ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือตราสินคาไดรับ

การยอมรับจากบุคคลท่ัวไปในสังคมและมีตราสินคา หรือ สัญลักษณท่ีชัดเจน(คาเฉล่ีย 3.98) 

ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐาน(คาเฉล่ีย 3.87) และมีการพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ออกมาอยางตอเนื่อง(คาเฉล่ีย 3.81)ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 
 เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

พบวา ทุกปจจัยสวนบุคคล อันประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และ

รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันประกอบดวย  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

และปจจัยดานภาพลักษณของผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไป

ประยุกตใชในกิจกรรมตางๆของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีและสามารถใชเปนแนวทาง

ใหผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของในการใหความรูกับประชาชนในชุมชนเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางถูกตอง อันสงผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาพสมบูรณสูงสุด 

อีกท้ังยังเปนแนวทางใหกับผูประกอบการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารไดพิจารณา 

เพ่ือการวิจัย พัฒนาและจัดจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานในการผลิตออก

สูตลาดในราคาท่ีเหมาะสมและคุมคากับผูบริโภคมากย่ิงข้ึน 
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