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บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและการ

ให้ความส าคัญของส่วนประสมการตลาด โดยศึกษาจากกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 
ปี จนถึง 59 ปี โดยเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเสริมอย่างน้อย 1  ชนิด จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Descriptive statistical 
analysis ได้แก่ Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation ท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ T-test และ ANOVA ผลการศึกษาพบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ คุณภาพของ
สินค้า ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับก าลังทรัพย์ของผู้บริโภคมากที่สุด ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่สินค้ามีหน้าร้านจ าหน่ายตรงให้กับลูกค้า
มากที่สุด และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่สินค้ามีโปรโมชั่นพิเศษ ลด 
แลก แจก แถม มากที่สุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า  ผู้บริโภคที่มีเพศ และอายุที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มคนวัยท างานที่มี
เพศ ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน จะให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดของอาหาร
เสริม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภค, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, การให้ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด, 
วัยท างาน 
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Abstract 
This purpose of this study was to study the factors influencing supplements consumption 

behavioral and the importance of marketing mix by study from people at working age in Bangkok area. 
The population used in this study is working age people in Bangkok area which are both male and female 
about 400 people from the age of 20 years old to 59 years old and each one must took at least one 
supplementary food. The questionnaire will be used as a tool to collect data and analyze by descriptive 
statistical analysis which are Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation to perform test by 
using T-test analysis of variance and ANOVA.  

The results showed that the most importance for the marketing mix in product part is the 
quality. In selling price part is consumers prefer the proper price due to the purchasing power of the 
consumer. In sale method part is consumers prefer the products that can be directly purchase at the store. 
In the Marketing promotion part is the product with sale, exchange and free promotion are the most 
importance for the consumer. 

The hypothesis test found that, the consumer with different gender and age will have 
consumption of supplements food behavior at the level 0.05 of statistically significant. The group of 
working age people with different gender, level of education, and income will concentrate on different the 
marketing mix in supplementary food include product, sale price, sale method and promotion at the level 
0.05 of  statistically significant. 
Key words : Consumption Behavior, Food Supplment, Importance of Marketing Mix, Working People. 
 

บทน า 
การรับประทานอาหารเสริมให้ครบ 5 หมู่ ถือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสุขภาพร่างกายของคนทุกเพศทุก

วัย แต่อุปสรรคที่ท าให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างครบถ้วน คือ หน้าที่และ
ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน โดยเฉพาะคนวัยท างาน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา 
จึงไม่มีเวลาที่จะเลือกสรรอาหารที่สารอาหารครบถ้วน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริม เป็นสินค้าที่
ดีรับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มคนวัยท างานทุกเพศทุกวัย  ท าให้ปัจจุบันการแข่งขันกันในด้านของ
ธุรกิจอาหารเสริมมีความรุนแรง โดยผู้ผลิตแต่ละแห่งก็มีการท ากลยุทธ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาด
อย่างต่อเนื่องเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมาเป็นลูกค้าของแบรนด์ของตนเองให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้
ผู้ประกอบการบางส่วนพยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างไม่ถูกต้อง 
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รวมไปถึงอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เกินความเป็นจริง น าไปสู่การสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เสริมที่ไม่ถูกต้อง  

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมและการให้ความส าคัญของส่วนประสมการตลาดของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้เป็น
เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการเผยแพร่ความรู้ และเชิญชวนให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บุคคลวัยท างาน ซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารเสริม เล็งเห็นความส าคัญของการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และมีพฤติกรรมใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ถูกต้องต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในกลุ่มคนวัยท างานที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลแตกต่างกัน 
2. เพื่อศึกษาการให้ความส าคัญของส่วนประสมการตลาดของอาหารเสริมในกลุ่มคนวัยท างาน

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
3. เพื่อให้ได้แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการเผยแพร่ความรู้ และเชิญชวนให้ผู้บริโภค 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลวัยท างาน ให้มีความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างถูกต้อง 
 

สมมติฐานของงานวิจัย 
1. กลุ่มคนวัยท างานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมแตกต่างกัน 
2. กลุ่มคนวัยท างานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของอาหารเสริมแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย

และเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี จนถึง 59 ปี มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเสริมอย่างน้อย 1 ชนิด โดย
ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มคนวัยท างานออกเป็น 4 ช่วงอายุ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การแบ่งช่วงอายุของส านักที่ปรึกษา 
กรมอนามัย (2559) ได้แก่ ช่วงอายุ 20 - 29 ป,ี 30 - 39 ป,ี 40 - 49 ปี และ 50 - 59 ปี 
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ขนาดตัวอย่าง  
บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี จนถึง 59 ปี 

จ านวน 400 ตัวอย่าง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยชุด

ค าถามที่มีเน้ือครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายได้ 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มคนวัย
ท างาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด จ านวนทั้งสิ้น 20 ข้อ  

ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มคนวัยท างาน 
จ านวน 5 ข้อ โดยระดับคะแนนของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ประเภทชนิดของอาหารเสริมที่บริโภค 
สถานที่ที่ซื้ออาหารเสริมบ่อยที่สุด ความถี่ในการบริโภคอาหารเสริม เหตุผลที่บริโภคอาหารเสริม และผู้ที่มี
อิทธิพลตอ่การเกิดพฤติกรรมบริโภคอาหารเสริม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแปรปรวน 
(Variance)  

สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ ไค-
สแคว ์(Chi-Square) หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าที (Independent t-test) โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวิจัยด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่จะมีอายุ 30 - 39 ปี ประกอบอาชีพ เอกชน/ลูกจ้าง มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้ามากที่สุด รองลงมา คือ 

ชื่อเสียงของยี่ห้อ / ตราสินค้า และที่น้อยที่สุด คือ รูปแบบ / สีสัน และลักษณะของสินค้าที่มองเห็นได้ ทั้งนี้
เนื่องจากในการรับประทานอาหารเสริมนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับผลที่ได้รับจากการ
รับประทาน และความปลอดภัยในการรับประทาน ดังนั้นเร่ืองของคุณภาพของสินค้าจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจรวยพร แก้ว
เสมอ (2551) ที่พบว่า ปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามากที่สุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ และชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ที่
น่าเชื่อถือได้  

ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับก าลังทรัพย์ของผู้บริโภค มากที่สุด 
รองลงมา คือ ราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับสินค้ายี่ห้ออ่ืนๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจุบันการบริโภคอาหาร
เสริมส าหรับคนไทยส่วนใหญ่นั้น ยังถูกมองว่าเป็นเร่ืองที่ไม่จ าเป็น เป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่เพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้นส าหรับผู้ที่ต้องรับประทานอาหารเสริมนั้น ในด้านของราคาจึงเลือกพิจารณาซื้ออาหารเสริมจากราคา
อาหารเสริมที่ตนเองสามารถจ่ายได้ โดยไม่กระทบต่อการเงินของตนเองในภาพรวม และมักจะพิจารณา
เลือกซื้ออาหารเสริมยี่ห้อที่มีราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน เพราะจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้ออาหาร
เสริมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2558) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษา 
คนวัยท างานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่วนใหญ่จะพิจารณาเลือกซื้ออาหารเสริมจากราคา 
โดยต้องมีราคาที่ไม่สูงมากเกินงบประมาณของตนเองที่ตั้งไว้  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่สินค้ามีหน้าร้านจ าหน่าย
ตรงให้กับลูกค้า เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การมีหน้าร้านจ าหน่ายอาหาร
เสริมนั้นจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่า อาหารเสริมยี่ห้อนั้นมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีคุณภาพมากกว่า
อาหารเสริมที่ไม่มีหน้าร้าน และจัดจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการที่สินค้ามีโปรโมชั่นพิเศษ ลด 
แลก แจก แถม มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจรวยพร แก้วเสมอ (2552) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่ใช้
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ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า การจัด
โปรโมชั่นพิเศษของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มคนวัยท างานของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า 

ประเภทชนิดของอาหารเสริมที่บริโภคเป็นประจ า พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะบริโภคอาหาร
เสริม ประเภทอาหารเสริมบ ารุงสุขภาพ เช่น ซุปไก่สกัด น้ ามันปลา วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น มากที่สุด 
รองลงมา คือ อาหารเสริมที่ช่วยควบคุมหรือลดน้ าหนัก  ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันคนวัยท างานในประเทศไทย
หันมาให้ความส าคัญในเร่ืองของสุขภาพ และรูปร่างกันมากขึ้น ดังนั้นอาหารเสริมเพื่อบ ารุงสุ ขภาพ และ
อาหารเสริมเพื่อดูแลรูปร่างหรือลดน้ าหนักจึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผู้บริโภคให้ความนิยมในการ
รับประทานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจรวยพร แก้วเสมอ (2552) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่ใช้
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารเสริมประเภทบ ารุงสุขภาพมากที่สุด 

สถานที่ที่ซื้ออาหารเสริม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้ออาหารเสริมจาก ห้างสรรพสินค้า / ร้าน
สะดวกซื้อมากที่สุด รองลงมา คือ สั่งซื้อจากร้านค้าในอินเตอร์เน็ต เพราะท าให้รู้สึกว่าอาหารเสริมยี่ห้อนั้นๆ 
มีความน่าเชื่อถือได้ มีคุณภาพดีและปลอดภัย  

ความถี่ในการบริโภคอาหารเสริม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคอาหารเสริม 
1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2550) ที่
ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ที่พบว่า คนวัยท างานส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์  

เหตุผลที่บริโภคอาหารเสริม พบว่า เหตุผลที่ผู้บริโภครับประทานอาหารเสริมมากที่สุด คือ ความ
ต้องการดูแลและบ ารุงสุขภาพ รองลงมา คือ ต้องการดูแลด้านความงาม / ผิวพรรณ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารเสริมประเภทบ ารุงสุขภาพมากที่สุด รองลงมา 
คือ อาหารเสริมเพื่อลดน้ าหนัก  

ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับประทานอาหารเสริม พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร
เสริมมากที่สุด คือ เพื่อน / แฟน คนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรากุล สุโคตรพรหมมี 
(2550) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยท างานใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมากที่สุด คือ เพื่อนและคนในครอบครัว นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของจรวยพร แก้วเสมอ (2552) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า เพื่อนและคนในครอบครัวเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผู้บริโภคมากที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1  กลุ่มคนวัยท างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า  
กลุ่มคนวัยท างานที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม ด้านประเภทของ

อาหารเสริมแตกต่างกัน โดยที่เพศชายบริโภคอาหารเสริมบ ารุงสุขภาพมากที่สุด รองลงมา คือ อาหารเสริม
เพื่อป้องกัน รักษาโรค เพศหญิงบริโภคอาหารเสริมบ ารุงสุขภาพมากที่สุด รองลงมา คือ อาหารเสริมเพื่อ
ควบคุมหรือลดน้ าหนัก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เพศที่แตกต่างกัน จะท าให้ผู้บริโภคมีความคิด ความเชื่อ 
ความต้องการและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมที่เพศชายจะ
รับประทานโดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการให้ประโยชน์ในด้านการดูแล บ ารุงและการรักษาสุขภาพและรักษา
โรค ในขณะที่เพศหญิงนั้นนอกจากจะรับประทานเพื่อบ ารุงสุขภาพแล้ว ยังรับประทานอาหารเสริมโดย
มุ่งหวังผลไปในด้านของความงาม การลดน้ าหนักด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงจะเป็นเพศที่ให้ความส าคัญใน
เร่ืองของความสวยงามและรูปร่างมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
เพศหญิงและเพศชายจะมีความต้องการ ความชื่นชอบ ทัศนคติ บุคลิกภาพ หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งด้วย   

กลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม ด้านประเภทของอาหาร
เสริมแตกต่างกัน อายุ 20 – 29 ปี บริโภคอาหารเสริมประเภทบ ารุงสุขภาพมากที่สุด รองลงมา คือ อาหาร
เสริมส าหรับนักกีฬา อายุ 30 – 39 ปี จะบริโภคอาหารเสริมประเภทบ ารุงสุขภาพมากที่สุด รองลงมา คือ 
อาหารเสริมควบคุมหรือลดน้ าหนัก อายุ 40 – 49 ปี จะบริโภคอาหารเสริมประเภทบ ารุงสุขภาพและควบคุม
หรือลดน้ าหนักมากที่สุด รองลงมา คือ อาหารเสริมส าหรับนักกีฬา อายุ50  – 59 ปี จะบริโภคอาหารเสริม
ประเภทบ ารุงสุขภาพมากที่สุด รองลงมา คือ อาหารเสริมส าหรับการป้องกัน หรือรักษาโรค  ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า อายุเป็นอีก 1 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคมีความคิดและความต้องการ รวมไปถึงมีสุขภาพ
ร่างกายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงส่งผลต่อการเลือกรับประทานอาหารเสริมที่แตกต่างกันออกไปด้วย 
โดยผู้บริโภคจะเลือกรับประทานอาหารเสริมที่ตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจรวยพร แก้วเสมอ (2552) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่ใช้
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า ผู้บริโภคที่
มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสริมประเภทที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับสุชา  
จันทร์เอม (2529) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดที่
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เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย   

กลุ่มคนวัยท างานที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเสริม ด้านประเภทของอาหารเสริมที่รับประทาน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 กลุ่มคนวัยท างานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของอาหารเสริมแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคนวัยท างานที่มีเพศที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของอาหารเสริม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกัน โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเสริม ทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเสริมของผู้บริโภคเพศหญิงมากกว่าผู้บริโภคเพศชาย  ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงมักจะเป็นเพศที่
ให้ความส าคัญกับรายละเอียดในการตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากกว่าเพศชาย ดังนั้นจึงพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของอาหารเสริม ทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของผู้บริโภคเพศ
หญิงมากกว่าผู้บริโภคเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เพศหญิงจะมีความ
ละเอียดรอบคอบและช่างเลือกมากกว่าเพศชาย ดังนั้นการท ากิจกรรมทางการตลาดจึงมีผลต่อพฤติกรรมและ
การตัดสินใจของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

กลุ่มคนวัยท างานที่มีระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของอาหารเสริม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยด้านความรู้เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคมีความรู้ ทัศนคติ
และความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแตกต่างกัน ดังนั้นปัจจัยด้านระดับการศึกษาจึ ง
เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเสริม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมแตกต่าง
กัน เช่นเดียวกันกับปัจจัยด้านรายได้ เนื่องจากปัจจัยด้านรายได้จะท าให้ผู้บริโภคมีก าลังในการซื้ออาหาร
เสริมที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายได้มากกว่ามักจะเป็นผู้ที่มีก าลังซื้อมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ดังนั้นปัจจัยด้าน
รายได้จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเสริม ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเสริมแตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับศศิวรรณ เดชคุณากร (2551) ที่ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พบว่า ผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน จะให้ความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเสริม 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเสริมแตกต่างกัน 
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