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เยาวภา  จนัทร์พวง : ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุ และการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิในประเทศไทย (ELDERLY LIFESTYLE 
CHARACTERISTICS AND THEIR VITAMIN SUPPLEMENT PURCHASE 
DECISIONS IN THAILAND) อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
กาญจนา  สุคณัธสิริกลุ, 169 หน้า. 

 
งานวจิัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตของผูสู้งอายุ 2) เพื่อ

ศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิของผูสู้งอายุ 3) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติ และการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิของ
ผูสู้งอายุท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกตา่งกนัตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ 
และ 4)  เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้สูงอายุท่ีมี
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกตา่งกนั ท าวิจยักบักลุม่ตวัอยา่ง ท่ีมอีายุระหวา่ง 50 – 70 ปี ใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช ้การสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา ใช ้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมอืในการวจิยั และท าการวเิคราะห์ด้วยวธีิการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ไดแ้ก ่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์
การจัดกลุม่ (Cluster Analysis) โดยน ารูปแบบการด าเ นินชีวิตของกลุม่ตวัอยา่งมาจัดกลุม่แบบไม ่
เป็นขั้นตอน (K-Means Cluster Analysis) โดยใชก้ารค านวณหาระยะหา่งดว้ยวธีิ Euclidean Distance  

ผลการศึกษาพบวา่ 1) ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุสามารถแบง่ได้ 3 กลุม่ 
ประกอบดว้ยกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ กลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภยั และ 
กลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเข้าสังคม 2) ผูสู้งอายุให้ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามินโดยรวมอยูใ่นระดับมากโดยให้ความส าคญักบัการเลือกร้านคา้มากท่ีสุด รองลงมา
คือการเลือกตราสินคา้ และการเลือกสินคา้ ตามล าดับ 3) ผู ้สูงอายุมีรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่ง
กนัตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูสู้งอายุท่ีมี
อาชีพแตกตา่งกนัจะให้ความส าคัญกบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินไม ่
แตกตา่งกนั ส่วนผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษา และรายไดแ้ตกตา่งกนั จะให้ความส าคัญกบัการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิแตกตา่งกนัอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) ลกัษณะ
รูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้สูงอายุท่ีแตกตา่งกนัให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวติามนิแตกตา่งกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิ ติท่ีระดบั 0.05 
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 This research aims 1) to examine elderly lifestyle characteristics, 2) to examine 

purchase decisions of elders in vitamin supplements, 3) to compare elderly lifestyles 

and purchase decisions of vitamin supplements among elders of various education, 

income and occupations, and 4) to compare elderly lifestyles among groups with 

different purchase decision of vitamin supplements. The target groups are the elders 

who are 50 – 70 years old and live in Bangkok. 400 questionnaires were distributed 

randomly using quota sampling technique. The data obtained were quantitatively 

analyzed to determine the percentage, mean, standard deviation. Also, one-way 

ANOVA and cluster analysis were carried out. To categorize the lifestyle, the K-Mean 

cluster analysis with Euclidean Distance was utilized.  

The results showed that 1) There are 3 different clusters of elderly lifestyle 

characteristics: purchase interested lifestyle cluster; secure and safe lifestyle cluster; 

extrovert lifestyle cluster. 2) In addition, the older people chose the purchase decision 

of vitamin supplements at a high level of importance. According to the questionnaires, 

the chosen choices listed in descending order are the retail choice, brand choice and 

product choice. 3) It was found that the elderly lifestyle with different education, 
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income and occupations are different at 0.05 statistically significant levels. The 

purchase decisions of vitamins supplement among elders with different occupations are 

insignificantly different. On the other hand, the decisions among groups with different 

education and income are both different at 0.05 statistically significant level. 4) 

Moreover, the purchase decisions of elders with different lifestyle characteristics are 

also different at 0.05 statistically significant level. 
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4.9 ผลการวเิคราะห์รายดา้นของการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ  
 ในแตล่ะกลุม่แบง่ตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ   81 
4.10 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุ 
 ตามระดับการศึกษา     86 
4.11 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นกจิกรรมของผู้สูงอายุท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัจากกลุม่ตัวอยา่ง 400 คน   88 
4.12 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นความสนใจของผูสู้งอายุท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คน   89 
4.13 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั 
 จากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คน   90 
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4.14 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ของผูสู้งอายุท่ีมีระดับการศึกษาแตกตา่งกนัจากกลุม่ตวัอยา่ง 400  ตวัอยา่ง   91 
4.15 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั 
 จากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ จ านวน 168 คน   92 
4.16 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1  
 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้า จ านวน 168  คน  93 
4.17 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั 
 จากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัย จ านวน 165 คน   94 
4.18 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 

ของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 3 
กลุม่ชอบการเขา้สังคม จ านวน  67   คน   95 

4.19 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุตามอาชีพ       96 
4.20 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นกจิกรรมของผู้สูงอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน  98 
4.21 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นความสนใจของผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 400 คน  99 
4.22 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวของผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัของ  
 กลุม่ตัวอยา่งจ านวน 400 คน  100 
4.23 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ของผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 400 คน   101 
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4.24 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นความสนใจของผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัจากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 
 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้า จ านวน 168  คน  102 
4.25 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ของผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัจากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้  
 จ านวน 168  คน  103 
4.26 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นกจิกรรมของผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัจากกลุม่ตัวอยา่งกลุม่ท่ี 2  
 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัย จ านวน 165  คน  104 
4.27 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุตามรายได้   105 
4.28 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นกจิกรรมของผู้สูงอายุท่ีมรีะดับรายไดแ้ตกตา่งกนั ของกลุม่อยา่งจ านวน 400 คน   107 
4.29 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นความสนใจของผูสู้งอายุท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกตา่งกนัของกลุม่อยา่งจ านวน 400 คน  108 
4.30 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัรายไดแ้ตกตา่งกนั 
 ของกลุม่อยา่งจ านวน 400 คน  109 
4.31 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ของผูสู้งอายุท่ีมีระดับรายไดแ้ตกตา่งกนัของกลุม่อยา่งจ านวน 400 คน  110 
4.32 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ 

ดา้นกจิกรรมของผูสู้งอายุท่ีมรีายไดแ้ตกตา่งกนัจากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 3 
กลุม่ชอบการเขา้สังคม จ านวน 67   คน  111 

4.33 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ  
 ตาม ระดบัการศึกษา   112 
4.34 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ 
 เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกสินค้าท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั   114 
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4.35 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
 เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกตราสินคา้ท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั   115 
4.36 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
 เสริมอาหารประเภทวิตามนิโดยรวมท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั   116 
4.37 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ  
 ตามอาชีพ   117 
4.38 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
 ประเภทวิตามนิตามระดบัรายได้  119 
4.39 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ 
 เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกตราสินคา้ท่ีมรีะดบัรายไดแ้ตกตา่งกนั   121 
4.40 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
 เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกร้านค้าท่ีมรีะดบัรายไดแ้ตกตา่งกนั   122 
4.41 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
 เสริมอาหารประเภทวิตามนิโดยรวมท่ีมรีะดบัรายไดแ้ตกตา่งกนั   123 
4.42 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท 
 วติามนิตามลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ  124 
4.43 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ 
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกสินคา้ 
 ท่ีมลีกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนั   125 
4.44 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ 
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกตราสินคา้ 
 ท่ีมลีกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนั   126 
4.45 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ 
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกร้านคา้ 
 ท่ีมลีกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนั   127 
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4.46 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ 
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิโดยรวม 
 ท่ีมลีกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนั   128 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ผลจากความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีเ ติบโตอยา่งรวดเร็วท าให้รูปแบบ

การด าเนินชีวติของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ผู ้บริโภคใชเ้วลาสว่นหน่ึงไปกบัการเดินทาง
และการท างาน ท าให้เวลากลายเป็นขอ้จ ากดัในการด าเนินชีวิต จึง เป็นผลให้พฤติกรรมตา่งๆ ของ
ผูบ้ริโภคตอ้งปรับเปล่ียนตามการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค สินค้าก็มี
การเปล่ียนแปลงดว้ยเชน่กนั (กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม, www, 2552) 

รูปแบบการด าเนินชีวติแสดงให้เ ห็นถึงวิถีการใช ้ชีวติผู ้บริโภค (Well and Prensky, 1996) 
ออกมาในรูปของการใชเ้วลาในชีวิตประจ าวนั รวมถึงการให้ความสนใจและการแสดงความคิดเห็น
ท่ีมีตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั (Mowen and Minor, 1998) และเป็นการแสดงคา่นิยมผา่นการด าเ นิน
ชีวิต ผา่นรูปแบบการบริโภคสินค้า (Solomon, 1999) ผู ้บริโภคแตล่ะบุคคลจะมีรูปแบบการด าเ นิน
ชีวติท่ีมีเอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนกนั ผู ้บริโภคบางคนอาจจะเลือกท าในส่ิงตา่ง ๆ แตกตา่งจากคนอ่ืน แต ่
อยา่งไรกต็ามอาจจะมีผูบ้ริโภคบางคนหรือบางกลุม่ท่ีมพีฤติกรรมท่ีเหมือนกนั ดงันั้นจึงมีผูบ้ริโภค
จ านวนหน่ึงท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมอืนกนั และบริโภคสินคา้ท่ีคล้ายกนักเ็ ป็นได ้(Assael, 
1987) 

ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นการจัดกลุม่ผู ้บริโภคท่ีมรูีปแบบการด าเนินชีวติท่ีมคีวาม
ตอ้งการคล้ายกนัหรือเหมอืนกนัให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนัโดยจ าแนกตามลกัษณะการใชช้ีวติ (อดุลย์ จาตุ
รงคกุล, 2543) การศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตมาจากการวเิคราะห์เกี่ยวกบักจิกรรมหรือส่ิง
ท่ีผูบ้ริโภคกระท า เชน่ การท างาน งานอดิเรก การเลน่กีฬา  และกิจกรรมสันทนาการ  เป็นต้น ความ
สนใจของผู้บริโภคเกีย่วกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ หรือวตัถุ และส่ิงท่ีชอบกระท า เชน่ ความสนใจคนใน
ครอบครัว งาน ชมรม การพักผอ่น อาหาร เป็นต้น และการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ได้แก ่
การแสดงความคิดเห็น ท่ีมีตอ่ คน สถานท่ี และส่ิงของ เชน่ ความคิดเห็นเกี่ยวกบัตัวเอง เ ร่ืองราวทาง
สังคม การเมือง ธุรกจิ เป็นต้น (Plummer, 1974) ซ่ึงจะชว่ยให้นักการตลาดเข้าใจถึงลกัษณะรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของผู้บริโภคแตล่ะกลุม่มากย่ิงข้ึน  อีกทั้งท าให้สามารถวิเคราะห์ ถึงโอกาสทาง
การตลาด การก  าหนดทิศทางในการวางแผนตลาด การวางต าแหน่งผลิตภ ัณฑ์ และสามารถใช ้
ทรัพยากรทางการตลาดไดเ้หมาะสมกบัผู้บริโภคในแตล่ะสว่นมากย่ิงข้ึนอีกดว้ย (อดุลย์ จาตุรงคกลุ, 
2542)  
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การตัดสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีผูบ้ริโภคค้นหาขอ้มลู และประเมนิผลทางเลือกตา่งๆ 
แลว้ ผูบ้ริโภคจะตอบสนองโดยการเ ลือกสินค้า เลือกตราสินค้า และเ ลือกร้านค้าท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 
(Kotler, 2003) การตัดสินใจเ ลือกสินค้า ผูบ้ริโภคจะพิจารณาเลือกสินคา้จากคณุสมบัติของสินค้ามา
เป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ และการให้ความส าคัญเกีย่วกบัคุณสมบัติจะแตกตา่งกนัตามความ
สนใจ ลกัษณะการใชช้ีวติของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคบางคนอาจจะเสาะแสวงหาขอ้มลูตา่งๆ กอ่นท าการ
ตดัสินใจ โดยการพูดคยุกบัเพื่อน  ครอบครัว หรือผูท่ี้สามารถแนะน าได ้เชน่ พนักงานขาย หรือจาก
ส่ือตา่งๆ  เพราะ ย่ิงผู ้บริโภคมีขอ้มลูเกีย่วกบัสินค้ามากเพียงใด การคาดการณ์เกีย่วกบัตวัสินค้ากจ็ะท า
ได้ดีย่ิง ข้ึน ความเ ส่ียงก็จะลดลง  ผู ้บริโภคบางคนอาจจะตัดสินใจเลือกสินค้าเ ดิมท่ีเคยใช ้แล้วด้วย
ความรู้สึกพอใจเพราะรับรู้ถึงคุณภาพสินค้า หรือเลือกสินคา้ท่ีมรีาคาสูงเพราะคาดหวงัวา่สินค้าท่ีมี
ราคาแพงน ่าจะมคีุณภาพท่ีดีกวา่ (Miller, Russell and Kissling, 2003) อยา่งไรกต็าม หากผูบ้ริโภคไม ่
เคยมีประสบการณ์กบัตวัสินคา้กม็กัจะไวใ้จเลือกตราสินคา้ท่ีตนรู้จกัหรือมีชื่อเ สียงนา่เชื่อถือมากกวา่ 
และหากผู้บริโภคยังไมม่ีตราสินค้าท่ีแน ่นอน ผู้บ ริโภคก็จะ ค านึงถึงตราสินค้าท่ีตน รู้จักกอ่น 
(Wernerfelt, 1988) โดยผู้บริโภคมกัจะเลือกกลุม่ของตราสินค้าท่ีต้องการเ ลือกกอ่น และสุดท้าย
ผูบ้ริโภคจะพิจารณาเลือกตราสินค้าท่ีตนรับรู้ ถึงคุณภาพ ความเส่ียง หรือหาขอ้มูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์
นั้นเพิ่มเ ติมเพื่อประหยดัเวลาขณะท าการซ้ือสินคา้ และหากผูบ้ริโภคไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัตวัสินค้าเลย 
ผูบ้ริโภคก็มกัจะไวใ้จกบัการเลือกสินค้าจากร้านค้าท่ีมีชื่อเสียง Erdem and Swait (2004)  นอกจาก
ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญักบัการเลือกร้านค้าท่ีมชีื่อเสียง แตจ่ะค าน าถึงการบริหารจดัการภายในร้าน 
และความสามารถของพนักงานในการบริการกเ็ ป็นองค์ประกอบส าคัญในการตัดสินใจเลือกด้วย 
(Tan and Freathy, 2011) ซ่ึ งสอดคล้อง กบัง าน วิจัยของ  Mazurskhy and Jacoby (1986); Levy and 
Weitz (2001); and Blackwell (2007) ชี้วา่ผู ้บริโภคจะประเมินจากคุณภาพของการบริการ การจดัวาง
สินค้า ความสะดวกสบายในการใช ้บริการ ความสะอาด และบรรยากาศภายในร้าน มาเป็นเกณฑ์
ตดัสินใจเลือกร้านคา้ เมื่อผู ้บริโภคท าการเลือกร้านคา้จนกระทัง่ท าการซ้ือผลิตภณัฑ์จากร้านท่ีเ ลือก
ดงักลา่วแลว้นั้ น การเรียนรู้ของผูบ้ริโภคกด็ าเนินตอ่ไปเร่ือย  ๆ นั่นกคื็อ ถา้ประสบการณ์ในการซ้ือ
สินค้ายอมรับไดป้รากฏผลวา่มีความพอใจ การเลือกดงักลา่วจะไดรั้บการเสริมแรง หรือยืนยันวา่การ
เลือกเป็นไปโดยถูกต้อง ผลท่ีจะเกิดข้ึนก็คือเมื่อเวลาผา่นไปความจ าเป็นของการแสวงหาขา่วสาร
เกีย่วกบัสินคา้ ตราสินค้า และ ร้านคา้ ก็จะลดน้อยลงเป็นอยา่งมาก และกอ็าจจะถึงจุด ๆ หน่ึง เมื่อ
ผูบ้ริโภคเกดิตระหนักถึงความตอ้งการข้ึนมา กจ็ะเลือกสินคา้ ตราสินคา้ และร้านคา้ท่ีตอ้งการเทา่นั้ น 
(ศิวฤทธ์ิ พงศ์กรรังศิลป์, 2547)  

ตลาดผูสู้งอายุในประเทศไทยมแีนวโน้มการขยายตัวเพิ่มข้ึน จ านวนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยา่ง
รวดเร็วเ ป็นเหตุให้ประเทศไทยเข้าสู ่สังคมผู้สูงวยัตั้งแตปี่ 2548 และอีก 5 ปีข้างหน้าหรือปี 2563 
ประเทศไทยก็จะกา้วเขา้สู ่สังคมผูสู้งวยัระดบัสมบูรณ์  การเข้าสู ่สังคมผู้สูงวยัอธิบายได้จากสัดส่วน
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ของประชากรผู้สูงอายุตอ่ประชากรทั้งหมดในประเทศ ประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุวยั 65 ปีข้ึนไป
มากกวา่ร้อยละ 7 ของจ านวนประชากรทั้งหมดประเทศนั้ นได้เขา้สู ่สังคมสูงวยั หากมจี านวนผูสู้งอายุ
มากกวา่ร้อยละ 14 ประเทศนั้ นไดเ้ขา้สู ่สังคมผูสู้งวยัอยา่งสมบูรณ์ และหากมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 
20 ประเทศนั้ น ได้เข้าสู ่สังคมสูงวยัระดับสุดยอด (Prasartkul, 2012) ซ่ึงประเทศไทยในปี 2556 มี
จ านวนประชากรโดยรวมทั้ง ส้ิน 64.5 ลา้นคน และมจี านวนประชากรผู้สูงอายุวยั 65 ปีข้ึนไปร้อยละ 
11.3 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ซ่ึงถือวา่ประเทศไทยเข้าสู ่สังคมผู้สูงวยัแลว้ และปี 2563 
ประเทศไทยจะเขา้สู ่สังคมผูว้ยัอยา่งสมบูรณ์โดยมจี านวนประชากรผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.4  และ
คาดวา่ปี 2573 ประเทศไทยจะเข้าสู ่สังคมผู้สูงวยัระดบัสุดยอด ซ่ึงมจี านวนผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 
20.2 ผลจากการคาดการณ์แสดงถึงภาวะสูงวยัของประชากรไทยมีอตัราการเ ติบโตเพิ่มสูง ข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว (จงจิต ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวนั และปราโมทย์ ประสาทกุล , www, 2556) สืบเน่ืองจาก
ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีการรักษา และการใส่ใจสุขภาพตัวเองกอ่นเข้าสู ่วยัเกษียณ
โดยเฉพาะกลุม่อายุ 50 - 59 ปีซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40.5 ของจ านวนประชากรผูสู้งอายุทั้งหมดในปี 2554 
ท่ีเร่ิมดูแลตวัเองกอ่นเขา้สูว่ยัเกษียณมากท่ีสุด (ส านักงานสถิติแหง่ชาติ, www, 2556ก)  

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุพบมากกวา่วยัอ่ืนซ่ึง เกดิจากรา่งกายไมส่ามารถดูดซึมสารอาหาร
ไดดี้ตามปกติ จึงจ าเป็นตอ้งรับประทานอาหารบางชนิดเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้ไดส้ารอาหารมากกวา่ปกติ 
เชน่ พืช  ผกั และผลไม ้เพื่อให้รา่งกายสามารถดูดซึมสารอาหารประเภทวติามินได้เพียงพอไมเ่ป็น
โรคขาดสารอาหาร โดยเฉพาะสารอาหารประเภทวิตามินดี และวิตามินอี ท่ีส่วนใหญผู่สู้งอายุไดรั้บ
ไมเ่พี ยงพอ  (Weeden, Remig,  Holcomb, Herald and Baybutt, 2010) สารอาห ารดัง กล ่าวมีความ
จ าเป็นตอ่ผู ้สูงอายุเป็นอยา่งมาก มสีรรพคณุชว่ยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก และชว่ยชะลอ
ความแก ่เสริมสร้างระบบการท างานภายในร่างกายให้ท างานดีตามปกติ และสารอาหารท่ีผู ้สูงอายุ
ควรลดการรับประทานให้น้อยลงคือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และน ้ าตาล เน่ืองจากระบบ
การเผาผลาญภายในรา่งกายของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพต ่าลง (เริงฤทธ์ิ สัปปพนัธ์, 2556)  นอกจากน้ี
การไดรั้บสารอาหารไมเ่พียงพออาจเกดิจากปัจจยัอ่ืน ไดแ้ก ่1) ปัญหาการรับประทานอาหารได้น้อย 
ลงเน่ืองจากปัญหาโรคเหงือกและฟัน การสูญเสียฟัน การใส่ฟันปลอม ท าให้เค้ียวอาหารล าบาก
กอ่ให้เกดิอาการไมอ่ยากรับประทานอาหารท่ีต้องเค้ียว 2) ปัญหาสมรรถภาพของรา่งกายลดลงตาม
อายุ ไมส่ามารถปฏิบัติกิจกรรมตามปกติได ้เชน่ การท าอาหาร หรือเตรียมอาหารการเปล่ียนแปลง
ของการรับรสชาติ 3) ปัญหาการรับกล่ินซ่ึงมผีลตอ่การอยากอาหารลดลง และ 4) ปัญหาสภาพจิตใจ
ของผู้สูงอายุท่ีมกัมีความกงัวลท าให้เกดิความเ บ่ือหนา่ยในชีวติจนไมอ่ยากรับประทานอาหาร ปัญหา
ดงักลา่วลว้นแตเ่ป็นสาเหตุให้ผูสู้งอายุขาดสารอาหารได้ดว้ยเชน่กนั  (นงลักษณ์ สุขวานิชศิลป์, 2540) 
ดงันั้ นเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอ ผู ้สูงอายุจึงเลือกรับประทานผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร
ประเภทวติามนิเพื่อชดเชยสารอาหารท่ีรา่งกายขาดแทน (เริงฤทธ์ิ สัปปพันธ์, 2556)  ซ่ึงสอดคล้องกบั
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งานวิจัย Wangcharoen, Amornlerdpison and Mengumphan (2013) ท่ีพบวา่ผู ้บ ริโภคท่ีมีพฤติกรรม
ใสใ่จสุขภาพจะเลือกรับประทานผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพตวัเองโดยจะเลือกรับประทาน
ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินและเกลือแรม่ากท่ีสุด รองลงมาคือกลุม่เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
(Functional drink) และอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional food) และผลการส ารวจของยูโรมอนิเตอร์ใน
ปี 2554 พบวา่การใช ้จา่ยเงินเพื่อซ้ือสินคา้เกีย่วกบัสุขภาพ สูงถึง  4.7 แสนล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัรา
การเติบโตเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัปี 2553 โดยกลุม่ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารสูงถึง 0.52 แสน
ลา้นบาท (ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนช ั่นแนล, 2554 อา้งถึงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, www, 2555)  
ซ่ึงหมายความวา่สินคา้เกีย่วกบัสุขภาพมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเพิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะใช ้จา่ยเงิน
เพื่อซ้ือสินคา้ดูแลสุขภาพตวัเองมากข้ึน 

ตลาดผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูง ข้ึนคิดเป็นร้อยละ 16.0 ซ่ึง
เพิ่ มข้ึนจากปี  2548 ท่ี คิดเ ป็นร้อยละ 10.1 เท ่านั้ น และมีการขออนุญาตฉลากและจดแจ้งฉลาก
ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มข้ึนดว้ยเชน่กนั โดยในปี 2539 มีจ านวน 126 รายการ แตใ่นปี 2551 มีการ
ขออนุญาตฉลาก และจดแจ้งฉลากเพิ่มข้ึน อยา่งมากถึง 6,452 รายการ และในปี  2553 มีการขอ
อนุญาตฉลาก และจดแจง้ฉลากเพิ่มสูงข้ึนถึง 7,988 รายการ (ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข , 
www, 2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัข้อมลูของศูนย์วิจัยกสิกรไทยและส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มท่ีท าการแบง่ส่วนตลาดผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหารพบวา่ปี 2551 มลูคา่การตลาด
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของไทยมมีูลคา่การตลาดทั้ง ส้ิน 18,000 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นผลิตภ ัณฑ์บ ารุง
รา่งกายชนิดเคร่ืองด่ืมหรือชนิดน ้ า มมีูลคา่การตลาดร้อยละ  42.0  ผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมทั่วไป (ทั้ง
ชนิดเม็ดและผง  ไมร่วมวติามนิ) มมีูลคา่การตลาดร้อยละ  35.0 กลุม่วติามินมมีูลคา่การตลาดร้อยละ 
16.0 และกลุม่ผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมส าหรับเด็กมีมูลคา่การตลาดร้อยละ  7.0 ตามล าดับ โดยมูลคา่
ตลาดผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิมีมลูคา่ตลาดอยูใ่นเกณฑ์สูงถึง 2,880 ล้านบาท และมี
อตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนตอ่เน่ืองร้อยละ 10 - 15 (ศูนย์วจิยักสิกรไทย, www, 2551)  

 จากความส าคญัในประเด็นการศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเ นินชีวติของผูบ้ริโภคชว่ยท าให้
นักการตลาดเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้เฉพาะกลุม่มากย่ิงข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมจี านวนผูสู้งอายุเพิ่ม
สูงข้ึน ตอ่เน่ืองจากการกา้วเข้าสู ่สังคมผู้สูงวยั และก  าลังจะเข้าสู ่สังคมผู้สูงวยัระดับสมบูรณ์ใน
ระยะเวลาอีกไมน่าน ซ่ึงหมายความวา่ตลาดผูสู้งอายุในประเทศไทยก  าลงั เป็นตลาดท่ีขยายกวา้งมาก
ข้ึนท าให้ตลาดผู้สูงอายุเป็นกลุม่ผู ้บริโภคท่ีน ่าสนใจในการน ามาศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเ นิน
ชีวิต เพื่อองค์กรธุรกิจตา่ง ๆ จะได้มองเห็น ถึงโอกาสทางธุรกิจ มองเห็นทิศทางในการวางแผน
การตลาด ผลิตสินคา้ หรือผลิตส่ือให้ตรงกบัผูบ้ริโภคกลุม่ผูสู้งอายุมากข้ึน  
 นอกจากน้ียงัพบวา่ประเทศไทยมแีนวโน้มการใช ้จา่ยเงินเพื่อซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพมากข้ึน
โดยเฉพาะกลุม่ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินท่ีมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 10 - 15 
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โดยพบวา่ผู ้สูงอายุเป็นผูบ้ริโภคกลุม่หน่ึง ท่ีนิยมเลือกรับประทานผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหารประเภท
วติามนิเพื่อดูแลสุขภาพตวัเอง อนัเ น่ืองมาจากรา่งกายท่ีเส่ือมสภาพลงท าให้การดูดซึมสารอาหารได้
น้อยลงจนท าให้เป็นโรคขาดสารอาหารไดง้ ่าย อีกทั้งการด าเนินชีวติท่ีไมส่ามารถเลือกรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสมหรือทานอาหารไดค้รบทั้ง 5 หมู ่ จากประเด็นตา่ง ๆ ท าให้ผู ้วจิยัสนใจท่ีจะศึกษา
การตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิของผูสู้งอายุ ศึกษาการให้ความส าคญัในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้า การเลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านค้า และศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติท่ี
แตกตา่งกนัของผู้สูงอายุท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงอาจจะแตกตา่งกนัข้ึนอยูก่บัปัจจัยภายในและ
สภาพแวดลอ้มของแตล่ะบุคคล ผูว้จิัยจึงท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และการตัดสิน ใจซ้ือผ ลิตภ ัณฑ์ เส ริมอาห ารประ เภทวิตามิน ของผู้สูง อายุท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั และเปรียบเทียบความแตกตา่งของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวิตามนิของผู้สูงอายุท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกตา่งกนัด้วย ซ่ึงผลท่ีได้
จากการเปรียบเทียบจะท าให้เขา้ใจลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุแตล่ะกลุม่เกีย่วกบัการ
ให้ความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ  การเลือกสินคา้ การเลือก
ตราสินคา้ และการเลือกร้านคา้  

อีกทั้งพบวา่งานวิจัยท่ีผา่นมายังไมเ่น้นการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตวา่มีผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกสินค้า เลือกตราสินค้า และเ ลือกร้านคา้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิอยา่งไร  
(เสกสรรค์  วรีะสุข และคณะ, 2557) จากเหตุผลดังกลา่วข้างตน้ จึงน ามาสู่การศึกษาเร่ือง ลักษณะ
รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิใน
ประเทศไทย เพื่อน าผลของการวิจยัรูปแบบการด าเนินชีวติมาแบง่สว่นตลาดผู้บริโภค (Segmentation 
Lifestyle) แบง่กลุม่ลูกค้าท่ีมคีวามตอ้งการ หรือสนใจเหมือนกนั ให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนั  และศึกษาถึง
ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมตีอ่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ ตราสินคา้ และร้านคา้ของกลุม่ผูสู้งอายุ  

 

1.2 วัตถุประสงค์งำนวิจัย 
การวจิัยเร่ือง “ลกัษณะรูปแบบการด าเ นินชีวติของผูสู้งอายุ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์

เสริมอาหารประเภทวติามนิในประเทศไทย”ได้มีการก  าหนดวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัดงัตอ่ไปน้ี  
1. เพื่อศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุ  
2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิของผูสู้งอายุ 
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเ นินชีวติ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารประเภทวิตามินของผูสู้งอายุท่ีมลีักษณะทางประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั ตาม ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

4. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินของผูสู้งอายุท่ีมี
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกตา่งกนั  

 

1.3 สมมติฐำนงำนวิจัย 
   จากวตัถุประสงค์ในการศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ และการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิในประเทศไทย จึงก  าหนดสมมติฐานของงานวจิยัเพื่อตอบ
วตัถุประสงค์ ดงัน้ี 

สมมติฐำนที ่1 (H1) : รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ แตกตา่งกนัตาม ระดับการศึกษา 
อาชีพ และระดบัรายได ้  

สมมติฐำนที ่2 (H2) : การตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิแตกตา่งกนั
ตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้

สมมติฐำนที ่3 (H3) : การตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิของผูสู้งอายุ
แตกตา่งกนัตามลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 

 

1.4 ขอบเขตงำนวิจัย  
 การศึกษางานวิจยัเร่ืองลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตของผูสู้งอายุ และการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิในประเทศไทยมขีอบเขตของงานวิจยัดงัน้ี 

1. กลุม่ตัวอยา่งท่ีศึกษา คือ ผูสู้งอายุท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินในระยะเวลา 
1 ปีท่ีผา่นมา ซ้ือเพื่อรับประทานเอง มอีายุระหวา่ง 50 – 70 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร งานวจิยัน้ี ศึกษา
กลุม่ผูสู้งอายุเร่ิมต้นจากอายุ 50 ปี เน่ืองจากพบวา่ ผู ้ท่ีมีอายุ 50 – 59 ปี สว่นใหญจ่ะ เตรียมดูแลสุขภาพ
ตวัเองกอ่นเข้าสูว่ยัเกษียณ (ส านักงานสถิติแหง่ชาติ, www, 2554) และศึกษากลุม่ผู ้ท่ีมีอายุ 60 – 70 ปี 
เน่ืองจากเป็นกลุม่ผู ้สูงอายุ ท่ียงัคงสามารถพึ่ งพาตนเองได้ และมีสุขภาพท่ีดีกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีอายุ
มากกวา่ (สถานการณ์ผูสู้งอายุไทย, www, 2555) ซ่ึงมศีักยภาพในการซ้ือสินค้าได้ดว้ยตนเอง ซ่ึงสอด 
คลอ้งกบักลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช ้ในการศึกษาคือ ผู ้ซ้ือสินค้า และสถานท่ีท่ีใชเ้ก็บขอ้มลูจากกลุม่ตัวอยา่งคือ 
ห้างสรรพสินค้า โดยเลือกห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญม่กีลุม่ลูกคา้เ ป้าหมายระดบักลาง และระดับสูง 
โดยเลือกชว่งเวลาในการเกบ็ขอ้มูลจากลุม่ตวัอยา่งในวนัเสาร์และอาทิตย์ ชว่งเวลา 10.00 – 21.00 น.  

2. ศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ ได้แก ่กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุ 

3. ศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามิน ไดแ้ก ่การเลือกสินคา้ การ
เลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านคา้ 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองลักษณะรูปแบบการด าเนิ นชี วิตของผู้สูงอายุ และการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิในประเทศไทยคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 

1. เพื่อเ ป็นข้อมลูให้กบัธุรกจิผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิเกีย่วกบัลักษณะรูปแบบ
การด าเนินชีวติของผูสู้งอายุสามารถน าผลการวจิัยไปใชส้ าหรับการวางแผนการตลาดผู้สูงอายุ 

2. เพื่อเ ป็นข้อมูล ให้ กบัธุรกิจผลิตภ ัณฑ์เส ริมอาห ารประ เภทวิตามิน ในการท าส่ือสาร
การตลาดให้สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิต กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายุ 

3. เพื่อเ ป็นแนวทางให้กบัธุรกิจผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ในการท ากจิกรรม
การตลาดให้สอดคล้องกบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิเกี่ยวกบัการเลือก
สินคา้ เลือกตราสินคา้ และเลือกร้านคา้ของผูสู้งอายุ 

 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์ 
 ผูสู้งอายุ (Elderly) หมายถึง ผูท่ี้มอีายุระหวา่ง 50 - 70 ปี ท่ีซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิ ซ้ือเพื่อรับประทานเอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 รูปแบบการด าเ นินชีวติ (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแตล่ะวนั  ความ
สนใจในส่ิงตา่ง ๆ และความคิดเห็นตอ่ตนเอง และส่ิงรอบตวัซ่ึงแสดงถึงความเป็นตัวตนของคน ๆ 
นั้น โดยท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตของแตล่ะบุคคลจะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไมม่ีใครเหมอืน  คนแตล่ะคนจะ
เลือกท าในส่ิงท่ีแตกตา่งจากคนอ่ืน ซ่ึงกอ็าจจะมีคนท่ีท าเหมอืนกนัก็เป็นได้ จึงมคีนจ านวนหน่ึงท่ีมี
รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเหมอืนกนั 
 ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Characteristic) หมายถึง การจัดกลุม่ผู ้บริโภค ท่ีมี
ความตอ้งการท่ีคลา้ยกนัหรือเหมอืนกนัให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนั โดยจ าแนกตามลักษณะการใชช้ีวิต 
ตามรูปแบบการด าเนินชีวติของแตล่ะบุคคล ตามกจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตา่งๆ  
 การตัดสินใจซ้ือ (Purchasing Decision) หมายถึง  การตัดสิน ใจซ้ือสินค้าหลงัจากประเมิน
ทางเลือกตา่ง ๆ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกสินคา้ ตราสินคา้ และร้านคา้ท่ีตอ้งการซ้ือมากท่ีสุด 
 การตดัสินใจเลือกสินค้า (Product Choice) หมายถึง การพิจารณาเลือกสินคา้ท่ีจะท าการซ้ือ 
โดยพิจารณาเกี่ยวกบัคุณลักษณะตา่ง ๆ ของผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการมากท่ีสุด 
 การตัดสินใจเ ลือกตราสินคา้  (Brand Choice) หมายถึง การพิจารณาเลือกตราสินคา้ท่ีจะท า
การซ้ือโดยผา่นการประเมินผลข้อมูลท่ีได้รับเกี่ยวกบัตราสินค้า โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ 
คณุภาพ ความเส่ียง และขอ้มลูตา่ง ๆ  เกีย่วกบัตราสินคา้  
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 การตดัสินใจเ ลือกร้านค้า (Retail  Choice) หมายถึง การพิจารณาเ ลือกร้านคา้หรือตัวแทน
จ าหนา่ยท่ีจะท าการซ้ือสินค้าโดยจะค านึงถึงการบริการ  ท าเลท่ีตั้ง ชื่อเสียง การสง่เสริมการขาย และ
พนักงานขาย เป็นตน้ 

ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาห ารประเภทวิตามิน  (Vitamins Supplement) หมายถึงผ ลิตภ ัณฑ์ท่ีใช ้
รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารอาหารประเภท
วติามนิให้กบัรา่งกาย มกัอยูใ่นรูปลักษณะเป็นเมด็  แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอ่ืน  และ
มจุีดมุง่หมายส าหรับบุคคลทั่วไปท่ีมีสุขภาพปกติ มใิชส่ าหรับผูป่้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง  ลักษณะ รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และการตัดสิน ใจซ้ือ

ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในประเทศไทยไดท้ าการศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฏี บทความ 
และงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการอา้งอิงการศึกษางานวจิยั ดงัตอ่ไปน้ี  

2.1   แนวคิดและงานวจิยัเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ  
2.2   แนวคิดและงานวจิยัเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ  
2.3   แนวคิดเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  
2.4   แนวคิดเกีย่วกบัผูสู้งอายุ  
2.5   กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

2.1 แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 การศึกษาเ ร่ือง รูปแบบการด าเ นิ นชี วิต (Lifestyle) ถือได้วา่มีบทบาทอย ่างมากใ นการ
ด าเนินงานทางการตลาด และการส่ือสารในปัจจุบัน เ น่ืองจากรูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) จะ
ชี้ให้เห็นถึงลกัษณะของผูบ้ริโภค และอธิบายถึงลกัษณะทางจิตวทิยาของผูบ้ริโภคได้อยา่งละเ อียด 
และแมน่ย ากวา่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลจากการศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตจะเป็น
ปัจจัยส าคญัท่ีชว่ยอธิบายให้นักการตลาดเขา้ใจพฤติกรรมการบริโภคของกลุม่เป้าหมายไดม้ากย่ิงข้ึน 
และสามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปใช ้วางแผนทางการตลาดได้อยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะชว่ยในการวางแผน
ดา้นสินค้า บริการ และเขา้ใจกลุม่เ ป้าหมายไดดี้ข้ึน ปัจจุบันการศึกษาเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
สามารถแบง่การศึกษาได ้2 ลักษณะคือการศึกษาผู้บริโภคในลกัษณะกวา้ง ๆ (General Approach) 
และการศึกษารูปแบบการด าเ นินชีวิตควบคูไ่ปกบัการศึกษาสินค้าหรือบริการ (Situation-Specific 
Approach) ซ่ึงจะเน้นการคาดเดาเกีย่วกบัสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ เพื่อ
น าไปใชใ้นการวางแผน ทางโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 

2.1.1 ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต  
จากการศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต ในดา้นความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต 

พบวา่มผูีร้วบรวม และให้ความหมายไว ้ ดงัน้ี 
Engel, Blackwell and Kollat (1978) ได้ให้ความหมายรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง แบบ

ท่ีประชาชนไดใ้ชช้ีวติ ใชจ้า่ยเงิน และเวลา  
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Lazer (1985) ไดใ้ห้ความหมายวา่ รูปแบบการด าเนินชีวติ หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงภาพ 
รวมของวถีิชีวติท่ีแตกตา่งกนั โดยการสร้างเป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากความตอ่เ น่ืองของการด าเนิน
ชีวติในสังคม 

Assael (1987) ได้ให้ความหมายรูปแบบการด าเนินชีวติ หมายถึง  ลกัษณะของความเป็นอยูท่ี่
แสดงถึงการใช ้เวลาของแตล่ะคน (Activities) การสนใจกบัส่ิงแวดล้อมรอบตัว (Interest) และความ
คิดเห็นท่ีมีตอ่ตนเองและส่ิงรอบข้างซ่ึงคือ ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) เป็น
รูปแบบเฉพาะของกจิกรรมในแตล่ะวนัท่ีแสดงความเป็นตัวตน โดยท่ีรูปแบบการด าเนินชีวติของแต ่
ละบุคคลจะมีเอกลกัษณ์ท่ีไมเ่หมอืนใคร แตล่ะคนจะเลือกท าในส่ิงท่ีแตกตา่งจากคนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะ
มใีครคนอ่ืน ๆ ท าในส่ิง ท่ีเหมือนกนัก็เป็นได้ จึงมีคนจ านวนหน่ึ งท่ีมีรูปแบบการด าเ นินชีวิตท่ี
เหมอืนกนั  

Well and Prensky (1996) ได้ให้ความหมายวา่ รูปแบบการด าเ นินชีวติ หมายถึง การแสดง
ให้เห็นถึงคา่นิยม และการกระท าในสังคม และน ามาใชอ้ธิบายถึงวถีิชีวติของผูบ้ริโภค 

Mowen and Minor (1998) ได้ให้ความหมายวา่ รูปแบบการด าเนินชีวติ  หมายถึง การแสดง
ให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคด ารงชีวติอยา่งไร ใช ้เงิน และแบง่ปันเวลาไปใชเ้พื่อด าเนินกจิกรรมตา่ง ๆ อยา่งไร 
ซ่ึงจะเกีย่วขอ้งกบัการกระท า และพฤติกรรมท่ีเ ปิดเผยของผู้บริโภคท่ีสังเกตเห็นได้ ซ่ึงแตกตา่งจาก
บุคลิกภาพท่ีบรรยายลักษณะอันเกิดจากส่วนภายในมากกวา่ คือ รูปแบบลักษณะของความคิด 
ความรู้สึก และการรับรู้ 

Solomon (1999) ได้ให้ความหมายวา่ รูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) หมายถึง การแสดง
ให้เห็นถึงคา่นิยมในการด าเนินชีวติผา่นรูปแบบการด าเนินชีวิต ผา่นรูปแบบการบริโภคสินคา้ตา่ง ๆ 
ซ่ึงบุคคลมกัจะรวมตวักนัเป็นกลุม่ โดยมส่ิีงท่ีชอบเหมือนกนั ใช ้เวลาท ากิจกรรมท่ีคล้ายกนั และซ้ือ
ของท่ีคลา้ยกนั  

Kotler (2000) ได้ให้ความหมายวา่ รูปแบบการด าเนินชีวติ หมายถึง รูปแบบการใชช้ีวติของ
บุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของกจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของแตล่ะบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากปัจจยัตา่ง ๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
เชน่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ คา่นิยม การเ รียนรู้ ปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม เชน่ ครอบครัว ช ั้นทาง
สังคม และวฒันธรรม รูปแบบการด าเนินชีวิตของแตล่ะบุคคลท่ีแตกตา่งกนัจะมีผลท าให้พฤติกรรม
การบริโภคของแตล่ะบุคคลแตกตา่งกนัด้วย วธีิการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) นิยมใช ้
มาตรวดัลักษณะทางจิตนิสัย (Psychographics) ซ่ึง เป็นวิธีการวดัเชิงปริมาณในรูปแบบของกิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็น (Activities Interest and Opinions : AIO)  
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Hawkins, Best และ  Coney (2000) ได้ให้ ความหมายวา่ รูปแบบการด าเ นินชีวิต  หมายถึง 
การรวมแนวคิดเกีย่วกบัตวัเอง และส่ิงท่ีผา่นมาในชีวติ ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตัวบุคคลนั้น  และสถานการณ์
ท่ีเกดิข้ึน ณ ชว่งเวลานั้น  
 จากความหมายตา่ง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ รูปแบบการด าเนินชีวติ คือ  แนวคิดเกีย่วกบั
ตวัเอง และส่ิงท่ีผา่นมาในชีวิต ลักษณะของความเป็นอยูท่ี่แสดงถึงการใชเ้วลาของแตล่ะคนวา่เป็น
อยา่งไร (Activities) การให้ความสนใจกบัส่ิงรอบตวั (Interest) และความคิดเห็นท่ีมตีอ่ตนเอง ซ่ึงจะ
เกีย่วขอ้งกบัการกระท า และพฤติกรรมท่ีเปิดเผยสังเกตเห็นได้  สามารถอธิบายให้เห็นถึงคา่นิยมใน
การด าเนินชีวิตผา่นรูปแบบการด าเนินชีวิต ผา่นรูปแบบการบริโภคสินค้าตา่ง ๆ ซ่ึงบุคคลมกัจะ
รวมตัวกนัเป็นกลุม่ โดยมส่ิีง ท่ีชอบเหมอืนกนั ใชเ้วลาท ากจิกรรม หรือซ้ือสินคา้ท่ีคลา้ยกนั  ซ่ึงวิธีการ
ศึกษารูปแบบการด าเ นินชีวิต (Lifestyle) นิยมใช ้มาตรวดัลกัษณะทางจิตนิสัย (Psychographics) ซ่ึง
เป็นวธีิวดัเชิงปริมาณ (Quantities) ศึกษาในรูปแบบของกจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีมตีอ่
ตนเองและส่ิงรอบตวั (Activities Interest and Opinions : AIO) 

2.1.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตทีมี่อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  
กระบวนการของรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของผู้บริโภคได้แสดง

ไวใ้นภาพท่ี 2-2 บุคคลจะเ รียนรู้แบบของการด าเ นินชีวติโดยการรับอิทธิพลมาจากวฒันธรรม ช ั้น
ทางสังคม กลุม่อา้งอิง และครอบครัว ตอ่จากนั้ นรูปแบบการด าเ นินชีวิตก็จะได้รับการกลั่นกรอง 
หรือผนัแปรไปตามคา่นิยม และบุคลิกภาพของแตล่ะบุคคล จึงเ ห็นไดว้า่ในตัวบุคคลจะมีลกัษณะ
ของคา่นิยม บุคลิกภาพ และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีซ้อนกนัอยู ่นอกจากน้ียงัพิจารณาไดว้า่รูปแบบ
การด าเนินชีวติเ ป็นการรวมอิทธิพลทางบุคลิกภาพ และคา่นิยมทางสังคมท่ีถูกบุคคลแตล่ะคนรับเข้า
ไว ้
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ภาพที ่2.1  แสดงถึงรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมอิีทธิพลตอ่การตัดสินใจของผู้บริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Engel; Blackwell and Kollat (1978) 

วฒันธรรม และวฒันธรรมยอ่ย 

ช ั้นทางสังคม 

กลุม่อา้งอิง 

ครอบครัว 

              คา่นิยม รูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ 

กจิกรรม  

ความสนใจ  

ความคิดเห็น 

การศึกษารูปแบบการด ารงชีวติ 

การตดัสินใจในแตล่ะ
ครอบครัว 

พฤติกรรมทัว่ ๆ ไป 

ผลประโยชน์ท่ีตอ้งการ 

รายจา่ยงบประมาณ รายจา่ยงบประมาณเวลา 

การเลือกผลิตภณัฑ ์

การเลือกร้านคา้ และตราสินคา้ 

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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2.1.3 การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต  
การศึกษารูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้บริโภคท่ีนิ ยมกระท ากนัใน ปัจจุบันมีสองวิธีคือ 

วธีิการแบบ AIO และวธีิการแบบ VALS  
2.1.3.1 วิธกีารศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ AIOs 
วธีิน้ี เป็นท่ีนิยมกนัมากในการแบง่รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้บริโภคในสังคม โดย

เป็นการวเิคราะห์ลกัษณะทางจิตวทิยาสังคมของผู้บริโภค (Phychographic Analysis) ผา่นทางการใช ้
เวลาท ากิจกรรมตา่ง ๆ ของคนวา่เป็นอยา่งไร (Activities) การให้ความสนใจกบัส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
(Interests) และความคิดเห็นท่ีมตีอ่ตนเอง และส่ิงแวดล้อมรอบขา้ง (Opinions) ซ่ึงสามารถเรียกโดย
ยอ่วา่ AIO โดยจะศึกษาดูวา่บุคลิกท่ีมกีารท ากิจกรรมตา่ง ๆ มคีวามสนใจ และมีความคิดเห็นอยา่งไร
บ้างก ับเ ร่ืองท่ี เร าต้อง การศึกษา ซ่ึ งสามารถท าการว ัดได้ทั้ง ในลักษณะกวา่งจนถึงลักษณะ
เฉพาะเจาะจงของสินคา้ รวมไปถึงการเลือกเปิดรับส่ือตา่ง ๆ ดว้ย 

ชชู ัย สมทิธิไกร (2553) ไดอ้ธิบายถึงวธีิการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติแบบ AIO 
คือ วิธีการท่ีมุง่คน้หาวา่ผูบ้ริโภคกระท ากจิกรรมอะไร มคีวามสนใจเร่ืองอะไร และมคีวามคิดเห็นต ่อ
ประเด็นตา่ง ๆ อยา่งไร ดงันั้น AIO จึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามตา่ง ๆ ท่ีมุง่ 3 ประเด็นหลกัดงัน้ี 

1) กจิกรรมท่ีท า เพื่อให้ผูบ้ริโภคเปิดเผยส่ิงท่ีท า ส่ิงท่ีซ้ือ รวมทั้งการใชเ้วลาวา่ง 
2) ความสนใจ เป็นค าถามท่ีวดัความชอบ และการจดัล าดบัความส าคญัของผูบ้ริโภค 
3) ความคิดเห็น เ ป็นค าถามท่ีมุง่ เน้ นความคิด ความรู้สึก และทัศนะตา่ง ๆ ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมตีอ่โลก เศรษฐกจิ สังคม และประเด็นอ่ืน ๆ  
Well and Tiger (1971) ได้อธิบายถึงการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ AIOs ไว ้

ดงัน้ี 
1) A : Activities คือค าถามเกีย่วกบักจิกรรมท่ีท า เพื่อให้ผู ้บริโภคเปิดเผยส่ิง ท่ีท า ส่ิง

ท่ีซ้ือ รวมทั้งการใชเ้วลาวา่ง 
2) I : Interests คือค าถามเกี่ยวกบัความสนใจ เป็นค าถามท่ีวดัความชอบ และการ

จดัล าดบัความส าคญัของผู้บริโภค 
3) O : Opinions คือค าถามเกี่ยวความคิดเห็น เป็นค าถามท่ีมุง่เน้นความคิด ความรู้สึก 

และทศันะตา่ง ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีมตีอ่โลก เศรษฐกจิ สังคม และประเด็นอ่ืน ๆ 
Assael (1986) ได้อธิบายถึงความหมายของวิธีการวดัรูปแบบการด าเนิ นชีวติ แบบ 

AIOs ไวด้งัน้ี 
1) กจิกรรม (Activities) หมายถึงการแสดงออกอยา่งเดน่ช ัด เชน่ การซ้ือสินค้า หรือ 

การคยุกบัเพื่อนบ้านเกี่ยวกบับริการใหม ่ๆ ซ่ึงแมว้า่การแสดงออกเหลา่น้ีจะสามารถแสดงออกเห็น
ไดแ้ตก่เ็ป็นเร่ืองยากท่ีจะวดัถึงเหตุผลของการกระท าโดยตรง  
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2) ความสนใจ (Interests) เป็นความสนใจในบางวตัถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรือ
บางเร่ือง หมายถึง ระดับของความต่ืนเต้นท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัความเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ หรือความเอาใจ
ใสแ่บบตอ่เน่ือง 

3) ความคิดเห็น (Opinions) เป็นค าตอบของแตล่ะบุคคลในการตอบสนองตอ่ส่ิง เร้าท่ี
เกดิข้ึน ซ่ึง เปรียบเสมือนเป็นค าถามในลักษณะการตีความความคาดหวงั และการประเมนิผล เชน่ 
ความคาดหวงัในเหตุการณ์ และการประเมินผลดี และผลเสียของการเลือกท่ีจะเลือกกระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึง 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น AIOs เ ป็นตัวแปรด้านโครงสร้าง จิตวิทยาหรือจิตวเิคราะห์ ซ่ึงมุง่
ความส าคัญท่ีกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion) ของผู้บริโภค
ซ่ึงมลีักษณะดังตัวอยา่งในตารางท่ี 2-1 ซ่ึง เป็นการแสดงให้เห็นมิติส าคญัท่ีถูกน ามาใช ้ในการวดั
องค์ประกอบของ AIOs ตลอดจนขอ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ตารางที ่2.1 การจดัพวก AIOs เพื่อการศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ (Plummer, 1974) 

กจิกรรม 
(A : Activities) 

ความสนใจ 
(I : Interest) 

ความคิดเห็น 
(O : Opinion) 

ประชากรศาสตร์ 
(Demographic) 

งาน (Work) 
งานอดิเรก (Hobbies) 
กจิกรรมสังคม  
(Social Event) 
การใชเ้วลาวา่ง (Vacation) 
การพกัผอ่น (Entertainment) 
สมาชิกคลบั   
(Club Membership) 
การรว่มกจิกรรมชมุชน 
(Community) 
การเลือกซ้ือ (Shopping) 
กฬีา (Sport) 

ครอบครัว 
(Family) 
บา้น (Home) 
งาน (Job) 
การรว่มกจิกรรม
ชมุชน 
(Community) 
ความนิยม 
(Fashion) 
อาหาร (Food) 
ส่ือ (Media) 
ความส าเร็จ 
(Achievement) 

ตอ่ตนเอง 
(Themselves) 
ปัญหาสังคม  
(Social Issues) 
การเมอืง (Politics) 
ธุรกจิ (Business) 
เศรษฐกจิ 
(Economy) 
การศึกษา 
(Education) 
ผลิตภณัฑ์ (Product) 
อนาคต (Future) 
วฒันธรรม (Culture) 

อายุ (Age) 
การศึกษา 
(Education) 
รายได ้ (Income) 
อาชีพ 
(Occupation) 
ขนาดครอบครัว 
(Family Size) 
ท่ีอยูอ่าศยั 
(Dwelling) 
ขนาดเมอืงท่ีอาศยั 
(City Size) 
ขั้นตอนวงจรชีวติ 
(Life Cycle) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

จากตารางลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวติแบบ AIOs ประกอบด้วยตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีชว่ยให้
สามารถจัดกลุม่ของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเป็นกลุม่ตา่ง ๆ ได ้โดยอาศยัข้อมลูท่ีไดไ้ป
วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์กนัในเชิง จิตวิทยา ซ่ึงในการวิจยัคร้ัง น้ีการวดัแบบ AIOs มาเป็นแนวทาง
ในการวิจยั เพื่อใช ้วดัและแบง่กลุม่รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยยึดแนวทางของ  Shufeldt, Oates and 
Vought (1998) เป็นแนวทางในการศึกษา  เน่ืองจากเป็นงานวจิยัท่ีศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเนิน
ชีวติผูสู้งอายุโดยใชว้ิธีการศึกษาแบบ AIO ศึกษาเกีย่วกบักจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตา่ง 
ๆ ของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ลกัษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้สูงอายุท่ีแตกตา่งกนั  และผลการ
วเิคราะห์สามารถแบง่ส่วนตลาดตามลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตได้ออกเป็นกลุม่ ๆ จ านวน 5 
กลุม่ 

นอกจากน้ี  การใช ้ค าถามเกีย่วกบักจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น  หรือเ รียกวา่ AIO 
Statement เพื่อใชว้ดัลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตนั้น  ยงัสามารถเลือกศึกษาไดท้ั้งในลกัษณะกวา้ง 
(General Approach) เพื่อให้ทราบเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติทัว่ ๆ ไป และในลักษณะท่ีเฉพาะ 
เจาะจงเกีย่วกบัสินค้า  หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึง (Product Specific Approach) ซ่ึงท าได้โดยการ
เลือกใชข้อ้ค าถามเฉพาะประเด็นท่ีเกีย่วขอ้งกบัสินคา้ หรือบริการท่ีตอ้งการศึกษา 
 2.1.3.2 วิธกีารศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ VALs (Value & Lifestyle) 

การวดัคา่นิยม และการวดัรูปแบบการด าเนินชีวติแบบ VALs ไดรั้บการพฒันาข้ึนโดย
สถาบนัวจิยัแสตนฟอร์ด (SRI) ในพ.ศ. 2521 และมีการแกไ้ขเพิ่มเ ติมใน พ.ศ.2532 จึงท าให้ VALs ม ี
2 ชนิด คือ VALs1  และ VALs2 ส าหรับแนวคิดของ VALs 1 นั้ น อิงทฤษฏีของมาสโลว ์(Maslow’s 
Hierarchy of Need) ซ่ึงเป็นแรงขบัเบ้ืองตน้ในการด าเนินชีวติมนุษย์ และทฤษฏีพฒันาทางจิตวิทยา 
สว่น VALs2 ออกแบบข้ึนมาเพื่อวดัรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจงในเร่ืองการซ้ือของผูบ้ริโภคชาวอเมริกนั 
โดยมรีายละเอียดดงัน้ี (Moven and Minor, 1988 อา้งถึงใน เลิศหญิง หิรัญโญ, 2545) 

1.  การแบง่ประเภทผูบ้ริโภคตามแบบ VALS (หรือ VALS1) 
Moven and Minor (1988) ได้อธิบาย VALS วา่ได้ถูกพ ัฒน าข้ึนในปี  ค.ศ .1978 โดย

ยึดถือทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว์ ท่ีวา่ความต้องการของคนมลี าดับขั้นตอน และแนวความคิดของ
ไรส์แมน ท่ีจดัแบง่ประเภทของคน เป็นกลุม่ท่ียึดถือตัวเองเป็นหลัก (inner-oriented) และกลุม่ท่ี
ยึดถือผูอ่ื้นเป็นหลกั (outer-oriented) และไดแ้บง่ผู ้บริโภคออกเป็น 4 กลุม่ใหญ ่และแบง่เป็นยอ่ยรวม
ได ้9 กลุม่ ดงัน้ี  

1) กลุม่มุง้ เน้นความตอ้งการเพื่อการยงัชีพ (Need Driven Group) ไดแ้ก ่กลุม่บุคคลท่ี
มฐีานยากจน จึงสนใจท่ีความตอ้งกาขั้นพื้นฐาน เพื่อการยังชีพเป็นส าคญั แบง่เป็นกลุม่ยอ่ย 2 กลุม่ 
คือ 
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1.1 ผูข้อเพียงมีชีวติอยูร่อด (Survivors) ได้แก ่ผู ้ยากจนขบัแค้น คนชรา สุขภาพ
ไมดี่ และการศึกษาต ่า 

1.2 ผูป้ระคองชีวติ (Sustainers) ไดแ้ก ่พวกยากจน แตเ่พียงรู้สึกวา่ไมม่ีอะไร แต ่
กไ็มส้ิ่นหวงัเสียทีเดียว มกีารวางแผน และคาดหวงัอนาคตมากกวา่พวกแรก  

2) กลุ ่มยึดถือผู้ อ่ืน เป็ น แบบอย ่าง  (Outer Oriented Group) ได้แก  ่ก ลุ ่มท่ี ยึด ถือ
ความคิดของผู้อ่ืนเป็นหลกั และด าเนินชีวติของตนเองไปตามแบบอยา่งท่ีมองเห็น แบง่ออกเป็นกลุม่
ยอ่ย 3 กลุม่ คือ 

2.1 ผูเ้ป็นสมาชิกในสังกดั (Belongers) ไดแ้ก ่คนอเมริกาช ั้นกลาง สว่นมากเป็น
พวกผิวขาว มรีายได้ระดบักลาง อายุกลางคนหรือมากกวา่ รักสถานบันครอบครัว ไปโบสถ์ และรัก
ชาติ 

2.2 ผูเ้ลียนแบบผูอ่ื้น (Emulator) ได้แก ่คนหนุ ่มสาวขยนัขนัแข็งเพื่อความส าเร็จ
ในอาชีพการงาน โดยถือผู้ประสบผลส าเ ร็จเ ป็นแบบอยา่ง มีความทะเยอทะยานสูง ชอบใช ้จา่ย
มากกวา่อดออม  

2.3 ผูป้ระสบผลส าเร็จ (Achievers) ได้แก ่พวกร ่ ารวย รายได้สูง  ประกอบอาชีพ
สว่นตวั มคีวามเชื่อม ัน่ในตนเอง อายุกลางคน 

3) กลุม่ยึดตนเองเป็นหลัก (Inner Directed Group) ได้แก ่พ วกยึดถือความคิดของ
ตนเองเป็นหลกั เป็นตวัของตวัเอง แบง่ออกเป็นกลุม่ยอ่ย 3 กลุม่ คือ 

3.1   กลุ ่มฉันคือฉัน  (I-am-me-group) ได้แก ่พ วกวยัรุ ่น คนห นุ ่มสาว ท่ียังไม ่
แตง่งาน มีอารมณ์  ความรู้สึก และคิดเห็นเปล่ียนแปลงง ่าย มีความกระตือรือร้น กล้าหาญ ชอบ
แสวงหาความคิดใหม ่ และความเป็นเจา้ของในส่ิงใหม ่  

3.2   พวกชอบมีประสบการณ์ใหม ่ๆ  Experientials) ได้แก ่พวกท่ีช อบเข้าไป
เกีย่วข้องในกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา เ ป็นต้น พวกน้ีไดรั้บการศึกษาสูง ตอ้งการ
ประสบการณ์ใหม ่ ชอบซ้ือรถยนต์ตา่งประเทศ หรือวดีีโอเกมส์ เป็นตน้  

3.3   พวกสนใจปัญหาสังคม (Society Conscious) ได้แก  ่พ วกท่ีมีฐาน ะร ่ ารวย 
ไดรั้บการศึกษาสูง มีความเป็นอิสระ มีความสนใจทางดา้นปัญหาสังคม และส่ิงแวดล้อมมาก กลุม่น้ี
เทียบไดก้บักลุม่ผู ้ประสบผลส าเร็จ 

4) กลุม่ผูป้ระสบผลส าเร็จในชีวิต (Integrated Group) เป็นกลุม่พลเมืองกลุม่เล็ก เป็น
ผูใ้หญท่ี่บรรลุผลส าเร็จในชีวติ มวีุฒิภาวะสูง สามารถน าลักษณะบุคลิกภาพท่ีดีท่ียึดถือตนเอง และ
ยึดถือผูอ่ื้นมารวมเขา้ดว้ยกนั แมว้า่กลุม่น้ีจะมรีายไดสู้งท่ีสุด แตเ่น่ืองจากมจี านวนน้อย จึงไมส่ามารถ
จดัเป็นสว่นตลาดท่ีไดผ้ลได ้ เพราะขนาดเล็กเกนิไป 
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 2. การแบง่ประเภทผูบ้ริโภคตามแบบ VALS 2 
Kotler (2003) ไดอ้ธิบายวธีิการศึกษาลกัษณะรูปแบบของการด าเนินชีวิต แบบ VALS 

(Value and Lifestyle System) วา่เ ป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกบัการแบง่ผูบ้ริโภคโดยอาศัยตวัชี้ วดัทาง
จิตวทิยา แบง่ผูบ้ริโภค พิจารณาได ้ 2 แกน คือ Self-orientation ในแนว X กบั Resources ในแนว Y  

 กลุม่ Self – orientation ประกอบดว้ย 
1) ผูบ้ริโภคมุง่ในหลักการ (Principle-oriented Consumers) เ ป็นผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้า

โดยอิงกบัทศันะของเขาท่ีมีตอ่โลกลอ้มรอบตวั 
2) ผูบ้ริโภคประเภทมุง่ในฐานะ (Status – oriented Buyers) เ ป็นผู้ซ้ือสินค้า โดยอิง

กบัปฏิกริิยา และความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
3) ผูบ้ริโภคประเภทมุง่กอ่ปฏิกริิยา (Action – oriented Buyers) เ ป็นผูถู้กผลกัดันให้มี

การซ้ือสินค้า เพราะความปรารถนาท่ีจะท ากิจกรรม ปรารถนาในความหลากหลาย และต้องการ
จดัการกบัความเส่ียง 

SRIC-BI (SRI Consulting Business Intelligence) จัดกลุม่ผู ้บริโภคท่ีอยูใ่นกลุม่ Self –
orientation กลุม่ท่ี 1-4 ถูกจ าแนกเป็นกลุม่ท่ีมีทรัพยากรมาก และกลุม่ท่ี 5-8 เ ป็นกลุม่ทรัพยากรน้อย 
นอกจากน้ีผูบ้ริโภคท่ีมทีรัพยากรท่ีอยูใ่นระดับสูงมาก และต ่ามากจะถูกจ าแนกโดยไมค่ านึงวา่จะเป็น
กลุม่ Self-orientation หรือไม ่ กลุม่ VALS 8 กลุม่มลีกัษณะดงัภาพท่ี 2-3 ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

คณุสมบติัหลกัของผู้มีทรัพย์สมบัติมากม ี 4 กลุม่ คือ 
1) ผู ้ช อบเข้าสั ง คม (Actualizers) ประ กอบด้วย บุคคลท่ีมีรา ยได้สู ง ท่ี สุด  และ

ทรัพยากรจ านวนมากท่ีท าให้เขาสามารถอยูใ่นกลุม่ Self-orientation ไดภ้าพพจน์เป็นเ ร่ืองส าคญัตอ่
เขา ไมใ่ช เ่พื่อแสดงฐานะแตเ่พื่อขยายให้เ ห็นถึงรสนิยมความเป็นอิสระและทา่ที เขามีความสนใจ
กวา้งขวาง เปิดรับการเปล่ียนแปลง และมแีนวโน้มท่ีจะซ้ือ “ส่ิงท่ีสวยสดส าหรับชีวิต” 

2) ผู ้ต้อง การประสบความส าเ ร็จในชี วิต (Fulfilled) เ ป็นพวก “มืออาชีพ ” ท่ีมี
การศึกษาดี มีความรับผิดชอบ และสูงด้วยวฒุภาวะ กจิกรรมเพื่อการพักผอ่นมุง่ ท่ีบ้านของพวกเขา 
เป็นผูม้ีขา่วสารพร้อมมลู และยงั เปิดรับความคิดเห็นใหม ่ๆ อีกด้วย เป็นพวกท่ีมรีายไดสู้งแตเ่ ป็น
ผูบ้ริโภคท่ีมพีฤติกรรมตามคา่นิยม 

3) ผู ้มีความทะเยอทะยาน (Achievers) ประกอบด้วยบุคคลท่ีอนุ รักษนิ ยมทาง
การเมอืงมุง่ท่ีงาน รักความส าเร็จ แสวงหาความพอใจจากงานและครอบครัว ยกยอ่งในอ านาจ และ
ยึดมัน่ในฐานะ นิยมสินคา้ "ติดตลาด” ท่ีแสดงถึงความส าเร็จ 

4) ผูม้ปีระสบการณ์ (Experiences) เป็นผูบ้ริโภคท่ี “หิว” และใชจ้า่ยเป็นอยา่งมากกบั
เส้ือผา้ ฟาสต์ฟู๊ ด ดนตรี และของโปรดของวยัรุน่  เน่ืองจากเป็นเด็กมากกวา่กลุม่อ่ืน ๆ พวกเขาจึงใช ้
พลงังานมากให้กบัการออกก  าลงักาย และกจิกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพวกน้ีชอบส่ิงใหม ่ ๆ 
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5) ผูยึ้ดม ัน่  (Believers) เป็นพวกอนุรักษ์นิยม รายได้พอประมาณนิยมผลิตภ ัณฑ์ ท่ี
ผลิตในประเทศ และเป็นตราท่ี “ติดตลาด” ชีวติมุง่ท่ีครอบครัว วดั ชมรม และประเทศชาติ 

6) ผูม้ีความพยายาม (Strivers) ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคา่นิยมคลา้ยกบั Achievers แต ่
มทีรัพยากรทางจิตวิทยา สังคม และเศรษฐกจิน้อยกวา่ สไตล์มีความส าคัญตอ่คนพวกน้ี เพราะเขา
พยายามเลียนแบบผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นกลุม่ท่ีมีทรัพยากรมากกวา่กลุม่อ่ืน ๆ 

7) ผูป้ฏิบัติการ (Makers) ประกอบด้วยบุคคลท่ีชอบกอ่อิทธิพลตอ่ส่ิงแวดล้อมโดย
ปฏิบติัการตา่ง ๆ พวกเขานิยมความเพียงพอใจในตนเอง มุง่แตส่ิ่งท่ีตนคุน้ เคย ครอบครัว งาน และ
การพกัผอ่นรา่งกาย นิยมสินคา้ท่ีดูงา่ยหรือแสดงหน้าท่ีให้เห็นงา่ย 

8) ผูต้อ่สู้ด้ินรน (Struggles) ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีรายไดน้้อยท่ีสุด และมีทรัพยากร
น้อยท่ีสุดในกลุม่ Self – orientation เ น่ืองจากมทีรัพยากรจ ากดั พวกเขาจึงมกัเป็นผู้บริโภคท่ีซ่ือสัตย์
ตอ่สินคา้ท่ีจ าเป็นตอ่การครองชีพ 
ภาพที ่2.2   แสดงกลุม่ผูบ้ริโภค 8 กลุม่ของ VALS 

 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Kotler (2003) 
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2.1.4 ความส าคัญของการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต 
รูปแบบการด าเนินชีวติเ ป็นส่ิงท่ีมอิีทธิพลตอ่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท าให้องค์กรธุรกจิตา่ง 

ๆ พยายามศึกษาเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้บริโภคมากข้ึน 
1. การตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต  (Lifestyle Marketing) หมายถึงการท าการตลาดท่ี

ให้ความส าคัญกบัวิถีของผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย    มุง่เน้นเกีย่วกบักจิกรรมทางการตลาดของธุรกิจ
จะตอ้งสอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคกลุม่เป้าหมาย ไมว่า่
จะเป็นการออกแบบสินคา้ หรือบริการ หรือการจดักจิกรรมการตลาด 

2. การแบง่ส่วนตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Segmentation) ในการแบง่สว่น
ตลาดผู้บริโภคนั้น มเีกณฑ์ในการแบง่ได้หลายเกณฑ์ เชน่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ 
รายได้ สถานภาพสมรส) หรือเกณฑ์ดา้นภูมิศาสตร์ (พื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั) ส่วนการแบง่ส่วนตลาดตาม
รูปแบบการด าเนินชีวติเ ป็นการแบง่ส่วนตลาดโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกบักิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นเป็นพื้นฐานในการแบง่สว่นตลาด กลุม่ผูบ้ริโภคท่ีได้จากการแบง่สว่นตลาดวธีิน้ีอาจมี
เพศ อาชีพ อายุ รายได้ และระดบัการศึกษาท่ีแตกตา่งกนั แตม่ีความคล้ายคลึงกนัในด้านกิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็น นักวชิาการเรียกการแบง่ส่วนตลาดน้ีวา่การแบง่ส่วนตลาดผูบ้ริโภค
ตามหลกัจิตวทิยา (Psychographic Segmentation) อาจจะไดม้าจากโครงการส ารวจวจิัย ท่ีเรียกวา่ การ
ส ารวจรูปแบบการด าเนิ นชีวิตของผู้บริโภค (Lifestyle Survey) หรืออาจได้มาจากการเก็บข้อมูล
ลูกค้า  เชน่ ข้อมูลการใช ้บัตรเครดิต ประวติัการซ้ือ ข้อมูลการเข้ารับบริการ ประวติัการติดตอ่ท่ี
บนั ทึกจากศูนย์บริการ หรือ Call Center เป็นต้น ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และปริมาณมากเพียงพอก็จะ
สามารถน ามาใช ้ท าการแบง่สว่นตลาดผูบ้ริโภคตามรูปแบบการด าเนินชีวติได้โดยจะตั้งค าถามหลัก 
ๆ สองค าถามตามล าดบั คือ 1) สามารถใช ้ตัวแปรน้ีแยกกลุม่ลูกคา้ได้หรือไม ่และ 2) ควรแยกกลุม่
ลูกค้าออกเป็นกี่กลุม่ (Cluster Analysis) หลงัจากนั้นนักการตลาดก็จะระดมความคิดเพิ่มเ ติมภาพของ
แตล่ะกลุม่ (Segment) ให้เต็มวา่เป็นใคร รุน่ราวคราวไหน คา่นิยมของชีวติคืออะไร เป็นตน้  

3. การสร้างตราสินค้าตามรูปแบบการด าเนิ นชีวิต (Lifestyle Branding) คือการสร้างตรา
สินค้าให้ผู ้บริโภครับรู้วา่ เป็นตราสินค้าส าหรับรูปแบบการด าเ นินชีวติแบบใดแบบหน่ึง การท่ี
ผูบ้ริโภคแตล่ะคนตา่งมีวถีิชีวติ และเอกลักษณ์ของตน ตราสินค้าท่ีอิงตามรูปแบบการด าเนินชีวิต คือ
ส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไดแ้สดงเอกลักษณ์ของตนออกมาโดยผา่นตราสินคา้นั้น  

2.1.5 ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Characteristics) 
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติเป็นการจัดกลุม่ผูบ้ริโภค ท่ีมีความต้องการท่ีคล้ายกนัหรือ

เหมอืนกนัให้อยูใ่นกลุม่เ ดียวกนั โดยจ าแนกตามลักษณะการใชช้ีวติ ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
แตล่ะบุคคล ตามกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตา่งๆ  ซ่ึงมีการแบง่ลักษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวติหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
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Reimer (1995) ไดแ้บง่ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติไว ้ 5 กลุม่ ดงัน้ี 
1. รูปแบบการด าเ นินชีวิตท่ีมีลกัษณะมุง่ เน้นวฒันธรรม (Cultural Orientation) คือ รูปแบบ

การด าเนินชีวิตท่ีแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกบัวฒันธรรม ห รือ
ประเพณีในแตล่ะสภาพแวดล้อมของแตล่ะบุคคลไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมระดับชาวบ้านห รือ
วฒันธรรมระดบัสูง เชน่ การชมการแสดงทางวฒันธรรม การสนใจนิทรรศการทางศิลปะ  

2. รูปแบบการด าเ นิ นชี วิตท่ีมีลักษณะมุง่ เน้ น ด้าน สัง คม (Social Orientation) หมายถึง
รูปแบบการด าเ นินชีวติท่ีแสดงให้เ ห็นถึง กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกีย่วกบัเร่ืองรอบตัว
ท่ีเห็นวา่ส าคญั นอกเหนือจากส่ิงท่ีเป็นอยูท่ัว่ไป และเป็นส่ิงท่ีควรคา่ตอ่การท่ีบุคคลจะเข้าไปรว่มท า
เพื่อสว่นรวม เชน่ เร่ืองการเมอืง สังคม และสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้  

3. รูปแบบการด าเ นิ นชี วิต ท่ีมีลักษณะมุง่ เน้ น ด้านบัน เทิง (Entertainment Orientation) 
หมายถึง รูปแบบการด าเ นินชีวติท่ีแสดงให้เห็นถึง กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ความพึงพอใจ และความบนัเทิงของตนเองมากกวา่ส่ิงอ่ืน ๆ เชน่ การชมภาพยนตร์ การซ้ือสินคา้เพื่อ
สนองความพอใจสว่นตวั 

4. รูปแบบการด าเ นินชีวิตท่ีมลีักษณะมุง่ เน้น ดา้นบ้านและครอบครัว (Home and Family 
Orientation) หมายถึง รูปแบบการด าเ นินชีวิตท่ีแสดงให้เห็น ถึงกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นท่ีมลีกัษณะของความใกลช้ิด และเป็นเร่ืองสว่นตัวท่ีเกีย่วกบัตนเอง บา้น และคนในครอบครัว
ของตนเอง เชน่ การท ากจิกรรมรว่มกนักบัคนในครอบครัว 

5. รูปแบบการด าเ นินชีวิตท่ีมีลักษณะมุง่ เน้นด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง  และสุขภาพ 
(Outdoor Orientation) หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแสดงให้เห็นถึง กิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แ ข็งแรง เชน่ การเลน่กฬีา สุขอนามยัในการ
รับประทานอาหาร รวมไปถึงการใชช้ีวติกลางแจง้ 

อดุลย์ จาตุรงคกลุ (2534) ไดอ้ธิบายรูปแบบของการใชช้ีวติโดยจ าแนกตามลกัษณะได้ดงัน้ี  
1. ลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตแบบต่ืนตัวกบัไมต่ื่นตัว (Active Versus Passive) เช ่น 

แบบต่ืนตวัผู ้บริโภคเข้าร่วมในการเลน่กีฬา หรือเขา้ดูคอนเสิร์ตรายการสด ส่วนแบบไมต่ื่นตวันั้ น
ผูบ้ริโภคดูโทรทศัน์หรือฟังเทปอยูก่บับา้น 

2. ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแบบโอ้อว้ดกบัสว่นตัว (Ostentatious Versus Private) เชน่ 
แบบโอ้อวดจะแสวงหาสัญลักษณ์แห่งความส าเ ร็จท่ีปวงชนยอมรับ ซ่ึงตรงข้ามกบัแบบส่วนตัว
ผูบ้ริโภคจะแสวงหาสินคา้ท่ีใชเ้ฉพาะตวั 

3. ลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตแบบครอบครัวกบัอาชีพ (Family Versus Career) เช ่น 
แบบครอบครัวจะมบุีตรและใช ้เวลากบักจิกรรมของครอบครัว แตแ่บบอาชีพจะไมม่บุีตรและใช ้เวลา
เพื่อความกา้วหน้าในอาชีพ  
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4. ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบท้องถ่ินกบันครหลวง (Local Versus Cosmopolitan) 
เชน่ แบบทอ้งถ่ินจะเขา้รว่มกบักจิกรรมในชมุชน กบัแบบนครหลวงจะเขา้รว่มกบัโลกท่ีกวา้งกวา่ 

Berkman, Lindquist and Sirgy (1997) ไดอ้ธิบายลกัษณะของรูปแบบการด าเนินชีวติไวด้งัน้ี 
1. ลกัษณะของรูปแบบการด าเ นินชีวติไดรั้บอิทธิพลมาจากกลุม่ เป็นรูปแบบการด าเนินชีวิต

ของแต ่ละบุคคลได้รับอิทธิพลมาจากหลายปัจจัย โดยกลุม่ทางสังคมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพัน ธ์ด้วย
นับเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคัญตอ่รูปแบบการด าเ นินชีวติของบุคคลเป็นอยา่งมาก เชน่ กลุม่เพื่อน 
ครอบครัว บุคคลส าคัญในชีวติ ดังกรณีตัวอยา่งตอ่ไปน้ี พนักงานบริษัทสองคนท่ีมีต าแหนง่และ
เงินเ ดือนเทา่กนั แตท่ั้งคูม่รูีปแบบการด าเ นินชีวติท่ีแตกตา่งกนั คนหน่ึงอาจชอบสังคม มรูีปแบบการ
ด าเ นินชีวิตท่ีหรูหรา แตอี่กคนหน่ึงอาจชอบท ากจิกรรมครอบครัว เน่ืองจากสองคนน้ีมคีรอบครัวท่ี
แตกตา่งกนั มเีพื่อนคนละกลุม่ จบการศึกษาจากคนละสถาบนั เป็นตน้  

2. ลักษณะของรูปแบบการด าเ นินชีวิตมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบุคคล เ ป็นการแสดง
พฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต เมื่อเราทราบรูปแบบการด าเ นินชีวิตของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ก็มคีวามเป็นไปได้ท่ีจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมตา่ง ๆของบุคคลนั้ นได้ เชน่ 
คนท่ีมแีนวคิดแบบเสรีนิยม รักความอิสระ มกัชอบเดินทางทอ่งเท่ียว เป็นตน้  

3. ลักษณะของรูปแบบการด าเ นินชีวิตสามารถบอกจุดศูนย์กลางความสนใจของบุคคล 
(Center of Interest) ท าให้เราสามารถคาดคะเนความสนใจอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วพ ัน ห รือใกล้เ คียงกนักบั
ความสนใจท่ีเป็นจุดศูนย์กลาง เชน่ คนท่ีให้ความสนใจในเร่ืองครอบครัว กม็กัจะใส่ใจในหน้าท่ีการ
งาน งานอดิเรก และเร่ืองเกีย่วกบัศาสนาดว้ย เป็นตน้  

4. ลกัษณะของรูปแบบการด าเ นินชีวติแปรผันตามการเปล่ียนแปลงทางสังคม เชน่ สังคมใน
ปัจจุบนัท่ีแตกตา่งไปจากเดิม ผู ้หญิงออกท างานนอกบา้น หาเล้ียงครอบครัวไดเ้หมือนผูช้าย ดงันั้ น 
รูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบนัยอ่มแตกตา่งไปจากรูปแบบการด าเ นินชีวติของผูห้ญิง
เมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว ผู ้หญิงในยุคปัจจุบนัใช ้ชีวติแบบผูช้ายมากข้ึน ท ากิจกรรมท่ีผู ้ชายท ามากข้ึน เชน่ 
ออกก  าลงักาย ตีกอล์ฟ ใสสู่ทผูกเน็คไท เป็นตน้ 

จากความหมายตา่ง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ คือ การ
จ าแนกหรือการแบง่กลุม่รูปแบบการด าเ นินชีวิตตามลกัษณะการใช ้ชีวติ  ตามกจิกรรม ความสนใจ 
และความคิดเห็นของแตล่ะบุคคล โดยลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวติอาจจะได้รับอิทธิพลมาจาก
กลุม่ทางสังคม พฤติกรรมท่ีแสดงออก ความสนใจตอ่ส่ิงตา่ง ๆ และจากการเปล่ียนเปล่ียนทางสังคม 
กอ่ให้เกดิลกัษณะของรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกตา่งกนั 

ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีแบง่กลุม่ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุม่ตวัอยา่ง  ตามกจิกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็น โดยยึดแนวทางของ  Shufeldt, Oates and Vought (1998) เป็นแนวทาง
ในการศึกษาเน่ืองจากเป็นงานวจิยัท่ีศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติผู ้สูงอายุ โดยศึกษาเกี่ยวกบั
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กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตา่ง ๆ ของผูสู้งอายุ เพื่อวิเคราะห์หาลกัษณะของรูปแบบการ
ด าเนินชีวติของผู้สูงอายุท่ีแตกตา่งกนั และผลการวิเคราะห์จากกลุม่ตวัอยา่งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
สามารถแบง่สว่นตลาดผู้สูงอายุตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติไดเ้ป็นกลุม่ ๆ จ านวน 5 กลุม่คือ 

กลุม่ท่ี 1.กลุม่ท่ีเน้นครอบครัว (Family Oriented) เ ป็นกลุม่ท่ีนิยมใชเ้วลาอยูก่บัครอบครัว ท า
กจิกรรมรว่มกบัครอบครัว และรู้สึกภูมใิจในการท าส่ิงตา่ง ๆ เพื่อครอบครัว  

กลุม่ท่ี 2.กลุม่ท่ีเน้นความแข็งแรงและความมัน่คง (Young and Secure) เป็นกลุม่ท่ีชอบเข้า
รว่มกจิกรรมทางวฒันธรรมตา่ง ๆ ชอบทอ่งเท่ียว  และออกก  าลงักายทุกวนั  

กลุม่ท่ี 3.กลุม่ท่ียังต่ืนตวั (Active Retiree) เ ป็นกลุม่ท่ีสนใจเกีย่วกบัการเมอืง ความเป็นไปใน
สังคม ชอบเลน่หุ้น และลงทุนทางการเงิน  

กลุม่ท่ี 4. กลุม่ท่ีเน้นความน่าเชื่อถือ (Self-Reliant) เป็นกลุม่ท่ีมีการวางแผนชีวิตลว่งหน้า
เสมอ ชอบอุทิศตนเพื่อสังคม เป็นอาสาสมคัร เขา้รว่มกจิกรรมชมุชน   

กลุม่ท่ี 5. กลุม่ท่ีชอบเก็บตัวหรือไมม่ีสังคม (Quiet Introvert) เป็นกลุม่ท่ีจะซ้ือสินคา้ก็ตอ่เมื่อ
ต้องออกไปท ากิจกรรมบางส่ิงห รือ เมื่อมีโอกาส  นิ ยมซ้ือสินค้าตามแหล ่ง ท่ีมีสิน ค้าให้ เ ลือก
หลากหลาย  และชอบเปล่ียนหรือลองซ้ือสินคา้ใหม ่ ๆ ไมยึ่ดติดกบัส่ิงใด 

2.1.6 งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต 
การศึกษาวิจัย เร่ือง ลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้สูงอายุ และการตัดสิน ใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิในประเทศไทย  ได้ท าการศึกษาค้นควา้ และรวบรวมงานวจิัย
ตา่งประเทศท่ีเกีย่วข้องซ่ึงไดจ้ากฐานข้อมลู Emerald และ  Wiley-Blackwell เ ป็นฐานขอ้มูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการจดัการ การบริหาร และสาขาท่ีเกีย่วขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี  

จิรวฒุิ  หลอมประโคม และประพล เปรมทองสุข (2555) ไดศึ้กษาเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสอบถามจากผู้หญิงวยัท างานท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-49 ปีท่ีท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  400 ตัวอยา่งโดยสอบถามเกี่ยวก ับ 
กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง  ใชว้ิธีการวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
และวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดกลุม่ตัวแปร ผลการศึกษาพบวา่สามารถจัดกลุม่ลักษณะรูปแบบ
การด าเ นินชีวิตของ ผูห้ญิงวยัท างานใน กทม.ไดจ้ านวน 8 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 กลุม่สาววยัท างานใสใ่จ
เร่ืองความบันเทิงและกิจกรรมนอกบา้น กลุม่ท่ี 2 กลุม่สาววยัท างานนักพ ัฒนาใสใ่จเร่ืองธรรมะและ
การทอ่งเท่ียว กลุม่ท่ี 3 กลุม่สาววยัท างานนักประชาธิปไตย ยึดลักทางสายกลาง กลุม่ท่ี 4 กลุม่สาววยั
ท างานใสใ่จในการเลือกช ุดช ั้นใน กลุม่ท่ี 5 กลุม่สาววยัท างานใส่ใจสุขภาพ กลุม่ท่ี 5 กลุม่สาววยั
ท าง านใ ส่ใ จสุขภ าพ  กลุม่ท่ี 6 ก ลุม่สาววยัท างานรักครอบครัว  ก ลุม่ท่ี 7 ก ลุม่สาววยัท างาน
รับประทานอาหารจานดว่น กลุม่ท่ี 8 กลุม่สาววยัท างานชอบเร่ืองการท านายทายทัก 
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Krishnan (2011) ไดศึ้กษาเกีย่วกบัการใชรู้ปแบบการด าเนินชีวิตเพื่อเข้าใจพฤติกรรมการซ้ือ
ของผู้บ ริโภค โดยเน้น ให้ความส าคัญในการศึกษารูปแบบการด าเ นินชี วติ และอิทธิพลท่ีมีต ่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ในการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคใชว้ิธีการศึกษาแบบ AIO 
ศึกษาเชื่อมโยงกบัการตดัสินใจเลือกตราสินคา้ โดยใชส้ถิติ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Non Hierarchal 
หรือ K-mean ในการจดักลุม่ตวัแปร  ผลจากการศึกษาพบวา่สามารถแบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุม่
คือ  1 . กลุ ่มท่ีสน ใ จการซ้ือสินค้า (Purchase interested lifestyle cluster) 2 . กลุ ่มท่ีเน้ น ครอบครัว 
(Family oriented lifestyle cluster) 3 . ก ลุ ่มท่ี สน ใ จนว ัต กรรม (Innovative lifestyle cluster) พ บวา่
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติมผีลกระทบในทางท่ีดีตอ่การการจดักลุม่พฤติกรรมการซ้ือสินค้า ใน
สภาพแวดล้อมของการบริโภค การเ ลือกสินค้า และตราสินค้า ผู ้บริโภคจะเลือกท่ีชอบมากท่ีสุดซ่ึง
บง่บอกถึงลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้บริโภคผา่นสินค้าและตราสินค้าท่ีถูกเลือก  โดย
รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกตา่งกนั ผู ้บริโภคจะเลือกตราสินค้าท่ีแตกตา่งกนัด้วยเชน่กนั กลา่วคือ 
กลุม่ท่ีสนใจการซ้ือสินค้าจะเลือกตราสินค้าท่ีตวัเองรู้จกัดี และจะไมเ่ลือกตราสินคา้ใหม ่กลุม่ท่ีเน้น
ครอบครัวจะมพีฤติกรรมการเ ลือกตราสินค้าโดยค านึงถึงครอบครัวเป็นหลัก จะซ้ือทุกส่ิงทุกอยา่ง
เพื่อครอบครัวโดยสว่นใหญ ่และกลุม่สนใจนวตักรรมจะมีพฤติกรรมการเลือกตราสินคา้โดยชอบ
ลองซ้ือสินคา้ใหม ่ ๆ และไมเ่ฉพาะเจาะจงตราสินคา้ท่ีซ้ือ 

Mahalakshmi and Chitra  (2013) ท าการศึกษาเกีย่วกบัการแบง่สว่นตลาดรูปแบบการด าเนิน
ชีวติของผู้สูงอายุท่ีมีผลตอ่คุณลักษณะของร้านค้า โดยสอบถามจากกลุม่ผู ้สูงอายุวยั 65 ปีข้ึนไป 
จ านวน 550 กลุม่ตวัอยา่งใช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั สอบถามเกี่ยวกบักิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็นตา่ง ๆ (AIO)  และสอบถามเกี่ยวกบัคุณลกัษณะร้านค้าโดยเลือกวธีิการ
ซ้ือสินค้าผา่นเคาเตอร์ยา  จากผลจากศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตจ านวน 62 ค าถามโดยใชว้ิธีการ 
Varimax Rotation เพื่อแบง่ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุได ้  5 กลุม่ ผลการวเิคราะห์
พบวา่ กลุม่คนรักครอบครัว (Family Oriented) มีจ านวนร้อยละ 25.6 กลุม่ท่ีรักความออ่นเยาว์และ
ความปลอดภัย (Young and secure) มีจ าน วน ร้อยละ 19.4 กลุ ่มท่ีมีความกระตือรือร้น  (Active 
Retiree) มจี านวนร้อยละ 18.1 กลุม่ท่ีมีความเชื่อม ัน่ในตนเอง (Self-Reliant) มีจ านวนร้อยละ 20 และ
กลุม่ท่ีเก็บตัวไมเ่ข้าสังคม (Quiet Introvert) มีจ านวนร้อยละ 18.9 และผลการวิเคราะห์คณุลักษณะ
ร้านคา้จ านวน 35 ค าถาม สอบถามเกีย่วกบั คณุภาพของสินค้าและร้านค้า ลกัษณะของท่ีตั้ง นโยบาย
ขายการให้สว่นลดตา่ง ๆ และการบริการ จากการวเิคราะห์ปัจจยัตา่ง ๆ พบวา่ คณุลกัษณะของร้านค้า 
และรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความแตกตา่งอยา่งมนีัยยะส าคญัเมื่อพิจารณาจากคณุภาพของสินค้า
และร้านคา้ แตไ่มม่คีวามแตกตา่งกนัระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติกบัคณุลกัษณะของร้าน นโยบาย
การให้สว่นลด หรือการบริการ 
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Shufeldt , Oates and Vaught (2006) ท าการ ศึกษาเกี่ยวก ับรูปแบบการด าเ นิ นชี วิตของ
ผู้สู ง อายุ ท่ีมีตอ่การเ ลือกร้ านขายยาโดยสอบถามจากกลุ ่มผู ้สู งอายุอา ยุ 65 ปี ข้ึน ไปโดยใ ช ้
แบบสอบถามเกีย่วกบักจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตา่ง ๆ เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุในการศึกษาพบวา่การแบง่ส่วนตลาดโดยอิงรูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถ
แบ ่งได้ 5 กลุ ่มคือกลุ ่มคนรักครอบครัว (Family Oriented) กลุม่ท่ีรักความออ่น เยาว์และ ความ
ปลอดภยั (Young and Recure) กลุม่ท่ีมีความกระตือรือร้น (Active Retiree) กลุม่ท่ีมคีวามเชื่อม ัน่ใน
ตนเอง (Self-Reliant) และกลุม่ท่ีเก็บตัวไมเ่ข้าสังคม (Quiet Introvert) และศึกษาคุณลักษณะของ
ร้านค้า ไดแ้ก ่คุณภาพในด้านตา่ง ๆ ลักษณะร้านค้า นโยบายการให้ส่วนลด และการบริการ โดย
รูปแบบการด าเนินชีวติในแตล่ะกลุม่มีผลตอ่ความชอบลักษณะร้านคา้แตกตา่งกนั  

Tai and Tam  (1997) ไดศึ้กษาเกีย่วกบัการวิเคราะห์ รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้หญิงใน
กลุม่ประเทศของจีนโดยศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะรูปแบบการด าเ นินชีวติของผู้หญิง  3 กลุม่โดยแบง่
ตามท่ีอยูอ่าศัย คือ ฮอ่งกง มณฑลกวางโจว้ของ จีน และไตห้วนั โดยศึกษาความเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของพื้นท่ีอยูอ่าศยัจะสง่ผลตอ่รูปแบบการด าเนินชีวติอยา่งไรโดยวเิคราะห์ตัวแปรหาคา่เฉล่ีย 
โดยมรีายละเอียดกลุม่ตวัแปรดงั น้ี 1) การรับรู้ และบทบาทของผู้หญิง 2) ความใสใ่จในครอบครัว 3) 
การท าความสะอาดบ้าน 4) ความใส่ใจในตราสินคา้ 5) ความใส่ใจในราคาสินค้า 6) ความเชื่อม ัน่ใน
ตนเอง 7)  ความชอบในการท างาน 8) การตระหนักถึงสุขภาพ 9) การตระหนักถึงสภาพแวดลอ้ม ผล
การศึกษาพบวา่ ศาสนามีอิทธิพลตอ่การด าเนินชีวติตอ่ผู ้หญิงทั้ง 3 กลุม่อยา่งมากและวฒันธรรม
ตะวนัตกมีผลกระทบตอ่ผูห้ญิงทั้ง 3 กลุม่โดยผูห้ญิงในฮอ่งกงมีลกัษณะการใชช้ีวติท่ีทนัสมยัมากกวา่
จีน และไต้หวนั แตอ่ยา่งไรก็ตามผู้หญิงในจีน โดยเฉพาะกลุม่วยัรุน่ เร่ิมมีแนวโน้มยอมรับคา่นิยม
และความคิดสมยัใหมม่ากข้ึน จากการศึกษาจึงสรุปไดว้า่พื้น ท่ีอาศยัท่ีแตกตา่งกนัมผีลตอ่รูปแบบการ
ด าเนินชีวติและคา่นิยมท่ีแตกตา่ง 
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2.2 แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 
การตัดสินใจซ้ือเป็นวิธีการท่ีผู ้บริโภคท าการตัดสินใจซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัภายใน  คือ 

แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติของผู้บริโภคท่ีสะท้อนถึงความตอ้งการ ความ
ตระหนักในการท่ีมสิีนค้าให้เลือกหลากหลาย  กจิกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเกีย่วขอ้งสัมพันธ์กบัข้อมูล
ท่ีมอียู ่หรือขอ้มลูท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มา (Kotler, 2000)  

2.2.1 ความหมายของการตัดสินใจซ้ือ 
 ศิวฤทธ์ิ  พงศ์กรรังศิลป์ (2547) ได้ให้ ความหมายไวว้า่ การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การ
ตอบสนองจากส่ิงกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอกตวัผู ้บริโภคจนเกดิความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือ
บริการ ผู ้บริโภคจะประเมิน ผลทางเลือก และเลือกตราสินค้าท่ีดีท่ีสุด จน ในท่ีสุดผู้บริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น 

ช ูช ัย สมิทธิไกร (2553) ได้ให้ความหมายไวว้า่ การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง เมื่อผู ้บริโภค
ประเมินทางเลือกตา่ง ๆ แล้ว ผู ้บริโภคจะตดัสินใจเลือกวา่จะซ้ือผลิตภ ัณฑ์ ตราสินค้าใด โดยการ
ตดัสินใจเลือกน้ี ผู ้บริโภคกระท าโดยการอาศยัขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีได้จากการประเมินทางเลือก อยา่งไรก็
ตามผู้บริโภคแตล่ะคนมกัมรูีปแบบการตัดสินใจ (Decision Making Styles) ท่ีแตกตา่งกนั ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะทางจิตวทิยาของแตล่ะบุคคล การมีรูปแบบการตัดสินใจท่ีแตกตา่งกนัส่งผลให้ผูบ้ริโภคมี
การตดัสินใจเลือกท่ีแตกตา่งกนั ถึงแมจ้ะไดรั้บขอ้มลูเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์เหมอืนกนักต็าม  

จากความหมายดงักลา่วสามารถสรุปไดว้า่ การตัดสินใจซ้ือสินคา้เป็นการพิจารณาทางเ ลือก
ใดทางเ ลือกหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณา และประเมนิอยา่งดีแลว้ โดยน ามาเปรียบเทียบ
กนัจนไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด แตก่ารตัดสินใจซ้ือจะแตกตา่งกนั ข้ึนอยูก่บัลักษณะทางจิตวิทยา
ของแตล่ะบุคคล รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกตา่งกนั และจากการถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกของผูบ้ริโภคเอง ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ท่ีสนใจมากท่ีสุด  

2.2.2 รูปแบบการตัดสินใจซ้ือ 
ผูบ้ริโภคมรูีปแบบและขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการแตล่ะประเภทแตกตา่ง

กนั ส าหรับสินค้าบางประเภทผูบ้ริโภคใช ้เวลาในการตัดสินใจนาน และต้องการข้อมูลมาก ได้แก ่
สินค้าราคาแพง อายุการใช ้งานนาน ๆ ไมเ่ปล่ียนบอ่ย  แตส่ าหรับสินคา้บางประเภทกลบัใชเ้วลาส้ัน 
ไมต่้องการขอ้มลูมากนักในการตดัสินใจ หรือบางคร้ังผูบ้ริโภคอาจจะตดัสินใจในทนัทีโดยไมต่อ้ง
พิจารณาข้อมลูเพิ่มเติม (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ซ่ึงการซ้ือของผูบ้ริโภคแตกตา่งกนัตามลกัษณะการ
ตดัสินใจในการซ้ือ ซ่ึงอาจบง่บอกพฤติกรรมการซ้ือตามความสลบัซบัซอ้นในการตัดสินใจซ้ือ และ
ระดบัความแตกตา่งระหวา่งตราสินค้า ไดด้งัน้ี  

1. การตัดสินใจแบบสลบัซับซ้อน (Complex Decision Making) มกัเกิดในสินค้าท่ีผูบ้ริโภค
มคีวามเกีย่วพ ันสูง และต้องใช ้กระบวนการตดัสินใจท่ีสลับซับซ้อน เชน่ การตัดสินใจซ้ือซ้ือสินค้า
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ประเภทรถยนต์ ผู ้บริโภคตอ้งใช ้การตดัสินใจอยา่งรอบคอบ มีการแสวงหาข้อมูลขา่วสารเพื่อใชใ้น
การประเมนิทางเลือกกอ่นท่ีจะมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

2. ความภกัดีตอ่ตราสินคา้ (Brand Loyalty) เป็นรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีผูบ้ริโภคมีความ
ภกัดีตอ่ตราสินคา้ จะเกดิเมือ่ผู ้บริโภคมคีวามเกีย่วพ ันกบัสินคา้ แตก่ารซ้ือสินค้าดังกลา่วนั้นเป็นการ
ซ้ือซ ้าท่ีผู ้บริโภค ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีมอียูแ่ลว้ จึงใช ้ชว่งเวลาในการตัดสินใจคอ่นขา้ง
น้อย แมว้า่สินคา้ท่ีซ้ือจะมคีวามเกีย่วพ ันกบัผู้บริโภคสูง แตผู่บ้ริโภคมคีวามสามารถในการตัดสินใจ
ซ้ือสินคา้นั้นอยา่งรวดเร็ว โดยใช ้ความพึงพอใจจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา หรือใช ้ความภกัดีในตรา
สินคา้นั้นเป็นการตดัสินใจ 

3. การตดัสินใจแบบมเีวลาจ ากดั (Limited Decision Making) เป็นการตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ี
ผูบ้ริโภคมคีวามเกี่ยวพ ันต ่า แตจ่ าเ ป็นต้องใช ้ความพยายามในการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ เพราะ 
สินค้านั้ นเ ป็นสินค้าใหมท่ี่ผู ้บริโภคไมคุ่้นเคย จึงจ าเ ป็นต้องใช ้เวลา และกระบวนการในการ
เปรียบเทียบเพื่อตดัสินใจทดลองใชสิ้นคา้ดงักลา่ว 

4. การตัดสินใจแบบเฉ่ือย (Inertia) เ ป็นรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีเกิดข้ึนเมื่อผู ้บริโภคมี
ความเกีย่วพนักบัสินค้าต ่า และไมม่ีความแตกตา่งอยา่งส าคญัระหวา่ง ตราสินค้า เชน่ ในการเลือกซ้ือ
เกลือ ถ้าผู ้บริโภคซ้ือเกลือตราเดิม ไมไ่ดเ้ ป็นผลจากความภ ักดีตอ่ตราสินค้าแตจ่ะเลือกซ้ือสินค้า
เพราะความใกล้ชิด และหลังจากท่ีการซ้ือผา่นไปกไ็มม่ีการประเมนิสินคา้ ดังนั้ น ส าหรับสินค้าท่ีมี
ความเกี่ยวพ ันต ่า กระบวนการตดัสินใจเร่ิมจากความเชื่อถือเกี่ยวกบัตราสินค้า ซ่ึงมาจากการเรียนรู้ท่ี
เฉ่ือย ตามดว้ยการตดัสินใจซ้ือ และอาจมกีารประเมนิสินคา้หรือไมม่ีกไ็ด้ (Kotler, 1997) 

2.2.3 ปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้อธิบายปัจจัยท่ีมีผลตอ่การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ได้แก ่

ปัจจยัท่ีอยูใ่นภายในของบุคคล และปัจจยัท่ีอยูภ่ายนอกของบุคคล โดยมรีายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี  
1. ปัจจยัภายในของบุคคล ประกอบดว้ย 

- ความตอ้งการ (Needs) หมายถึง ส่ิง ท่ีจ าเ ป็นใด ๆ ส าหรับรา่งกายทางกายภาพ หรือ
จิตใจหรือกลา่วอีกนัยได้วา่ความตอ้งการเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบดั 

- แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ส่ิงกระตุ้นหรือความรู้สึกท่ีเ ป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคล
กระท าหรือมีพฤติกรรมในรูปแบบท่ีแนน่อน แรงจูงในท าให้ รู้ถึงความต้องการ และเป็นการให้
เหตุผลส าหรับการกระท าท่ีแสดงออกอนัเน่ืองมาจากความต้องการ 

- บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะพิเศษของมนุษย์หรือลักษณะอุปนิสัยท่ี
ไดส้ร้างข้ึนในตวัของบุคคลท่ีท าให้บุคคลแตล่ะคนแตกตา่งไปจากคนอ่ืน ๆ แรงจูงใจเป็นสาเหตุท่ีท า
ให้ บุคคลมีการกระท าตามความต้องการ แตบุ่คลิกภาพ เป็นส่ิง ท่ีท าให้บุคคลกระท าในลักษณะ
เฉพาะตวัของบุคคล 
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- การรู้ (Awareness) หมายถึง การมีความรู้ในบางส่ิงบางอยา่งได้โดยผา่นประสาท
ทั้งห้าซ่ึงการรู้จะเป็นส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงมากท่ีสุดของบุคคล ท่ีมตีอ่ส่ิงแวดล้อมภายนอกใน
ขณะท่ีบุคลิกภาพเป็นเร่ืองของการมองถึงส่ิงท่ีมอียูภ่ายในตัวของบุคคล และการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
เป็นมองส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกของผูบ้ริโภคท่ีต้องมีการตีความหมายส าหรับส่ิง ท่ีผูบ้ริโภคได้เห็นไดยิ้น ได้
รู้สึก 

- การรับรู้ การสัมผัสรู้ (Perception) หมายถึง การตีความหมายของบุคคลท่ีมีต ่อ
ส่ิงของหรือความคิดท่ีสังเกตเห็นได้ หรืออะไรกต็ามท่ีถูกน าเขา้มาสู่ความสนใจของผู้บริโภคโดย
ผา่นทางประสาททั้ง 5 

- การเ รียน รู้ (Learning) หมาย ถึง  การเปล่ียนแปลงใด ๆ  ในความนึ กคิดของ
ผูบ้ริโภค การตอบสนอง หรือพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการได้ปฏิบัติ ประสบการณ์หรือการ
เกดิข้ึนของสัญชาตญาณ 

- ทศันคติ (Attitudes) หมายถึง กลุม่กวา้ง ๆ ของความรู้สึกท่ีมภีายใจตัวของมนุษย์ 
หรือ ความเห็นท่ีเป็นรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล 

2. ปัจจยัภายนอกของบุคคล หรืออิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
- อิทธิพลของครอบครัว เป็นอิทธิพลท่ีเกดิจากสมาชิกภายในครัวเรือน 
- อิทธิพลของสังคม เป็นผลลัพธ์จากการติดตอ่กนัของบุคคลทุกคนกบัคนอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือไปจากครอบครัว 
- อิทธิพลของธุรกจิ การติดตอ่โดยตรงของบุคคลท่ีมตีอ่ธุรกิจ ร้านคา้ หรือโดยผา่น

ทางการขายโดยใชบุ้คคล และการโฆษณา 
- อิทธิพลของวฒันธรรม เ ป็นเ ร่ืองของความเชื่อท่ีมีอยูใ่นตัวของบุคคล และการ

ลงโทษในสังคมท่ีพฒันาข้ึนอยูต่ลอดเวลาด้วยระบบของสังคมนั้น 
- อิทธิพลทางเศรษฐกิจ หรืออิทธิพลของรายได้ เป็นข้อจ ากดัหรือตัวก  าหนดท่ีมี

อิทธิพลตอ่ผูบ้ริโภคในรูปของตวัเงิน และปัจจยัอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งด้วย 
2.2.4 ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
ผูบ้ริโภคมีขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 5 ขั้นตอนดังรูปภาพข้างลา่ง ผูบ้ริโภคจะท าการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ตามขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน หรือไมค่รบทั้งหมดข้ึนอยูก่บัประเภทของสินค้า 
ถา้เป็นสินค้าหรือบริการท่ีมีราคาแพงกระบวนการใช ้ซับซอ้นมาก ผู ้บริโภคต้องใช ้เวลาและการ
ตดัสินใจนานเพราะสินค้ามรีาคาแพง และผูบ้ริโภคต้องการไดส่ิ้ง ท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมกบัเงินท่ีจา่ยไป 
แตถ่้าเป็นสินค้าแบบสะดวกซ้ือท่ีไมจ่ าเ ป็นต้องใช ้การตัดสินใจมากนัก และมีราคาไมสู่งเกินไป 
ผูบ้ริโภคอาจมีการตัดสินใจไมค่รบทั้ง 5 ขั้นตอนโดยขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือสินคา้ของผู้บริโภคมี
ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

ภาพที ่2.3  ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Buying Decision Process) 

 
1.   การรับรู้ปัญหา  (Problem Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการติดสินใจ

ซ้ือสินคา้ และบริการ ผู ้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาหรือความจ าเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ และบริการท่ีไดรั้บการ
กระตุ้นจากส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก ส่ิงกระตุน้ภายใน เชน่ ความจ าเป็นท่ีตอ้งมเีคร่ืองนุ ่ง-ห่ม
รา่งกาย เมือ่ผูบ้ริโภคเดินผา่นร้านขายเ ส้ือผา้ ความจ าเป็นน้ีถูกกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ภายนอก เชน่ 
การจดัวางสินคา้ การโฆษณา การลดราคา เป็นตน้ 

2.   การค้นหาขอ้มลู (Information Search) เมื่อผู ้บริโภคมคีวามตอ้งการซ้ือสินคา้ และบริการ
รับรู้ปัญหาวา่ตอ้งการอะไร ขั้นตอ่ไป ผูบ้ริโภคจะหาข้อมลูเกีย่วกบัสินคา้นั้ นวา่จะซ้ือท่ีไหน อยา่งไร 
ถา้ผูบ้ริโภคเคยรับรู้หรือรู้จกั หรือใชสิ้นคา้นั้ นมากอ่น ผูบ้ริโภคจะใช ้ขอ้มลูภายในความทรงจ ามา
เป็นขอ้มูลในการตัดสินใจ แตถ่้าข้อมลูจากความทรงจ าไมเ่พียงพอ ผู ้บริโภคจะต้องหาข้อมลูเพิ่มเติม
จากแหลง่ขอ้มลูภายนอก เชน่ แหลง่ดา้นบุคคล แหลง่การคา้ แหลง่สาธารณะ แหลง่ทดลอง แหลง่
เทคโนโลยีตา่ง ๆ เพื่อเป็นขอ้มลูท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

3.   การประ เมินทางเ ลือก (Evaluation of Alternatives) ผู ้บ ริโภคจะน าข้อมูลท่ีได้รับมา
ประเมนิผลทางเ ลือกวา่จะใช ้บริการหรือซ้ือสินค้าใด โดยเกณฑ์ประเมินผลจะเป็นคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์ ราคา การบริการ การจดัจ าหนา่ย เป็นตน้ 

4.   การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เมื่อผู ้บริโภคท าการประเมินผลทางเลือก และได้
ตราสินค้าท่ีดีท่ีสุด ผู ้บริโภคจะซ้ือสินคา้ และบริการนั้น ซ่ึงเ ป็นการตอบสนองตอ่ส่ิงกระตุน้ตา่ง ๆ 
ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจวา่จะซ้ือสินคา้อะไร ตราสินคา้ใด จากท่ีไหน  

5.  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เมือ่ผูบ้ริโภคใช ้สินคา้หรือบริการท่ี
ซ้ือไปแล้ว  จะเกิดผลสองทาง คือ พึ งพอใจและไมพ่อใ จ ซ่ึ งจะส่งผลต ่อการตัดสิน ใจซ้ือซ ้ า 
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ และความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 

2.2.5 ผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ 
 Kotler (1997 อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2546) ไดแ้บง่ความแตกตา่งของบทบาทของบุคคล
ท่ีอาจเขา้มาเกีย่วขอ้งในกระบวนการตดัสินใจในบทบาทตา่ง ๆ แยกออกเป็น 5 บทบาทดงัน้ี คือ  

1. ผูริ้เร่ิม (Initiator) คือบุคคลผูเ้สนอแนะความคิดเกีย่วกบัซ้ือสินคา้ และบริการเป็นคนแรก 
2. ผูม้ีอิทธิพล (Influencer) คือบุคคลผูซ้ื้อความคิดเห็น หรือค าแนะน าของเขามอิีทธิพลตอ่

การตดัสินใจ 
3.  ตดัสินใจ (Decider) คือบุคคลผูต้ดัสินใจอนัเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซ้ือ 
4. ผูซ้ื้อ (Buyer) คือบุคคลผูซ่ึ้งท าการซ้ือเองอยา่งแทจ้ริง 

1. การรับรู้
ปัญหา

2. การคน้หา
ขอ้มูล

3. การประเมิน
ทางเลือก

4. การตดัสินใจ
ซ ือ้

5. พฤตกิรรม
ภายหลังการซ ือ้
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5. ผูใ้ช ้(User) คือบุคคลผูบ้ริโภคหรือใชสิ้นคา้และบริการ 
2.2.6 ระดับของการตัดสิน ใจ ซ้ือ  (Level of Consumer Decision Making) แบง่ออกเป็น  3 

ระดบั คือ 

1. ระดับการตัดสิน ใจซ้ือสูงอยูใ่นกรณี ท่ีผู ้บริโภคต้องการข้อมูลจ านวนมากเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ 

2. ระดับการตัดสินใจท่ีผู ้บริโภครู้จักสินค้า และตราสินค้าตา่งๆ  อยูบ่้าง  แตก่็ยังต้องการ
ขอ้มลูเพิ่มเติม 

3. ระดับการตัดสินใจในกรณีท่ีผู ้บริโภคเคยมีประสบการณ์  จากการใช ้สินค้าหรือบริการ
ประเภทนั้นอยูแ่ลว้ แตต่อ้งการขอ้มลูเพื่อทบทวนส่ิงท่ีตนรู้ และย ้าการตดัสินใจวา่ไมผิ่ดพลาด 

2.2.7 ส่ิงทีเ่กี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีดังนี้ 
1. ระดบัความตอ้งการ ซ่ึงผูบ้ริโภคตอ้งรู้วา่ ตนเองตอ้งการอะไร 
2. ประเภทผลิตภณัฑ์ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ 
3. ชนิดของผลิตภณัฑ์ ตอ้งค านึงถึงรายได ้ อาชีพ สถานภาพ และบทบาททางสังคม 
4. รูปแบบของผลิตภณัฑ์ ข้ึนอยูก่บั ราคา ความชอบ และคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
5. ตราผลิตภ ัณฑ์ ข้ึน อยูก่บัความเชื่อ และทัศนคติท่ีมีตอ่ตราสินค้า ความมีชื่อเสียงของ

สินคา้ และการให้บริการ  
6. ผูข้าย ถา้มีผูข้าย หรือตัวแทนจ าหนา่ยหลายรอบ ผูบ้ริโภคจะเลือกรายใด ข้ึนอยูก่บับริการ

ท่ีผูข้ายเสนอ หรือความรู้จกัคุน้เคย 
7. ปริมาณท่ีจะซ้ือ ผู ้บริโภคต้องตัดสินใ จวา่ จะซ้ือผลิตภ ัณฑ์เ ป็น จ านวน เท ่าใด การ

ตดัสินใจซ้ือเกีย่วกบัปริมาณ ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็น และอตัราการใช  ้
8. เวลา เมือ่ตดัสินใจไดแ้ล้ววา่จะซ้ือจ านวนเทา่ไหร่ กม็าตดัสินใจเ ร่ืองเวลาท่ีจะซ้ือ โอกาส

ในการซ้ือข้ึนอยูก่บัฤดูกาล และภาวะทางเศรษฐกจิ 
9. วธีิการช  าระเงิน วธีิการช  าระเงินของผูบ้ริโภควา่จะจา่ยเป็นเงินสด หรือเงินผอ่น  
2.2.8 การตัดสินใจเลือกสินค้า  
ศุภร เสรีรัตน์ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534) ได้อธิบายเกี่ยวกบัสินค้าซ่ึงมีลักษณะตา่ง ๆ 

หลายอยา่ง โดยจะพิจารณาเฉพาะลกัษณะท่ีส าคัญท่ีผู ้บริโภคให้ความส าคญั และใชบ้อ่ยในการ
พิจารณาตดัสินใจซ้ือ นักการตลาดจะต้องพยายามสร้างลักษณะดังกลา่ว เพื่อตอบสอนความตอ้งของ
ผูบ้ริโภค ดงัรูปภาพท่ี 2-3 ดงัน้ี 
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การออกแบบ (Design) 

คณุภาพ (Quality) 

วตัถุดิบ (Material) 

ความปลอดภยั (Safety) 

การรับประกนั (Warranty) 

ความหลากหลาย (Variety) 

การให้บริการ (Servicing) 

ผลิตภณัฑ์ 

ภาพที ่2.4 แสดงถึงลกัษณะคณุสมบัติท่ีส าคญั 7 ประการของผลิตภณัฑ์ 

 
1. การออกแบบผลิตภณัฑ์ (Design) เ ป็นงานท่ีเกีย่วข้องกบัรูปแบบ ลกัษณะ การบรรจุหีบ

หอ่ ซ่ึงมีผลกระทบตอ่พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค  เพื่อดึงดูดความสนใจ และให้เป็นท่ีต้องการ
ของผูบ้ริโภค 

2. วตัถุดิบ หรือวสัดุท่ีใช ้ในการผลิต (Material) ผูผ้ลิตมีทางเลือกท่ีจะใช ้วตัถุดิบ หรือวสัดุ
ในการผลิตสินคา้หลายอยา่ง ซ่ึงผูผ้ลิตต้องค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนในการผลิต 
และความสามารถในการจัดหาวตัถุดิบ 

3. คณุภาพ (Quality) เป็นการวดัการท างาน และวดัความคงทนของผลิตภณัฑ์ ถ้าสินค้า
คณุภาพต ่า ผูซ้ื้อจะไมซ้ื่อซ ้า ถา้สินคา้คณุภาพสูงเกนิอ านาจซ้ือของผู้บริโภคสินคา้กข็ายไมไ่ด ้

4. ความปลอดภัย (Safety) สิน ค้าบางช นิดความปลอดภัยเ ป็น เร่ืองส าคัญมาก การใ ห้
รายละเอียดวิธีการใช ้ไมเ่พียงพอจะมผีลตอ่ชื่อเสียงของบริษทั ผู ้ผลิตจึงตอ้งให้ความส าคญัตอ่การ
ออกแบบ และการทดสอบความปลอดภยักอ่นการน าออกมาจ าหนา่ย 

5. การรับประกนั (Warranty) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการแขง่ขนั เ ป็นการลดความความ
เส่ียงจากการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ และรวมทั้งการสร้างความเชื่อม ัน่ 

6. ความหลากหลายของสินคา้ (Variety) ผูซ้ื้อสว่นมากพอใจท่ีจะเ ลือกซ้ือสินค้าท่ีมีให้เลือก
มากในรูปของ สี กล่ิน รส ชนิด ขนาด การบรรจุหีบห่อ แบบ ลักษณะ คุณภาพ เ น่ืองจากผู้บริโภคมี
ความตอ้งการท่ีแตกตา่งกนั 

7. การให้บริการ (Servicing) การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค บางคร้ังกข้ึ็นอยูก่บันโยบายการ
ให้บริการ แกลู่กคา้ของผูข้าย หรือผูผ้ลิต  
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2.2.9 การตัดสินใจเลือกตราสินค้า 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544)  ไดอ้ธิบายเกีย่วกบั ตราสินคา้ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ตราย่ีห้อ” หรือ 

“ย่ีห้อ” นั้ น เป็นส่ิงส าคัญอยา่งหน่ึง เพราะการท่ีสินค้าหรือผลิตภ ัณฑ์จะเป็นท่ีรู้จักของตลาดได ้
จ าเป็นตอ้งมตีราสินคา้ท่ีจะเป็นสัญลกัษณ์ของสินคา้ เน่ืองจากมีสินคา้มากมาย ดังนั้นตราสินคา้จึงถือ
วา่มคีวามส าคญัอยา่งย่ิงในการบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 ระดับความนิยมตราสินค้า 
 ผูบ้ริโภคจะมีความนิยมตราสินค้าแตกตา่งกนัตามความชอบ การยอมรับ หรือความผูกพันท่ี
มตีอ่ตราสินคา้ม ี 4 ระดบั ดงัน้ี 

1. ระดับไมสั่งเกต (Non-Recognition) ผู ้บริโภคอาจไมส่นใจในผลิตภ ัณฑ์ หรือไมสั่งเกต 
เพราะมผีลิตภณัฑ์อยูม่ากมายในทอ้งตลาด 

2. ระดับสังเกตตราและบางคร้ังจดจ า (Brand Recognition) เ ป็น การแสดงความสนใ จ
เบ้ืองตน้ของผูบ้ริโภควา่สามารถสังเกต และบางคร้ังจดจ าเมื่อพบเห็นผลิตภ ัณฑ์อีกคร้ังกร็ะลึกถึงได้
จากตราสินคา้ 

3. ระดับความนิยมตราผลิตภ ัณฑ์ (Brand Preference) เป็นระดับท่ีต้องเอาใจใส่ โดยการ
โฆษณา และพร้อมในการจัดจ าหน ่ายเ ป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนได ้ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือตราท่ีนิยมเพราะซ้ือมา
นาน มปีระสบการณ์ท่ีดีในผลิตภณัฑ์นั้น 

4. ระดับยืนหยัดการใช ้ผลิตภ ัณฑ์  (Brand Insistence) ระดับน้ี เ ป็นระดับท่ีต้องการท่ีสุด 
เพราะผู้บริโภคยืนหยัดในตราสินค้าไมย่อมเปล่ียนแปลง มีความจงรักภ ักดีตอ่ตราสินค้า (Brand 
Loyalty) 

2.2.10 การตัดสินใจเลือกร้านค้า 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544) ไดก้ลา่วเกีย่วกบัการเ ลือกร้านค้าในฐานะท่ีเป็นกระบวนการซ้ือ 

(Store Selection As a Purchasing Process) เป็นการตดัสินใจท่ีส าคัญอยา่งหน่ึงท่ีผู ้บริโภคกระท าเมื่อ
ไดเ้ ล่ือนต าแหน่งเข้าไปใกลป้ฏิกิริยาขั้นสุดทา้ยเกี่ยวกบัการซ้ือ การเลือกร้านค้าโดยตัวมนัเองก็เป็น
กระบวนการซ้ือ เป็นการแสดงแนวความคิดเกี่ยวกบัเหตุผลวา่ท าไมผูบ้ริโภคจึงท าการเ ลือกร้ านค้า
ดงัท่ีเขาไดก้ระท าลงไป กระบวนการน้ีเกีย่วขอ้งกบัตวัแปรตา่ง ๆ 4 ตวัแปร คือ  

1. เกณฑ์ในการประเมนิคา่  
2. คณุสมบติัตา่ง ๆ ท่ีนึกเห็นภาพพจน์ไดข้องร้านคา้ท่ีผูบ้ริโภคก  าลงัท าการพิจารณาอยู ่  
3. กระบวนการเปรียบเทียบ 
4. การจ าแนกร้านคา้ 
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กระบวนการเลือกร้านค้า 
เมือ่ผูบ้ริโภคท าการเลือกร้านค้าจนกระทัง่ท าการซ้ือผลิตภณัฑ์จากร้านท่ีเลือกดงักลา่วแล้ว

นั้น การเ รียนรู้ของผู้บริโภคกด็ าเนินตอ่ไปเร่ือย ๆ นั่นก็คือ ถ้าประสบการณ์ในการจา่ยของภายใน 
“ร้านคา้ท่ียอมรับได้” ปรากฏผลวา่มีความพอใจ การเลือกดังกลา่วจะได้รับการเสริมแรง ห รือยืนยัน
วา่การเลือกเป็นไปโดยถูกตอ้ง ผลท่ีจะเกดิข้ึนกคื็อเมือ่เวลาผา่นไปความจ าเป็นการแสวงหาขา่วสาร
เกี่ยวกบัร้านค้าชนิดน้ีก็จะลดน้อยลงเป็นอยา่งมาก และก็อาจจะถึงจุด ๆ หน่ึง เมื่อผู ้บริโภคเกิด
ตระหนักถึงความตอ้งการข้ึนมา กจ็ะเลือกร้านคา้ท่ีตอ้งการเทา่นั้น 
ภาพที ่ 2.5 กระบวนการเลือกร้านคา้ (Store-Choice Process) 
มาตรการในการประเมินค่า  คุณสมบัติต่าง ๆ ของร้านค้าทีน่ึกเห็นภาพพจน์ได้  

1. ท าเลท่ีตั้ง (ระยะทาง) 
2. ความกวา้งและลึกในการจดัสินคา้ 
3. ราคา 
4. พนักงานขายในร้านคา้ 
5. โฆษณาและสง่เสริมการขาย 
6. บริการ 
7. อ่ืน ๆ 

1. ท าเลท่ีตั้ง (ระยะทาง) 
2. การจดัพวกสินคา้ 
3. ราคา                                      ภาพพจน์ของร้านคา้ 
4. พนักงานขายในร้านคา้             (Store Image)      
5. โฆษณาและสง่เสริมการขาย 
6. บริการอ่ืนๆ 

จากแนวคิดเกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือท่ีกลา่วมาน้ี  สามารถสรุปได้วา่ เมื่อผู ้บริโภครับส่ิง
กระตุน้ตา่ง ๆ เขา้มาในความรู้สึกนึกคิดโดยผา่นกระบวนการตา่ง ๆ ทั้งจากภายนอก และภายในตัว
ผูบ้ริโภคเอง จนเกดิความต้องการซ้ือสินคา้ และในท่ีสุดผูบ้ริโภคจึงตัดสินใจเลือกสินคา้ ตราสินค้า 
และผู้ขาย ดังนั้น ในการวจิยัคร้ังน้ีผู ้วจิยัก  าหนดแนวทางในการศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวิตามิน ในส่วนของการเลือกซ้ือสินค้า ผู ้วิจยัยึดแนวทางของ  Miller, Russell and 
Kissling (2003) ซ่ึงให้ข้อมูลปัจจยัตา่ง ๆ ของผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารท่ี ผู ้บริโภคจะพิจารณาในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้  ในส่วนของการตัดสินใจเลือกตราสินคา้ผูว้ิจยัยึดแนวทางของ Erdem and 
Swait (2004)   ซ่ึงให้ข้อมลูเกี่ยวกบัลกัษณะของตราสินค้าท่ีผู ้บริโภคจะตดัสินใจเลือกตราสินค้าท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด และในสว่นของการตัดสินใจเลือกร้านค้ายึดแนวทางของ Tan and Freathy (2011) 
ศึกษาเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของร้านค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  น าแนวทางการวิจัย
ดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางก  าหนดโครงสร้างค าถามในแบบสอบถามของผู้วิจยั  
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2.2.11 ความส าคัญของการศึกษาการตัดสินใจซ้ือ 
การศึกษาการตดัสินใจซ้ือเพื่อผูว้จิยัจะไดรู้้จัก และเข้าใจผูบ้ริโภคมากย่ิงข้ึน และสามารถใช ้

เคร่ืองมอืทางการตลาดให้เป็นไปได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาหนทางแกปั้ญหาทางการตลาด 
ๆ ให้ประสบผลส าเร็จอยา่งดีท่ีสุด 

ประโยชน์ของการศึกษาสามารถจ าแนกไดเ้ ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี  
1. ชว่ยให้เข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค และแนวโน้ม

ความต้องการสินคา้ของผู้บริโภคในอนาคต เพื่อการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาด หรือส่วน
ประสมการตลาด 

2. ชว่ยให้ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
ในสังคมไดถู้กต้อง และสอดคล้องกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากย่ิง ข้ึน ซ่ึง เป็น
ผลดีตอ่การพฒันาเศรษฐกจิ และการลงทุน 

3. ชว่ยให้การพฒันาตลาด และการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์สามารถท าได้ดีข้ึน โดยการศึกษาความ
ตอ้งการ การกระตุน้ และการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

4. เพื่อประโยชน์ในการแบง่สว่นตลาด เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ตรง
กบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ ตรงกบัปริมาณท่ีต้องการ ตรงกบัเวลาและสถานท่ี 

5. ชว่ยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกจิตา่ง ๆ เพื่อความไดเ้ปรียบคูแ่ขง่ขนั  

2.2.12 งานวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
การศึกษาวิจัย เร่ือง ลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้สูงอายุ และการตัดสิน ใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิในประเทศไทย  ได้ท าการศึกษาค้นควา้ และรวบรวมงานวจิัย
ตา่งประเทศท่ี เกี่ยวข้องซ่ึงได้จากฐานข้อมูล Emerald, Wiley-Blackwell เ ป็น ฐานข้อมูลวารสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการ การบริหาร และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง สรุปเกี่ยวกบัการตัดสิน ใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไดด้งัน้ี 

จิน ดา บุญชว่ยเกื้อกูล และคณะ (2543) ศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยท่ีมีผลตอ่การตัดสิน ใจของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารพบวา่ประชาชนในพื้นท่ีเขตเมอืงในประเทศไทยสว่น
ใหญม่ีความรู้ความเขา้ใจท่ีไมถู่กต้องเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารส่วนใหญเ่ลือกซ้ือให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืน กลุม่ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารท่ีเ ลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารกลุม่ธัญพืช ชนิดใยอาหาร แหลง่ขอ้มูลท่ีไดรั้บเกี่ยวกบัผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
มากท่ีสุด คือ โทรทศัน์ และแพทย์เ ป็นแหลง่ขอ้มลูท่ีเชื่อถือมากท่ีสุด สถานท่ีเลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริม
อาหารมากท่ีสุด คือ ร้านขายยา เหตุผลท่ีตัดสิน ใจเ ลือกซ้ือเพื่อบ ารุงร่างกาย ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร คือ ปัจจยัดา้นจิตวทิยา รายได ้และการมเีคร่ืองหมายรับรอง
จากหนว่ยงานรายการ เชน่ เคร่ืองหมาย อย. และจากการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมผีลตอ่การตดัสินใจใน
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การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารพบวา่ ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และวฒันธรรมมีผลตอ่การ
ตดัสินใจในการเ ลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีลักษณะทางชีวสังคมแตกตา่งกนัเกี่ยวกบั อายุ 
อาชีพ และรายได ้แตไ่มพ่บความแตกตา่งกนัเกีย่วกบั เพศ การศึกษา และภาวะสุขภาพ  

ณรงค์ ศรีโยธิน (2550) ศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยสว่นประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์ อาห ารเสริมสุขภาพของกลุม่ผู ้สู งอายุ ใน เขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บ
แบบสอบถามจากกลุม่ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมี
อายุตั้งแต ่41 ปีข้ึนไป จ านวน 400 ตวัอยา่ง พบวา่กลุม่ตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง
เคยบริโภคผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ สว่นมากมอีายุระหวา่ง 41-45 ปี มีอาชีพรับราชการและท า
ธุรกจิสว่นตวัในสัดส่วนท่ีเทา่กนั มกีารศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนต ่า
กวา่ 15,000 บาท ด้าน ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยด้าน ผลิตภ ัณฑ์ ท่ีแตกตา่งก ันมีผลต ่อ
พฤติกรรมการเ ลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุม่ผูสู้งอายุแตกตา่งกนั ปัจจัยดา้นราคาท่ี
แตกตา่งกนัมผีลตอ่พฤติกรรมการเ ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผูสู้งอายุไมแ่ตกตา่งกนั 
ปัจจยัด้านสถานท่ีท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่พฤติกรรมการเ ลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของ
ผูสู้งอายุแตกตา่งกนั เ น่ืองจากชอ่งทางการจัดจ าหน ่ายสามารถหาซ้ือไดง้ ่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่พฤติกรรมการเ ลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
แตกตา่งกนั และส่ือท่ีเปิดรับขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพไมม่ีผลตอ่ทศันคติ
การประเมนิความเหมาะสมของราคาผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมของกลุม่ผูสู้งอายุแตกตา่งกนั  

พนัธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา (2553) ศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเ ลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามินชนิดเมด็ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่โดยใชเ้คร่ืองมือใน
การวจิัยเป็นแบบสอบถามโดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งเป็นนักศึกษาช ั้นปีท่ี 1 - 4 ท่ีรับประทานผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารประเภทวติามนิชนิดเมด็ จ านวน  312 พบวา่ส่วนใหญเ่ลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามินซีมากท่ีสุด โดยเลือกซ้ือจากศูนย์จ าหน ่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ความถ่ีในการเ ลือก
ซ้ือเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง  คา่ใช ้จา่ยในการซ้ือประมาณ 500 - 1000 บาท โดยซ้ือเพื่อรับประทานเองมาก
ท่ีสุด เหตุผลในการเ ลือกซ้ือเพื่อความงาม โดยรับขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกบัผลิตภ ัณฑ์จากเพื่อน และ
ญาติเป็นผูแ้นะน า ตนเองมอิีทธิพลในการตดัสินใจมากท่ีสุด 

ภาวินี  ตันติผาติ  และกิตติพ ัน ธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ศึกษาเกี่ยวกบัการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความแตกตา่งของ
ปัจจัยสว่นบุคคล พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมผีลและความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเ ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงใช ้แบบสอบถามกบัประชากรท่ีมีคุณสมบัติ 4 ด้านได้แก ่อาศัย และหรือ
ท างานอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มอีายุตั้งแต ่15 ปีเป็นต้นไป มอีาชีพและรายไดท่ี้แน ่นอน และมี
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ประสบการณ์การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จ านวน 400 ตวัอยา่ง พบวา่ ทุกปัจจัยส่วนบุคคลท่ี
แตกตา่งกนัมีผลตอ่การตัดสินใจซ้ือเลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประกอบด้วยความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เหตุผลในการรับประทานผลิตภ ัณฑ์อาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพ และประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบอ่ยท่ีสุด มีผล
และความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มคีวามสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี
นัยส าคญั  

 รักษ์เกยีรติ จิรันธร และคณะ (2550) ศึกษาเกีย่วกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยเกบ็แบบสอบถามจากประชาชนในเขตอ าเภอหาดใหญ ่
จงัหวดัสงขลา จ านวน 400 ตวัอยา่ง พบวา่ ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 63.26 โดยเป็น
นักเรียนและนักศึกษา มเีหตุผลในการรับประทานผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อชดเชย
สารอาหารท่ีได้รับไมเ่พียงพอในแตล่ะวนั โดยการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือ และเพื่อนเป็นบุคคลท่ีให้ค าแนะน าในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจัยท่ีมีผลตอ่การตัดสินใจซ้ือ พบวา่ รายได้เฉล่ียต ่อ
เดือน ราคาสินคา้ และประสบการณ์เดิมในการใช ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือ 

Chamhuri and Batt (2013) ศึกษาเกี่ยวก ับการแบ ่งส่วน ผู้บ ริโภคชาวมาเลเซียโดยศึกษา
พฤติกรรมการเ ลือกร้านคา้ในการซ้ือสินคา้ประเภทเน้ือสด ผัก และผลไม ้โดยท าการศึกษากลุม่
ตวัอยา่งท่ีอาศัยอยูใ่นประเทศมาเลเซีย พบวา่การพฤติกรรมการบริโภคผลิตภ ัณฑ์เน้ือสดสามารถ
วเิคราะห์จัดกลุม่ (Cluster analysis) กลุม่ตัวอยา่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก
ทนัสมยั (Modern Retail Stores) และกลุม่ท่ีซ้ือสินค้าจากตลาดท้องถ่ิน (Traditional Market) แตเ่มื่อ
ศึกษาจากผู้ท่ีซ้ือผลิตภ ัณฑ์ผัก และผลไมส้ดพบวา่สามารถวิเคราะห์จดักลุม่ตัวอยา่งออกเป็น 3 กลุม่ 
คือ กลุม่ท่ีซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกทันสมยั (Modern Retail Shoppers) กลุม่ท่ีซ้ือสินคา้แบบช ัว่คราว 
(Transient Shoppers) และกลุม่ท่ีซ้ือสินคา้จากตลาดทอ้งถ่ิน (Traditional Market Shoppers)  และจาก
การศึกษาสามารถสรุปไดว้า่การตดัสินใจเ ลือกร้านค้ามีพื้นฐานมาจากสินคา้ท่ีผู ้บริโภคตอ้งการซ้ือ 
ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือเน้ือจากร้านท่ีมีราคาแพงเพื่อลดความเส่ียงจากการได้สินค้าท่ีไมม่ีคุณภาพ
มากกวา่ซ้ือจากร้านคา้ท้องถ่ิน เน่ืองจากเ น้ือเป็นอาหารท่ีมคีวามเส่ียงสูงตอ่การเจือปน และ ผูบ้ริโภค
รับรู้วา่หากซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกสมยัใหมม่ีแนวโน้มท่ีราคาจะสูงกวา่ร้านคา้ตลาดทอ้งถ่ิน แตจ่ะ
ไดรั้บสินคา้ท่ีมคีณุภาพมากกวา่   
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 Erdem and Swait (2004) ศึกษาเกี่ยวกบัความนา่เชื่อถือของตราสินคา้ การพิจารณา และการ
เลือกตราสินค้า โดยศึกษาถึงผลกระทบของความน่าเชื่อถือของตราสินค้าท่ีมผีลตอ่การการพิจารณา
ตราสินคา้ของผู้บริโภคจนถึงการตัดสินใจเลือกตราสินคา้ท่ีต้องการ ความน ่าเชื่อถือของตราสินคา้จะ
พิจารณาจากความไวว้างใจในตราสินค้าพบวา่ ไดรั้บการยอมรับจากการลองใช ้สินค้า ได้ผลตามท่ี
คาดหวงั และความเชี่ยวชาญ คือผลลพัธ์ของสินคา้ท่ีสามารถส่งผลตามท่ีระบุไว ้พบวา่ความไวว้างใจ
ตราสินค้ามีผลตอ่การตัดสินใจเลือกตราสินค้ามากกวา่ความเชี่ยวชาญของตราสินค้า และความ
นา่เชื่อถือในตราสินค้าจะผา่นการพิจารณาเกี่ยวกบัความเส่ียง การรับรู้ ถึงคุณภาพ และการค้นหา
ขอ้มลูเกีย่วกบัสินคา้กอ่นการตัดสินใจเลือกตราสินค้า 

Dickinson and Mackay (2014)  ศึกษาเกี่ยวกบัลักษณะนิสัยดา้นสุขภาพ และลกัษณะอ่ืน ๆ 
ของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดยศึกษากบัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์เสริมอาหารชาวอเมริกาซ่ึงพบวา่มีจ านวน
ผู้ใช ้ผลิตภ ัณฑ์ เส ริมอาหารถึงร้อยละ 50 – 65 ของจ านวนประชากรวยั ผู ้ใหญ ่ พบวา่ผู ้บริโภค
ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารมีความตอ้งการให้ตนเองมสุีขภาพท่ีดีข้ึน และกลุม่ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารมีแนวโน้มของการศึกษาและรายได้ท่ีคอ่นขา้งดีมากกวา่ผู ้ท่ีไมไ่ด้บริโภคผลิตภ ัณฑ์เสริม
อาหาร อีกทั้งปัจจยัท่ีสนับสนุนให้บริโภคผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารคือ การตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ 
และพบวา่กลุม่ผู ้บริโภคเพศหญิงมีแนวโน้มการบริโภคผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารมากกวา่ผู ้ชาย  ผู ้ท่ี
บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจะมพีฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การควบคมุน ้ าหนัก การออกก  าลงักาย 
ท าให้รา่งกายขาดสารอาหารจึงเลือกทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง  

Ghazali, Mutum and Ching (2006) ศึกษาเกี่ยวก ับลักษณะทางประ ช ากรศาสตร์ และ
บุคลิกภาพผู้ใช ้ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารชาวมาเลเซีย  พบวา่ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร และรายได้
แตกตา่งกนัสง่ผลตอ่ผู้ท่ีใชผ้ลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารเป็นประจ า และไมป่ระจ าอยา่งมนีัยยะส าคัญ แต ่
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์อ่ืนไมส่่งผลตอ่ผูท่ี้ใชผ้ลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารเป็นประจ า และไม ่
ประจ า ส่วนบุคลิกภาพของผูใ้ชผ้ลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารสามารถแบง่ออกเป็น 6 ลกัษณะดว้ยกนั โดยผู้
ท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์เสริมอาหารเป็นประจ าจะให้ความส าคญักบัราคาและตราสินค้า  
 Lin, Shih and Lin (2006) ศึกษาเกี่ยวกบัอิทธิพลของรูปแบบการด าเนิ นชีวิต และทัศนคติ
ดา้นการเงินท่ีมตีอ่การตัดสินใจซ้ือโดยมีคา่นิยมส่วนบุคคลและตวักระตุ้นทางการตลาดเป็นตวัแปร
สง่ผา่น กลุม่ตัวอยา่งในการศึกษาคือ นักศึกษาใน 24 มหาวิทยาลยัประเทศไตห้วนั ศึกษาเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก ่กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีมอิีทธิพลตอ่การตัดสินใจซ้ือ
การเลือกซ้ือสินค้า การเลือกตราสินค้า และการเลือกร้านค้า ผลจากการศึกษาพบวา่รูปแบบการ
ด าเนินชีวติมอิีทธิพลเชิงบวกตอ่การตดัสินใจซ้ือ 

Miller, Russell and Kissling (2003) ศึกษาเกี่ยวกบัรูปแบบการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริม
อาหารของกลุม่ผู ้หญิงอายุระหวา่ง 25 – 45 ปีท่ีบริโภคผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารอยา่งน้อยส่ีคร้ังตอ่
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อาทิตย์ และศึกษาเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร พบวา่เกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ คือ ราคา ปริมาณบรรจุภ ัณฑ์  ปริมาณของการทานตอ่วนั ส่วนประกอบของ
ผลิตภ ัณฑ์ ปริมาณของสารวิตามินตอ่หน่ึงเม็ด ลักษณะของผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร และตราสินค้า 
และวิเคราะห์จดักลุม่ผูต้อบแบบตามลักษณะการตดัสินใจเลือกซ้ือออกเป็น 5 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีชอบ
สินค้าแบรน ด์เนม (Brand Shopper) กลุม่ท่ีช อบการต ่อรอง  (Bargain Shopper) กลุม่ท่ีช อบความ
สะดวกสบาย (Convenience Shopper) กลุม่ท่ีชอบค้นห าข้อมูลกอ่นการซ้ือสินค้า (Information 
Gartherer) และกลุม่ท่ีชอบสินค้ามีคุณภาพ (Quality Shopper) ซ่ึง เกณฑ์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารจะมคีวามแตกตา่งกนัตามลักษณะการเลือกซ้ือ 
 Tan and Freathy (2011) ศึกษาเกีย่วกบัการตัดสินใจของผู้บริโภค และพฤติกรรมการเลือก
ร้านยาจีนในประเทศสิงคโปร์ ศึกษาถึงคุณลกัษณะของร้านค้าท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจเลือกร้านคา้มีทั้งหมด 14 ปัจจัยด้วยกนั คือ ความรู้ของ
พนักงานขาย คุณภาพของสินค้า ราคาของสินคา้ ชื่อเสียงของร้านคา้ การมีผูเ้ชี่ยวชาญ การจัดเ รียง
สินค้า การค้นหาสินค้าสะดวก การบริการของพนักงาน ตราสินคา้ของร้านค้า การจดัโปรโมช ั่น
สง่ เสริมการขาย ท่ีตั้งของร้านค้า การตกแตง่ทนัสมยั ความหลากหลายของร้านค้าใกล้เคียง และ
ลกัษณะของลูกค้าท่ีมาใช ้บริการ ซ่ึงมผีลตอ่การตดัสินใจเลือกร้านคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินค้าใน
ร้านขายยาจีน เ น่ืองจากงานวจิัยเป็นการศึกษาเกีย่วกบัร้านขายยาจีนท าให้ปัจจยัดา้นความสามารถใน
การรักษาเป็นปัจจยัส าคัญท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ในการเลือกร้านค้าผูบ้ริโภคจึงตอ้งการร้านขายยาจีนท่ี
มพีนักงานท่ีมคีวามรู้ และมชีื่อเสียงนา่เชื่อถือไดม้ากท่ีสุด 

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภ ัณฑ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัสุขภาพ ท่ีผู ้บริโภคแสวงหาเพื่อตอ้งการ
มสุีขภาพ ดี เห ตุผลของการรับประทานอาจเป็นเพราะวติกกงัวลวา่รา่งกายไดรั้บสารอาหารไม ่
ครบถว้น ต้องการป้องกนัไมใ่ห้เกิดโรค ซ่ึงผู ้บริโภคมีความเชื่อวา่ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารมสีรรพคุณ
ชว่ยรักษาโรคได ้และชว่ยให้ร่างกายสมส่วน ผิวพรรณสวยงามข้ึน จึง เลือกทานผลิตภ ัณฑ์ เสริม
อาหารตามความต้องการและความเชื่อ (กระทรวงสาธารณสุข, 2546 อ้างถึงใน เริงฤทธ์ิ  สัปปพนัธ์ , 
2556) 

2.3.1 ความหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
จนัทนา เวสพนัธ์ และคณะ (2547) ไดใ้ห้ความหมายเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร หมายถึง 

สารอาหารท่ีไดน้ ามาเพิ่มเติมในอาหารท่ีเรารับประทานตามปกติ เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบตามท่ี
รา่งกายตอ้งการ  
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ทศันีย์ แน ่นอุดร (2544) ได้ให้ความหมายเกีย่วกบัผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์
ท่ีทานเพื่อเสริมอาหารหลกัท่ีเราได้กนิตามปกติ โดยส่วนมากรูปแบบผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีพบใน
ปัจจุบนั คือสารสกดัท่ีมาจากพืชพรรณธรรมชาติ สัตว์น ้ า สัตวท์ะเล เ ป็นต้น โดยจัดอยูใ่นรูปของ
แคปซลูเม็ด หรือของเหลว และยังรวมถึงสารเคมีท่ีมีการ สังเคราะห์จากกลุม่แร่ธาตุ โดยวิตามินท่ีอยู ่
ในรูปสารสกดัเขม้ขน้ซ่ึง ไมจ่ดัเป็นอาหารแตจ่ดัเ ป็นผลิตภณัฑ์ประเภทยาแทน 

เปรมจิตต์ สิทธิศิ ริ (2542) ได้ใ ห้ความหมายเกี่ยวกบัผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาห าร  หมายถึง 
สารอาหารในปริมาณท่ีมีความเขม้ข้น ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีมีความส าคัญและเป็นส่ิงจ าเป็นตอ่สุขภาพ
รา่งกาย ไดแ้ก ่โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามิน เกลือแร ่และยงัรวมถึงสารอาหารในกลุม่ท่ีชว่ย
ยอ่ยเอนไซม์ และ กากใย โดยอาจจะผลิตข้ึนใน รูป ผง เม็ด เกล็ด  แคปซูล และของเหลว เพื่ อ
ประโยชน์ในการรับประทาน สรรพคณุเพื่อเพิ่มเติม เพื่อป้องกนั หรือเพื่อบ าบัด โดยในแตล่ะคนอาจ
มคีวามต้องการผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารท่ีแตกตา่งกนัออกไป อันเ น่ืองมาจากหลากหลายสาเหตุท่ี
ตา่งกนัไปตามวถีิชีวติ สภาพความเป็นอยู ่ และสภาพรา่งกายของคน ๆ นั้น 

เปรมจิตต์ สิทธิศิริ และสุทิน เกตุแกว้ (2542) ได้ให้ ความหมายเกี่ยวกบัผลิตภ ัณฑ์เส ริม
อาหาร หมายถึง อาหารท่ีเรารับประทานเสริม หรือรับประทานเพิ่มเติมเขา้ไป ท่ีนอกเหนือไปจากท่ี
รา่งกายไดรั้บอยา่งปกติในทุกวนั 

เพลินใจ ตงัคณะกุล (2547 อ้างถึงใน ภาวนีิ  ตนัติผาติ และ กิตติพ ันธ์  คงสวสัด์ิเกยีรติ, 2554, 
หน้า 2) ได้ให้ความหมายเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภ ัณฑ์ท่ีใชใ้นการรับประทาน
โดยตรง โดยนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลัก ได้โดยกนัตามปกติมกัจะอยูใ่นลักษณะท่ี
เป็นเมด็ แคปซลู ผง เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน ๆท่ีมจุีดมุง่หมายส าหรับบุคคลโดยทัว่ไป โดยท่ี
มสุีขภาพปกติ มใิชผู่ป่้วย  

โดยความหมายผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหารข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหาร 
หมายถึง สารอาหารท่ีใชรั้บประทานเข้าไปโดยตรง นอกเหลือจากการรับประทานอาหารปกติ เพื่อ
เติม เสริม ป้องกนั หรือบ าบดั โดยมสีารอาหาร หรือสารอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบ อาจอยูใ่นรูปของ
เม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอ่ืน ๆ โดยมีจุดมุง่หมายเพื่อผู ้บริโภคโดยทั่วไปท่ีมี
สุขภาพปกติ มใิชผู่ป่้วย โดยมกีารคาดหวงัประโยชน์ในทางสง่เสริมสุขภาพให้ดีข้ึน 
 2.3.2 ความส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมสี่วนชว่ยให้รา่งกายได้รับโภชนาการท่ีเหมาะสม เน่ืองจากทุกคนมี
ความต้องการท่ีเหมอืนกนั คือ สุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคภ ัย จึงคิดค้นผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ชว่ยเพิ่มในส่วนท่ีรา่งกายขาด ซ่ึงจะมปีระโยชน์มากส าหรับผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพ เพราะผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารจะเสริมในสว่นท่ีร่างกายขาดได้ครบถ้วน ในสว่นของผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิมปีระโยชน์ตอ่รา่งกายหลายดา้น เชน่ วติามินเอ ชว่ยในการมองเห็น และการเจริญเติบโตของ
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กระดูก อีกทั้งยังชว่ยในการเสริมสร้างภูมิคุม้กนั และซอ่นแซมสว่นท่ีสึกหรอ แตอ่ยา่งไรกต็ามควร
ค านึงถึงความเหมาะสมตอ่รา่งกายด้วย พิจารณาปัญหาสุขภาพให้ตรงจุด เพื่อไมใ่ห้เกิดผลข้างเ คียง
ตอ่รา่งกาย (Bishop, 2010 อา้งถึงใน วาสนา ยาวชิยั และคณะ, 2557)  

2.3.3 ลักษณะของผู้ ทีค่วรทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  (เปรมจิต สิทธิศิริ และสุทิน เกตุแกว้, 
2542) 

1. ผูท่ี้มโีรคประจ าตวัทุกชนิด นับแตโ่รคผิวหนัง เบาหวาน เกาต์ ตลอดจนถึงโรคหัวใจ 
2. ผูท่ี้สูบบุหร่ีจดั ผูท่ี้ด่ืมสุรา หรือของมนึเมาจดั 
3. สตรีท่ีรับประทานยาคุมก  าเนิด หรือฉีดยาคมุก  าเนิด 
4. สตรีมคีรรภ์ 
5. ผูท่ี้รับประทานยาท่ีท าลายลา้ง หรือป้องกนัการดูดซึมสารอาหารวิตามนิเขา้สู ่รา่งกาย 
6. ผูท่ี้ด่ืมน ้ าประปาท่ีมีคลอรีนสูง 
7. สตรีวยัหมดประจ าเดือน และผูสู้งอายุ 
8. ผูท่ี้ควบคมุอาหารเพื่อลดน ้ าหนัก และรับประทานอาหารท่ีมนี ้ ามนัพืชน้อย 
9. ผู ้ท่ีอาศัยอ ยูใ่น เมืองหลวง หรือเมืองใหญ ่ ล้วน เป็นช ุมชนแออัด มีมลภาวะจาก

ส่ิงแวดลอ้มหรือจากอาหาร 
 2.3.4 ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 เพลินใจ ตังคณะกลุ (2547) ได้มกีารจ าแนกประเภทตามคุณสมบัติและประสิทธิภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ไวด้งัน้ี 

1. อาหารบ ารุงสุขภาพ โดยมปีระสิทธิภาพในการใช ้เป็นอาหารบ ารุงรา่งกาย เชน่ ซปุไก ่
สกดั เห็ดหลินจือ รังนก และวติามนิตา่ง ๆ  

2. อาหารป้องกนั และรักษาโรค มีคณุสมบัติในการป้องกนั และรักษาโรคในบางชนิด เช ่น 
น ้ ามนัปลา ชว่ยในเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดได ้

3. อาหารลดน ้ าหนัก เป็นอาหารประเภทท่ีเพิ่มปริมาณ เมื่อไดม้ีการบริโภคแล้วจะรู้สึกอ่ิม
ทอ้ง แตม่คีณุคา่ทางอาหารน้อย โดยชว่ยเพิ่มปริมาณกากอาหาร ท าให้ทอ้งไมผู่ก 

4. อาหารเส ริมนั กกฬี า เป็น อาหารเส ริมประเภทท่ีมีการให้พลังงานอยา่งรวดเ ร็ว เช ่น 
เคร่ืองด่ืมกลูโคส ฟรุคโตส และเคร่ืองด่ืมเกลือแรช่นิดตา่ง ๆ 

5. ผลิตภ ัณฑ์ท่ีเสริม หรือเติมสารอาหารบางชนิดให้มากข้ึน เชน่ใยอาหาร แคลเซียม เพื่อ
เสริมอาหารบางชนิดท่ีไดรั้บไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของรา่งกาย 
 เพลินใจ ตงัคณะกลุ (2547) ไดจ้ าแนกประเภทตามแหลง่ท่ีมา ดงัน้ี 

1. ผลิตภ ัณฑ์ท่ีได้จากพืช  มีต้น ก  าเ นิดจากพืช  เชน่ น ้ ามนั ดอกอีฟน่ิงพริมโรสสกดัจาก
ดอกอิฟน่ิงพริมโรส 
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2. ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์ เชน่ น ้ ามนัปลา สกดัจากปลาทะเล 
3. ผลิตภณัฑ์จากจุลินทรีย์ เชน่ ยีสต์ซ่ึงมวีติามนิสูง เชน่ ยาคลูท์ 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2548) จ าแนกประเภทตามสูตรส่วนประกอบหรือ
ขนาดการใช ้ดงัน้ี 

1. วติามนิ หรือแรธ่าตุ 
- วติามนิหรือแรธ่าตุท่ีมอียูใ่นบัญชีสารอาหารท่ีแนะน าให้บริโภคประจ าวนัส าหรับ

คนไทยอายุ 6 ปีข้ึนไป หากขนาดใช ้ตอ่วนัไมถึ่งขนาดยาจะจดัเป็นประเภทอาหาร และหากขนาดใช ้
ตอ่วนัถึงขนาดยา จะจดัเป็นประเภทยา 

- วติามิน หรือแรธ่าตุไมอ่ยูใ่นบัญชีสารอาหารท่ีแนะน าให้บริโภคประจ านวนั
ส าหรับคนไทยอายุ 6 ปีข้ึนไป หากขนาดใช ้ตอ่วนัถึงขนาดยา และไดรั้บความเห็นชอบจาก อย. จึงจะ
จดัเป็นประเภทอาหาร และหากขนาดใชต้อ่วนัถึงขนาดยา จะจดัเป็นประเภทยา  

2. เชื้อจุลินทรีย์ 
- ใชเ้ชื้อจุลินทรีย์เป็นสว่นประกอบหลกั จดัเป็นประเภทยา 
- ใช ้เชื่อจุลินทรีย์เป็นวตัถุเจือปนอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร และ

ปริมาณไมถึ่งขนาดยา จะจดัเป็นประเภทอาหาร 
3. เอนไซม ์

- ใชเ้อมไซมเ์ป็นสว่นประกอบหลกั จดัเป็นประเภทยา 
- ใชเ้อมไซมเ์ป็นวตัถุเจือปน จึงจะจดัเป็นประเภทอาหาร 

4. ฮอร์โมน จดัเป็นประเภทยา 
5. สารหรือสว่นประกอบใชเ้ป็นไดท้ั้งอาหาร และยา 

- สารหรือสว่นประกอบท่ีมขีนาดยานั้ นได้มกีารก  าหนดไว ้แตข่นาดท่ีใช ้ตอ่วนัไม ่
ถึงขนาดยา และไมม่ขีนาดยาก  าหนดไวจ้ัดเป็นประเภทอาหาร 

- สารหรือส่วนประกอบท่ีมีขนาดยานั้ นไดก้  าหนดไวข้นาดใช ้ตอ่วนัถึงขนาดยา 
จดัเป็นประเภทยา 

6. สารหรือสว่นประกอบได้มาจากการพัฒนาสารตั้งต้นท่ีใช ้เป็นอาหารแตไ่มถึ่งข้ึนเป็นสาร
บริสุทธ์ิ มขีอ้มลูความปลอดภยัตามประเภทอาหาร จะจดัเป็นประเภทอาหาร 

7. สารหรือสว่นประกอบไมม่ีการใชเ้ป็นอาหาร 
- สารหรือส่วนประกอบ มีใช ้ในทางยา หากมีขนาดใช ้ตอ่ว ันถึงขนาดยาจดัเ ป็น

ประเภทยา แตถ่า้ขนาดใชต้อ่วนัไมถึ่งขนาดยาม ี chronic toxicity data จะจดัเป็นประเภทอาหาร 
- สารหรือส่วนประกอบ ไมม่ีใช ้ในทางม ีchronic toxicity data จะจดัเป็นประเภท

อาหาร 
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 อาณดี นิติธรรมยง (2547) ไดม้กีารจ าแนกประเภทตามวตัถุประสงค์ของการใชด้งัน้ี  
1. อาหารบ ารุงสุขภาพทั่วไป จ าหนา่ยในลักษณะอาหารบ ารุงรา่งกายชว่ยในเร่ืองสุขภาพ 

เชน่ ซปุไกส่กดั น ้ ามนัปลา วติามนิ แรธ่าตุ เป็นตน้ 
2. อาหารท่ีหวงัผลเฉพาะทาง สว่นใหญเ่สนอในลกัษณะการป้องกนั และการรักษาโรคบาง

ชนิด เชน่ น ้ ามนัปลา กระเทียม แปะกว๊ย เลซิติน สารตา้นปฏิกริิยาออกซิเดช ัน่ ใยอาหาร เป็นตน้ 
3. อาหารควบคมุ หรือลดน ้ าหนัก เป็นพวกเส้นใยอาหาร 
4. อาหารส าหรับนักกีฬา กลุม่อาหารให้พลังงานเร็วหรือทดแทนหรือเสียแรธ่าตุ ๆ เชน่  

เคร่ืองด่ืมเกลือแร ่
5. อาหารเพื่อความงาม มุง่เป้าหมายท่ีผูห้ญิงเน้นการป้องกนัหรือลดร้ิวรอยบนใบหน้า 

 จากการจ าแนกประเภทของผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารในข้างต้น สามารถ ท่ีจะสรุปได้วา่ 
ประเภทของผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารในการวจิยัคร้ังน้ี จะจดัจ าแนกกลุม่ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิตามคณุสมบัติ และวตัถุประสงค์ของผลิตภ ัณฑ์เพื่อบ ารุงสุขภาพ 

2.3.5 ลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีลกัษณะหลากหลาย เชน่ เ ป็นเมด็กลืนหรือเค้ียว แคปซลู ของเหลว 
ผง ทิงเจอร์ ยาชง และเจล  

1.  เมด็ และแคปซลู ข้ึนอยูก่บัสูตรของแตล่ะผลิตภณัฑ์ เม็ด หรือแคปซูลอาจไมไ่ด้มเีพียงแต ่
สารวิตามิน เกลือแร่ หรือสารส าคัญท่ีสกดัจากสมุนไพร แตบ่างคร้ังอาจจะมีสารอ่ืน ๆ ท่ีเรียกวา่ 
กระสายยา อนัหมายถึงสารท่ีใส่ในกระบวนการท าผลิตภณัฑ์ชนิดเมด็ หรือแคปซลู กระสายยาอาจ
แบง่ไดเ้ป็น 4 กลุม่ใหญ ่ คือ 

1) สาร เพิ่ มเ น้ือ  (Fillers) ช ่วยเพิ่ มปริมาณเ น้ื อท่ีประ กอบเป็น เม็ดห รือแคปซูล  
ยกตวัอยา่งเชน่ น ้ ามนัพืช ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารวติามนิอาจจะมีปริมาณวติามนิน้อยมาก หากเป็นเม็ด
หรือแคปซลูโดยไมเ่ติมสารเพิ่มเน้ือ จะไดเ้มด็ หรือแคปซลูขนาดเล็กมากจนไมส่ามารถหยิบจับได ้  

2) สารยึดจบั (Binders) ชว่ยยืดจับเ น้ือผลิตภณัฑ์ให้ติดกนัเป็นเม็ด หากไมม่ีสารยึด
จบัผลิตภณัฑ์ชนิดเมด็จะแตกเป็นผงหลน่รว่ง  

3) สารชว่ยกระจายตัว (Disintegrants) ชว่ยให้ผลิตภ ัณฑ์ชนิดเมด็ละลายในระบบ
ทางเดินอาหารไดดี้ข้ึน ท าให้สารส าคญัท่ีมฤีทธ์ิถูกดูดซึมเขา้รา่งกายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4) สารหลอ่ล่ืน (Libricants) หรือสารชว่ยไหล ชว่ยท าให้แกะเม็ดยาออกจากพิมพ์ได้
งา่ยในขั้นตอนการผลิต 
 นอกจากน้ีมสีารชนิดปลดปลอ่ยตวัยาเ ป็นระยะ ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ได้พ ัฒนาไปถึงขั้นท่ีจะผลิตเมด็ยาท่ีสามารถปลดปลอ่ยตัวยาส าคัญออกมาเป็นระยะอยา่งตอ่เน่ือง 
(Time-Release หรือเ รียกวา่ Sustained Release หรือ Continuous Release)  สารส าคัญของผลิตภ ัณฑ์
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จะปลอ่ยออกมาอยา่งตอ่เน่ืองจากวสัดุท่ีใช ้จบัตวัยา แทนการปลอ่ยออกมาทั้งหมดคร้ังเดียว ซ่ึงเหมาะ
ส าหรับวติามนิท่ีละลายในน ้ า เพราะรา่งกายไมส่ามารถสะสมไวไ้ด ้ขณะท่ีระบบการยอ่ยของรา่งกาย
ด าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง ยาเม็ดก็จะถูกกดักรอ่นสลายตัวยาอยา่งช ้า ๆ ปลอ่ยสารส าคญัออกมาเป็น
ระยะตลอดเวลาไมน่้อยกวา่ 6 ช ัว่โมง 

2. ทิงเจอร์ และน ้ ามนั ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรสกดัจะอยูใ่นรูปของทิงเจอร์ น า
มนั น ้ าเชื่อม และชาสมนุไพร ซ่ึงกนิและด่ืมไดง้า่ย 

3. ผง ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบน้ีเหมาะกบัผูป่้วยท่ีมีปัญหาเร่ืองการกลืนอาหาร ผง
สามารถผสมน ้ า น ้ าผลไม ้ หรือสามารถโรยในอาหารได ้

2.3.6 แนวคิดเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามิน 
ความหมายของสารอาหารประเภทวติามนิ 
สรจักร ศิริบริรักษ์ และสุรศักด์ิ รักหมาน (2548) ได้ให้ความหมายไวว้า่ วิตามนิ  หมายถึง 

สารอินทรีย์ส าคัญส าหรับร่างกาย การขาดวติามินกอ่ให้เกิดโรคท่ีสืบเน่ืองจากการขาดวิตามิน การ
ไดรั้บวติามนิในขนาดท่ีเหมาะสมสามารถชว่ยบ ารุงรักษาสุขภาพ อีกทั้งชะลอความแกไ่ด ้  

ปรียา หมวดห ลู (2549)ได้ให้ ความหมายไวว้า่ วิตามิน หมาย ถึง สารอินทรีย์ท่ีร่างกาย
ตอ้งการในปริมาณน้อย แตจ่ าเป็นตอ่การท างานของรา่งกายนับตั้งแตก่ารหายใจของเซลส์ การน า
โปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเตรดไปใชใ้นการสร้างเ น้ือเย่ือและผลิตพลังงานส าหรับการด ารงชีวิต 
นอกจากน้ี วติามนิยงั เป็นส่ิงจ าเ ป็นส าหรับการท างานของอวยัวะตา่ง ๆ เชน่ การสร้างเม็ดเลือดแดง 
การแข็งตวัของเลือด การสร้างกระดูก การมองเห็น และการท างานของระบบประสาท วิตามนิจึงเป็น
ตวัจกัรเล็ก ๆ ท่ีมคีวามส าคญัอยา่งย่ิงและรา่งกายจะขาดเสียไมไ่ด ้  

โดยความหมายวิตามินข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ วิตามิน  หมายถึง  สารอินทรีย์ท่ีร่างกาย
ตอ้งการ ชว่ยในกระบวนการท างานตา่งๆ ของเซลล์ภายในรา่งกาย แมร้า่งกายตอ้งการในปริมาณ
น้อยแตม่คีวามจ าเป็นอยา่งมาก รา่งกายไมส่ามารถขาดได ้

วิตามินแบ่งออกเป็น 2 จ าพวก คือ 
1. วติามนิท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก ่A, D, E, K 
2. วติามนิท่ีละลายในน ้ า ไดแ้ก ่B, C 
2.3.7 ความส าคัญของสารอาหารประเภทวิตามินกับผู้ สูงอายุ 
ผูสู้งอายุจ าเป็นตอ้งไดรั้บสารอาหารประเภทวิตามินท่ีสมดุลเพื่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

สม า่เสมออนัสืบเน่ืองมาจากสาเหตุ 3 ประการ  (เริงฤทธ์ิ  สัปปพนัธ์, 2556) 
1. รา่งกายของผูสู้งอายุสามารถดูดซึมสารอาหารเขา้ร่างกายได้น้อยเพราะเอนไซมท่ี์ชว่ยใน

การยอ่ย อยูใ่นระดับต ่ากวา่ท่ีร่างกายตอ้งกายจึงท าให้ดูดซึมสารอาหารลดลง ดงันั้นการรับประทาน
วติามนิให้มากข้ึนจะชว่ยให้รา่งกายเปล่ียนแปลงการดูดซึมสารอาหารได้มากข้ึน 
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2. ผูสู้งอายุสว่นใหญม่คีวามอยากอาหารน้อยลง อีกทั้งยงัเบ่ือหน ่ายตอ่การเตรียมและการจัด
ท าอาหาร ประกอบกบัสมาชิกในครอบครัว ลูก ๆ ได้ยา้ยออกไปสร้างครอบครัวใหม ่ท าให้เกิด
ความรู้สึกวา่การประกอบอาหารงา่ย ๆ จะสะดวกสบายกวา่ ดงันั้ นอาหารแตล่ะมือ้จึงไมไ่ด้คณุคา่ทาง
โภชนาการเพียงพอ ผลคือท าให้ร่างกายมีแตค่าร์โบไฮเตรต โดยขาดสารอาหารอ่ืน ๆ ท่ีร่างกาย
ตอ้งการ 

3. ผูสู้งอายุมกัมีกิจกรรมท่ีต้องท าไมม่ากนัก ท าให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายจึงลด
น้อยลง หากจะกลา่วอีกนัยหน่ึงคือรา่งกายผู้สูงอายุไมต่อ้งการพลงังานหรือแคลอร่ีมาก และเมื่อ
ผูสู้งอายุตกอยูใ่นสภาพน้ี การรับประทานอาหารจะลดลง รา่งกายกจ็ะไดรั้บสารอาหารน้อยลงดว้ย  

2.3.8 ประโยชน์ของสารอาหารประเภทวิตามิน 
สารอาหารประเภทวิตามินให้ประโยชน์ตอ่ร่างกายไมเ่หมือนกนั และรา่งกายมคีวามจ าเป็น

ตอ้งการสารอาหารทุกประเภท อาจจะมากน้อยแตกตา่งกนัตามความเหมาะสมของรา่งกายแตล่ะ
บุคคล ดงันั้นจึงควรเรียนรู้ถึงประโยชน์ของสารอาหารแตล่ะชนิดกอ่นบริโภคเพื่อประโยชน์ และ
เหมาะสมกบัรา่งกายมากท่ีสุด (สรจกัร ศิริบริรักษ์ และสุรศกัด์ิ รักหมาน, 2548) 

1. วิตามินเอ หรือชื่อทางเคมคืีอ เรทินอล (Retinal) เรทินอล พาลมิเนต (Retinal Palmitate) 
และ เรทินอล อะซีเทต (Retinal Acetate)  สรรพคณุชว่ยเสริมสุขภาพผิว และการมองเห็นภาพใน
เวลากลางคืน เพิ่มความแข็งแกรง่ของระบบภูมคิุม้กนัโรค และชว่ยรักษาสิว รา่งกายมีความต้องการ
วติามินเอเพื่อการผลิตโรด็อปซิน ซ่ึงเ ป็นสารสีท่ีชว่ยให้มองเห็นในความมืด ทั้งยงัจ าเป็นอยา่ง ย่ิงเพื่อ
รักษาเย้ือบุชอ่งปาก และปอดให้ชื้นอยูเ่สมอ ท าให้เน้ือเย่ือร่างกายเจริญอยา่งเหมาะสม และบ ารุง
กระดูกให้แข็งแรงเสมอ วิตามินเอชว่ยรักษาสมดุลระบบสืบพันธ์ุ และระบบสุขภาพผิวท่ีดี และยงัมี
บทบาทในระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย ชว่ยตอ่สู้กบัโรคติดตอ่ท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และ
ปรสิต  

2. วติามินบี 1 หรือชื่อทางเคมี ไทอะมิน (Thiamin) สรรพคณุชว่ยท าให้ความจ าดีข้ึน บ ารุง
ประสาท และชว่ยลดความอยากน ้ าตาล ซ่ึงจ าเป็นส าหรับการส่งผา่นสัญญาณประสาทบางชนิด
ระหวา่งสมองกบัไขสันหลงั และมคีวามจ าเป็นอยา่งย่ิงเพื่อการท างานของเอนไซม์บางตัวท่ีท าหน้าท่ี
ผลิตพลังงานให้รา่งกาย รา่งกายสะสมวติามนิบี 1 ไวค้อ่นขา้งน้อยเมื่อเทียบกบัวิตามินอ่ืน ๆ รา่งกาย
จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บสม า่เสมอเพราะจ าเ ป็นอยา่งย่ิง  

3. วติามินบี 2 หรือชื่อทางเคมี โรโบฟลาวนิ (Roboflavin) สรรพคณุชว่ยเพิ่มระดบัพลงังาน 
บ ารุงรักษาสุขภาพผิว ผม และเล็บ และบรรเทาอาการตะคริวขณะตั้งครรภ์ ร่างกายมีความตอ้งการ
วติามนิบี 2 เพื่อสร้างสาร 2 ชนิดท่ีจ าเ ป็นอยา่งย่ิงส าหรับการเปล่ียนพลงังานจากโปรตีน ไขมนั และ
คาร์โบไฮเดรตในอาหารให้อยูใ่นรูปท่ีเซลล์สามารถน าไปใช ้ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ  สารสองตัวดัง
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ก ล ่า ว คื อ  FAD ซ่ึ ง ย ่อ ม า จา ก  Flavin Adenine Dinucleotide  แ ล ะ  FMN ซ่ึ ง ย ่อ ม า จ าก  Flavi 
mononucleotide การขาดสารอาหารวติามนิบี 2 ในรา่งกายจ าท าให้ระดบัพลงังานลดลง   

4. วิตามิน บี 3 หรือชื่ อทางเคมี ไนอะซิน (Niacin) กรดนิ โคทินิ ก (Nicotinic Acid) และ นิ
คอนทินาไมค์ (Nicontinamide) สรรพคณุของวติามนิบี 3 ชว่ยบรรเทาคอเลสเทอรอบลูง มปีระโยชน์
กบัผูท่ี้ด่ืมสุราจดั ชว่ยบรรเทาสิวชนิดอักเสบเป็นผ่ืนแดง ซ่ึงรา่งกายตอ้งใช ้วติามินบี 3 ในการผลิต
เอนไซด์กสองตวัชื่อ เอ็นเอดี และเอ็นเอดีพี ซ่ึงชว่ยปลอ่ยพลังงานจากอาหารท่ียอ่ยแล้ว และความ
ตอ้งการวิตามนิบี 3 จะเพิ่มข้ึนหากมกีารออกก  าลงักาย หรือท ากจิกรรมมากข้ึน ร่างกายสามารถผลิต
วติามินบี 3 เองได้ โดยใช ้หน ่วยยอ่ยท่ีเ ป็นองค์ประกอบของโปรตีนตัวหน่ึงท่ีชื่อ ทริปโทเฟน  ซ่ึง
วิตามิน บี 3 จะมีส่วนช ่วยให้ ผิวหนั งเจริญตามปกติ การสร้างเ ส้นประสาทสมบูรณ์  และชว่ย
บ ารุงรักษาระบบยอ่ยอาหารให้ดีอยูเ่สมอ  

5. วติามนิบี 5 หรือชื่อทางเคม ีกรดแพนโทเทนิก (Pantothenic acid) สรรพคุณชว่ยเร่งแผล
หายเ ร็ว และชว่ยบรรเทาอาหารข้ออกัเสบ วติามินบี 1 ชว่ยท าให้รา่งกายมพีลังงานสม ่าเสมอเพียงพอ
สง่ผา่นถึงทุกเซลล์ ชว่ยผลิตโมเลกลุซ่ึงจะเปล่ียนไขมนัและน ้ าตาลในอาหารให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเซลล์
สามารถน าไปใชไ้ด ้และยงัชว่ยเสริมการเจริญเติบโตให้เป็นปกติชว่ยให้ร่างกายตอ่สู้กบัการติดเชื้อ
โดยการผลิตสารภู มิต้านทาน  อีกทั้ งวิตามิน บี 5 เกี่ยวข้องกบัการ สังเคราะห์ ฮอ ร์โมนท่ีต้าน
ความเครียดในตอ่มหมวกไต  

6. วิตามินบี 6 หรือชื่ อทาง เคมีวา่ ไพ ริด็อกซิน (Pyricdoxine) สรรพคุณชว่ยบรรเทากลุ ่ม
อาการกอ่นระดู บรรเทากลุม่อาการคาร์พาลทนัเนล และบรรเทาอาการอารมณ์ขุน่มวั และออ่นเพลีย 
รา่งกายใช ้วติามนิบี 6 ในกระบวนการสร้างและสลายโปรตีนเพื่อการสร้าง และซอ่มแซมกล้ามเน้ือ 
และเน้ือเย่ืออ่ืน ๆ และในการผลิตเอนโซม์หลายชนิด อีกทั้งยังมีบทบาทในการสร้างสมดุลของ
ฮอร์โมนเพศ  

7. วติามินบี 12 หรือชื่อทางเคมวีา่ โคบาลามิน (Cobalamin) สรรพคุณป้องกนัการเกดิโรค
โลหิตจาง เสริมการเจริญเติบโต บ ารุงรักษาสุขภาพระบบประสาท และลดความรู้สึกหงุดหงิด 
วติามินบี 12 มคีวามจ าเ ป็นอยา่ง ย่ิงในกระบวนการรีไซเคิลเอนไซม์ คือการน าเอนไซมท่ี์ส าคัญหลาย
ตวักลบัมาใชใ้หม ่ ซ่ึงชว่ยในการบ ารุงสุขภาพเส้นประสาท และเซลล์อ่ืน ๆ  

8. โฟเลต หรือกลดโฟลิก สรรพคุณป้องกนัความพิการของทารกในครรภ์  ลดความเส่ียงจาก
โรคหัวใจ มีประโยชน์ในการรักษาโรคโลหิตจางชนิดเมกะโลบลาสต์ โฟเลตมีอยูใ่นอาหารมากมาย
หลายชนิด เชน่ ถั่ว บีทรูท ข้าวซ้อมมือ กรมโฟ ลิกคือโฟเลตท่ีเกิดจากการสังเคราะห์เพื่อใช ้ใน
อุตสาหกรรมอาหารเสริม และใช ้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารเพื่อเสริมโฟเลต  โฟเลตมีความ
จ าเ ป็นอยา่ง ย่ิง เพื่อพ ัฒนาไขสันหลังท่ีสมบูรณ์ของตวัออ่นในชว่ง 2 - 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์
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ชว่ยป้องกนัโรคกระดูกสันหลงัโหว ่ชว่ยสร้างเมด็เลือดแดงท่ีมีคณุภาพ  และชว่ยสร้างระดับโฮโมซีส
เทอีน ซ่ึงหากมรีะดบัสูงจะเพิ่มความเส่ียงตอ่โรคหัวใจ 

9. วติามนิซี สรรพคณุชว่ยให้แผลหายเร็ว ชว่ยดูดซึมธาตุเหล็ก ชว่ยชะลอความชรา อาจชว่ย
ป้องกนัโรคตอ้กระจก วติามนิซีมีความจ าเป็นส าหรับรา่งกายในการผลิต และบ ารุงรักษาสารคอลลา
เจนให้มปีระสิทธิภาพสมบูรณ์เสมอ  สารคอลลาเจนท าหน้าท่ีหลักในการยึดเซลล์ผิวหนังเหงือก 
และเอ็นไวด้ว้ยกนั วิตามินซียงัชว่ยเซลล์เมด็เลือกขาวตอ่สู้กบัเชื้อโรค ชว่ยให้แผลหายเร็ว วิตามินซี
ในฐานะสารต้านอนุมลูอิสระ สามารถชว่ยลดฤทธ์ิอนุมลูอิสระซ่ึงกระตุน้ให้เกดิภาวะชรา และเกิด
เซลล์มะเร็ง วติามนิซีจะไหลเวยีนไปตามกระแสเลือดสว่นท่ีเกนิก็จะขบัออกทางปัสสาวะ  

10. วติามนิดี สรรพคณุชว่ยป้องกนัโรคกระดูก ชว่ยรักษาภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงวยั รักษา
โรคสะเก็ดเงิน ป้องกนักระดูกเส่ือม และการสูญเสียเน้ือฟันในผู้ป่วยโรคปริทนต์ วติามนิดีมบีทบาท
คล้ายฮอร์โมนหมายความวา่จะถูกผลิตข้ึนในท่ีหน่ึงแตจ่ะถูกล าเลียงไปอีกส่วนหน่ึงของร่างกาย 
วติามินดีส่วนใหญจ่ะถูกสร้าง ข้ึนใต้ผิวหนัง เมื่อเราไดรั้บแสงแดด รังสีอลัตราไวโอเลตจะเปล่ียน
วติามนิดีจากรูปแบบท่ีไมม่ีฤทธ์ิให้เป็นรูปแบบท่ีมีฤทธ์ิ วติามนิดียังจ าเป็นอยา่งย่ิงในการกระตุน้การ
ดูดซึมแคลเซียมจากอาหาร จะชว่ยเร่งอัตราการสะสมเกลือแรใ่นกระดูกโดยตรง หากมวีิตามินดีไม ่
เพียงพอ รา่งกายไมส่ามารถสร้างหรือบ ารุงรักษากระดูกไวใ้ห้แข็งแรงได ้

11. วติามนิอี สรรพคุณชว่ยลดความเ ส่ียงจากโรคหัวใจ และโรคมะเร็ง  วติามินอีเป็นวติามิน
ท่ีมฤีทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ชว่ยหยุดฤทธ์ิท าลายลา้งอนุมลูอิสระในรา่งกาย ยงัมคีวามจ าเป้นอยา่งมาก
ในการชว่ยให้ผนังเซลล์อยูใ่นภาวะปกติ ชว่ยบ ารุงสุขภาพผิวหนัง ประสาทกล้ามเ น้ือ เมด็เลือดแดง 
การไหวเวยีนของโลหิตทั่วรา่งกายและหัวใจ วติามนิอียงัชว่ยในการท างานของวติามนิเอในรา่งกาย 
และตา่งจากวติามินท่ีละลายในน ้ ามนัตัวอ่ืน ๆ วติามนิอีจะสะสมในรา่งกายในชว่งเวลาส้ัน ๆ แปลวา่
รา่งกายจ าเป็นตอ้งไดรั้บวติามนิอีสม า่เสมออยา่งย่ิง 

12. วติามนิเอช สรรพคุณชว่ยเสริมการรักษาโรคเบาหวาน ชว่ยลดน ้ าหนัก การออกผ่ืน และ
โรคผิวหนังอกัเสษ และบรรเทาโรคผิวหนังอักเสบ ไบโอทินหรือวติามินเอช ท างานควบคูไ่ปกบั
วติามนิบีชนิดอ่ืน ๆ ชว่ยให้รา่ยกายเผาผลาญโปรตรีน คาร์โบไฮเดรต และไขมนัในอาหาร และ
เปล่ียนให้เป็นพลงังาน เพื่อให้เซลล์สามารถใช ้ประโยชน์ได ้ไบโอทินยงัมีบทบาทส าคัญเป็นพิเศษ
ในการผลิตกรดไขมนัเพื่อสุขภาพผิว เส้นประสาท เส้นผม และหน้าท่ีอ่ืน ๆ ทั่วรา่งกาย กลา่วกนัวา่ยัง
ชว่ยป้องกนัผมหงอกกอ่นวยั  

13. วติามนิเค  สรรพคณุชว่ยเพิ่มความแข็งแกร่งของกระดูกในผู้ป่วยภาวะกระดูกพรุน อาจ
ลดอาการอาเจียน  คล่ืน ไส้ในหญิงมีครรภ์  การออกฤทธ์ิของวิตามิน เคเกิดจากแบคทีเรียส ร้าง
วติามินเคในล าไส้ใหญ ่แล้วดูดซึมกลบัผา่นผนังของล าไส้ใหญเ่ข้าสูก่ระแสเลือด และกลายเป็นสาร
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ท่ีช ว่ยท าให้เ ลือดแข็งตัวอีกชนิดหน่ึงในบรรดาหลาย ๆ ชนิด ร่ายกายต้องใช ้วิตามินเคเพื่อผลิต
โปรตีนหลายตวัท่ีชว่ยบ ารุงรักษากระดูกและฟันให้แข็งแรงสุขภาพดี 
 จากแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปได้วา่สารอาหารประเภทวิตามินมีประโยชน์โดยตรงตอ่
รา่งกายผู้บริโภค แตค่วรรับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของร่างกาย ซ่ึง
ผูบ้ริโภคต้องเรียนรู้ถึงประโยชน์ของสารอาหารแตล่ะชนิดกอ่น การบริโภค และท าความเข้าใจ
สรรพคณุท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพของผู้รับประทานเอง เพื่อความปลอดภยั ของผู้บริโภค ซ่ึงผู ้ผลิต
จ าเป็นต้องให้ข้อมลูในบรรจุภณัฑ์ท่ีชดัเจน ให้รายละเ อียดขอ้บง่ชี้ ตา่ง  ๆ ท่ีส าคัญเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์
เพื่อประกอบการตัดสินใจเ ลือกซ้ือ ดังนั้ น  การวิจัยคร้ัง น้ี จึง ยึดแนวทางของ Miller, Russell and 
Kissling (2003) ซ่ึงระ บุถึงปัจจัยตา่ง ๆ ท่ี ผู ้บริ โภคจะพิ จารณาประกอบการตัดสิน ใจเ ลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมาใชใ้นการวจิัยคร้ังน้ี 
 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ (Elderly People) 
2.4.1 ความหมายของผู้ สูงอายุ  
ชศูรี วงเครือ (2543, อ้างถึงใน เ ลิศหญิง หิรัญโญ , 2545). ได้ให้ความหมายไวว้า่ ผู ้สูงอายุ 

หมายถึง วยัท่ีอยูใ่นระยะสุดท้ายของชีวติ ลกัษณะของพัฒนาการในวยัน้ีจะตรงขา้มกบัวยัเด็ก คือมี
แตค่วามเส่ือมโทรมและสึกหรอ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะด าเนินอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

2.4.2 นิยามค าว่าผู้ สูงอายุ 
ผูสู้งอายุ  หรือเ รียกวา่ ผู ้สูงวยั เป็นค าท่ีบง่บอกถึงตัวเลขของอายุวา่มอีายุมากโดยนิยมนับ

ตามอายุตั้งแตแ่รกเกิด (Chronological Age)  หรือทัว่ไปเรียกวา่  คนแก ่ หรือคนชราโดยพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าวา่ คนแก ่คือ มอีายุมาก หรืออยูใ่นวยัชรา 
และให้ความหมายของค าวา่ ชรา คือ แกด่ว้ยอายุ ช  า รุดทรุดโทรม  นอกจากนั้นยงัมกีารเรียกผูสู้งอายุ
วา่  ราษฎรอาวุโส (Senior  Citizen)  ส่วนองค์การอนามยัโลก (World  Health Organization, WHO) 
และองค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ใช ้ค าในภาษาอังกฤษของ ผู้สูงอายุวา่ Older 
Person or Elderly Person  (ชมพนุูช พรหมภกัด์ิ, www, 2556) 

ผูสู้งอายุ องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามค าวา่ผูสู้งอายุวา่ประชากรทั้ง เพศชาย และเพศ
หญิง ซ่ึงมีอายุมากกวา่  60 ปีข้ึนไป (60+) โดยเป็นการนิยาม นับตั้งแตอ่ายุเกดิ ส่วนองค์การอนามยั
โลกยังไมม่ีการให้นิยามผูสู้งอายุ  โดยมีเหตุผลวา่ประเทศตา่งๆ ทั่วโลกมกีารนิยามผู้สูงอายุตา่งกนั  
ทั้ง นิ ยามตามอายุ เกิด ตามสังคม (Social) วฒันธรรม (Culture) และสภ าพร่างกาย (Functional 
markers) เชน่ ในประเทศท่ีเจริญแล้วมกัจัดผูสู้งอายุ  นับจากอายุ 65 ปีข้ึนไป หรือบางประเทศอาจ
นิยามผู้สูงอายุตามอายุก  าหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60  หรือ 65 ปี)  หรือนิยามตามสภาพของ
รา่งกายโดยผูห้ญิงสูงอายุอยูใ่นชว่ง 45 -55 ปี สว่นชายสูงอายุอยูใ่นชว่ง 55 - 75 ปี 
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ผูสู้งอายุส าหรับประเทศไทยตามพระราชบญัญติัผู ้สูงอายุ  พ.ศ.2546  หมายความวา่บุคคลซ่ึง
มอีายุเกนิกวา่หกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมสัีญชาติไทย (กระทรวงการพฒันาสังคม และความมัน่คง
ของมนุษย์, www, 2546) 

สรุปนิยามตา่ง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ผูสู้งอายุ  หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ คนแก ่หรือ 
คนชรา ซ่ึง เป็นประชากรทั้ง เพศชาย และเพศหญิงมอีายุมากกวา่ 60 ปีข้ึนไปโดยนิยามนับตั้งแตอ่ายุ
เกดิ บางประเทศท่ีเจริญแล้วนับจากอายุ 65 ปีข้ึนไป บางประเทศนิยามผูสู้งอายุก  าหนดตามเกษียณ
งาน คือ 50 หรือ 60 ปี หรือนิยามตามสภาพรา่งกายโดยผู้หญิงสูงอายุอยูใ่นชว่ง 45 - 55 ปี สว่นชาย
สูงอายุอยูใ่นชว่ง 55 - 75 ปี ในการวิจยัคร้ัง น้ี ศึกษากลุม่ผูสู้งอายุ 50 ปีข้ึนไปทั้งชาย และหญิงตาม
สภาพรา่งกายท่ีเร่ิมมกีารเปล่ียนแปลง 
 2.4.3 ประเภทของผู้ สูงอายุ 

Hall (1976 อา้งถึงใน แสงเดือน มสิุกรรมณี, 2545) ไดแ้บง่ผูสู้งอายุออกเป็น 4 ประเภท คือ  
1. การสูงอายุตามวยั (Choronological Aging) หมายถึง การสูงอายุตามปีปฏิทิน โดยการนับ 

จากปีท่ีเกดิเป็นตน้ไป และบอกไดท้นัทีวา่ ใครมอีายุมากน้อยเพียงใด  
2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) เป็นการพิจารณาการสูงอายุจากสภาพ 

รา่งกายและสรีระของบุคคลท่ีเปล่ียนไป เมื่อมอีายุเพิ่มข้ึนเน่ืองจากประสิทธิภาพการท างานของ
อวยัวะตา่ง ๆ ในร่างกายลดน้อยลง เ ป็นผลมาจากความเส่ือมโทรมตามกระบวนการสูงอายุซ่ึงเป็นไป
ตามอายุขยัของแตล่ะบุคคล  

3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เ ป็นการเปล่ียนแปลงใน หน้าท่ีการ
รับรู้ แนวความคิด ความจ า การเรียนรู้เชาวปั์ญญา และลกัษณะบุคลิกภาพ ท่ีปรากฏในระยะตา่ง ๆ 
ของชีวติแตล่ะคนท่ีมอีายุเพิ่มข้ึน  

4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) เป็นการเปล่ียนแปลงใน บทบาทหน้าท่ี 
สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม  รวมทั้งความคาดหวงัของสังคมตอ่บุคคลนั้ นซ่ึงเกี่ยวกบัอายุ
การ แสดงออกตามคณุคา่และความต้องการของสังคม  

ทั้ง น้ี  ผู ้สูงอายุมิได้มีลักษณะเหมือนก ันหมด แตจ่ะ มีความแตกตา่งกนั ไปตามช ่วงอายุ  
องค์การอนามยัโลกจึงไดแ้บง่เกณฑ์อายุ ตามสภาพของการมอีายุเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 

1. ผูสู้งอายุ (Elderly) มอีายุระหวา่ง 60 – 74 ปี  
2. คนชรา (Old) มอีายุระหวา่ง 75 – 90 ปี 
3. คนชรามาก (Very Old) มอีายุ 90 ปีข้ึนไป  
การแบง่ผู ้สูงอายุเ ป็น 3 ชว่งดังกลา่ว ส าหรับในสังคมไทยยังมิได้มขี้อสรุปวา่จะมีการจัด

ประเภท ของผู้สูงอายุในลักษณะใด การจดัโดยใช ้เกณฑ์อายุกย็ังมีข้อถกเถียงวา่ยังไมเ่หมาะสม 
นักวชิาการบางทา่น จึงใชเ้กณฑ์ความสามารถของผู้สูงอายุแบง่เป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก ่
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1.  กลุม่ท่ีชว่ยเหลือตนเองไดดี้  
2.  กลุม่ท่ีชว่ยเหลือตนเองไดบ้า้ง  
3.  กลุม่ท่ีชว่ยเหลือตนเองไมไ่ดเ้น่ืองจากมีปัญหาสุขภาพ มคีวามพิการ 
ในการวจิัยคร้ังน้ี ไดก้  าหนดกลุม่ผูสู้งอายุในการศึกษาให้เร่ิมต้นตั้งแตอ่ายุ 50 ปี โดยก  าหนด

จากกลุม่ท่ียังชว่ยเหลือตนเองได ้และเร่ิมดูแลสุขภาพตวัเองกอ่นถึงวยัเกษียณมากท่ีสุด (ส านักงาน
สถิติแหง่ชาติ, www, 2556ข) 
 2.4.4 การเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ 

 องค์การสหประชาชาติ แบง่ "สังคมผู้ สูงอายุ"   ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการกา้วเข้าสู ่
สัง คมผู้สู งอายุ  (Ageing Society ห รือ Aging Society) ระ ดับสังคมผู้สู งอายุโดยสมบูรณ์  (Aged 
Society) และ สังคมผูสู้งอายุระดับสุดยอด (Super - Aged Society) โดยให้นิยามของระดับตา่งๆ ซ่ึง
ทั้งประเทศไทย และรวมทั้งประเทศตา่งๆ ทั่วโลก ใชค้วามหมายเดียวกนัในนิยามของทุกระดบัของ
สังคมผูสู้งอายุ ดงัน้ี (มลูนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2553) 

1. การกา้วเข้าสู ่สังคมผูสู้งอายุ  คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปรวมทั้ง เพศชายและเพศ
หญิ งมากกวา่ 10%  ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต ่65 ปี เกินร้อยละ 7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ 

2. สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  คือ เมื่อประชากรอายุ 60  ปีข้ึนไป เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20
หรือ ประชากรอายุ 65 ปี เพิ่มเป็นร้อยละ 14 ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ 

3. สังคมผู้สูงอายุระดบัสุดยอด (Super - aged society) คือ สังคมท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีข้ึน
ไปมากกวา่ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ อยา่งไรกต็าม ทุกประเทศทั่วโลกมีการกา้วเข้าสู ่
สังคมผูสู้งอายุในชว่งเวลาแตกตา่งกนัตามความเจริญ ม ัง่คัง่ ซ่ึงมีผลตอ่สุขภาพ และการมอีายุยืนของ
ประชาชน 

2.4.5 สถานการณ์ผู้ สูงอายุในประเทศไทย  
จากรายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุไทย พ.ศ. 2553 สรุปไดว้า่การเปล่ียนแปลงเป็นสังคมสูงวยั

สามารถท่ีจะพิจารณาไดจ้ากการท่ีสังคมนั้นมปีระชากรสูงอายุ (อายุตั้งแต ่60 ปีข้ึนไป) มากกวา่ร้อย
ละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือกลา่วอีกนัยหน่ึงคือ ในประชากรทุก ๆ 10 คนจะเป็นผูสู้งอายุ 1 คน 
(มลูนิธิสถาบนัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2553) 
 รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2553 ของส านักงานสถิติแหง่ชาติ 
พบวา่ ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมถึีงประมาณ 8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของประชากร
ทั้งประเทศท่ีมอียูป่ระมาณ 67.3 ลา้นคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553 อา้งถึงใน มลูนิธิสถาบันและ
พฒันาผูสู้งอายุไทย, 2553) ข้อมูลดังกลา่ว แสดงให้เห็นช ัดวา่สังคมไทยไดเ้ร่ิมเขา้สู ่สังคมสูงวยัแล้ว 
แมว้า่สัดส่วนประชากรสูงอายุของประเทศไทยยงัไมม่ากเทา่ประเทศท่ีพฒันาแล้ว ซ่ึงในปัจจุบันมถึีง
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ประมาณ 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด แตก่ารเปล่ียนเป็นประชากรสูงวยัของประเทศ
ไทยนั้ นเกดิข้ึนในระยะเวลาท่ีส้ันกวา่มาก กลา่วคือการเพิ่มของประชากร อายุ 65 ปีข้ึนไป จากร้อยละ 
7 เป็นร้อยละ 14 ใชเ้วลาเพียงประมาณ 22 ปี ในขณะท่ีประเทศท่ีพฒันาแลว้ เชน่ สหรัฐอเมริกา หรือ
ประเทศในยุโรป ใช ้เวลากวา่คร่ึงศตวรรษหรือเป็นศตวรรษ การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วน้ี  ยอ่ม
หมายความวา่ประเทศไทยจะมเีวลาส้ันมากท่ีจะเตรียมการ ทั้งในดา้นการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ตลอดจนการเตรียมการในดา้นสวสัดิการ การบริการ และการสร้างหลักประกนัตา่งๆ เพื่อรองรับ
ประชากรสูงอายุ 
ตารางที ่2.2 ขนาดและแนวโน้มของประชากรผูสู้งอายุปี 2503 - 2573 

ปี พ.ศ. จ านวนประชารวม 
จ านวนประชากรอายุ 60 

ปีขึ้นไป 
ร้อยละของประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป 

2503 26,257,916 1,506,000 5.40 

2513 34,397,371 1,680,900 4.90 
2523 44,824,540 2,912,000 6.30 

2533 54,509,500 4,014,000 7.40 
2543 60,916,441 5,792,970 9.50 
2553 67,313,000 8,011,000 11.90 
2563 70,100,000 12,272,000 17.50 
2573 70,629,000 17,793,000 25.10 

ทีม่า : ขอ้มูลปี พ.ศ.2503-2543 ค านวณจากส ามะโนประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2503-2533 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ขอ้มูลปี 2553 – 2573 การคาดประมาณประชากรของไทย 2543 – 
2573 (ขอ้สมมติภาวะเจริญพันธ์ุปานกลาง) ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหง่ชาติ, 2550 อา้งถึงใน มลูนิธิสถาบนัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2553) 
2.4.6 การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ 
รา่งกายของผูสู้งอายุจะเกิดการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติซ่ึงการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ไดเ้ร่ิม

เกดิข้ึนตั้งแตอ่ายุยังไมม่าก เร่ิมมกีารท างานลดลงตั้งแตอ่ายุประมาณ 30 - 40 ปี เชน่ ความหนาแน่น
ของเน้ือกระดูก ก  าลงักลา้มเน้ือ การท างานของไต ความคลอ่งตวั และปราดเปรียวของสมองอาจเร่ิม
ลดลง ความชดัเจนในการมองเห็น อยา่งไรก็ตาม อวยัวะตา่ง ๆ ยังสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง
เล็ก ๆ น้อย ๆ เหลา่นั้ นได ้จนเมือ่เข้าสู ่วยัสูงอายุการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ จะ เกิดมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
และถึงจุดท่ีเกินความสามารถของร่างกายจะรองรับได้ จึงอาจท าให้มอีาการเจ็บป่วยดว้ยโรคตา่ง ๆ 
ตามมา (วรีศกัด์ิ เมอืงไพศาล, 2553) 
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ปัญหาสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุ ได้แก ่โรคประจ าตัวของผู้สูงอายุ เชน่ โรคหัวใจ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ตอ่มลูกหมากโต นอกจากนั้ นปัญหาท่ีเกิดข้ึนบอ่ยในผูสู้งอายุ เชน่ 
การหกล้ม เ ดินเซ กลั้นปัสสาวะไมอ่ยู ่ภาวะโภชนาการ การมองเห็น การไดยิ้น ปัญหาในชอ่งปาก 
โรคทางระบบไหลเวียนเ ลือด และปัญหาทางจิตประสาทของผู้สูงอายุ ไดแ้ก ่ความจ าเส่ือม และโรค
ซึมเศร้า 

การเปล่ียนแปลงของระบบตา่ง ๆ ในรา่งกายของผูสู้งอายุตามธรรมชาติ ไดแ้ก ่
1. สว่นประกอบของรา่งกาย ในร่างกายของผู้สูงอายุจะมีสว่นประกอบท่ีเป็นน ้ าลดลงร้อย

ละ 7 ในขณะท่ีสัดส่วนไขมนัสูง ข้ึนจากร้อยละ 33 เป็น 45 (เมือ่เ ทียบจากผูห้ญิงอายุ 20 ปี และ 70 ปี) 
นอกจากนั้ นผูสู้งอายุจะมีสว่นสูงลดลง จากการท่ีกระดูกสันหลงัเร่ิมยุบตวัลง และหลังโค้งงอมากข้ึน 
ผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน คือ เมือ่ผูสู้งอายุไดรั้บยาท่ีละลายตัวในน ้ าได้ดี จะท าให้ระดบัยาสูงกวา่ปกติ  

2. ผิวหนัง ผม และเล็บ เส้นใยคอลลาเจนของผิวหนังของผูสู้งอายุจะลดลง และเรียงตัวไมดี่ 
ท าให้หนัง เห่ียวยน่ มจี ้ าเ ลือดตามผิวหนังไดง้ ่าย ตอ่มไขมนัและตอ่มเหง่ือลดลง น ้ าในช ั้นผิวหนัง
ลดลง ท าให้ผิวแห้ง คนั ตวัร้อนงา่ย การไหวเวยีนของเลือดในหลอดเลือดฝอยท่ีผิวหนังลดลง  

3. หัวใจ และหลอดเลือด เมื่ออายุมากข้ึน เซลล์กล้ามเ น้ือหัวใจจะเร่ิมตาย ท าให้จ านวน
เซลล์ลดลงมีพงัผืด และไขมนัเข้ามาแทรกแทนท่ี เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดจุดกระตุน้การเตน้ของ
หัวใจท่ีผิดจงัหวะข้ึน ท าให้ผูสู้งอายุท่ีแมไ้มม่โีรคหลอดเลือดหัวใจก็อาจเกิดหัวใจเตน้ผิดจงัหวะได ้

4. ระบบหายใจ เซลล์เย่ือบุผนังทางเดินหายใจลดจ านวนลง ท าให้การสร้างเมอืกเพื่อดกัจับ
เชื้อโรค และส่ิงแปลกปลอมลดลง รว่มกบัปฏิกริิยาการไอเมื่อมีส่ิงแปลกปลอมในทางเดินหายใจ
ลดลง การพัดโบกส่ิงแปลกปลอมของขนในเซลล์เย่ือบุทางเดินหายใจลดลง ท าให้มีโอกาสติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจไดง้า่ย 

5. ระบบทางเ ดินอาหาร ผนังชอ่งปากของผูสู้งอายุจะฝ่อไป ตอ่มรับรสชาติของอาหารลดลง 
ฟันโยกคลอน หรือหลุด น ้ าลายลดลง ท าให้ผูสู้งอายุปากคอแห้ง และรับรสชาติได้ไมดี่เค้ียวอาหาร
ไดไ้มดี่ มผีลให้ความอยากอาหารลดลง 

กระเพาะอาหารของผู้สูงอายุจะบีบตัวไลอ่าหารในกระเพาะไดช้ ้าลง ท าให้อ่ิมง ่าย ทอ้งอืด
ทอ้งเฟ้อไดง้า่ย กลไกการป้องกนัผนังกระเพาะอาหารลดลงท าให้เกดิแผลในกระเพาะอาหารไดง้า่ย
ข้ึน การสร้างกรดน ้ าดีในตบัลดลง จึงเกดิน่ิวไดง้า่ย กลไกการก  าจดัไขมนัรา่งกายของผู้สูงอายุโดยตับ 
ท างานไดน้้อยลง ท าให้ไขมนัในรา่งกายสูงข้ึนเมือ่อายุมากข้ึน  

6. ระบบทางเดินปัสสาวะ   หน่วยไต ซ่ึงท าหน้าท่ีในการคัดกรองของเสียออกจากร่างกาย 
จะมจี านวนลดน้อยลงร้อยละ 30-50 เปรียบเทียบระวา่งคนอายุ 25 ปี และ 85 ปี การกรองของเสียท่ีไต
ลดลงคร่ึงหน่ึงเมื่อเ ทียบจากอายุ 20 ปี และ 90 ปี และการไหลเวยีนเ ลือดเ ล้ียงไตก็ลดน้อยลง ท าให้
ผูสู้งอายุมโีอกาสเกดิไตวายได้งา่ยกวา่คนหนุม่สาว และอาจเกดิการคัง่ค้างของยาในรา่งกายได้งา่ยข้ึน 
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เน่ืองจากรา่งกายขบัยาออกได้น้อยลง ชายสูงอายุมตีอ่มลูกหมากโตข้ึน ท าให้ รู้สึกขดัเวลาปัสสาวะ 
นอกจากนั้นผู ้สูงอายุมกัปัสสาวะบอ่ยข้ึน อาจต้องต่ืนมาปัสสาวะตอนกลางคืน เพราะความจุของ
กระเพาะปัสสาวะลดลง ท าให้จุปัสสาวะไดน้้อยลง หากมอีาการมาก อาจกลั้นปัสสาวะไมอ่ยู ่

7. ระบบกล้ามเ น้ือและ กระดูก เมื่ออายุมากข้ึน  เ ส้นใยกล้ามเ น้ือจะลดลง ท าให้ก  าลัง
กลา้มเน้ือลดลงกระดูออ่นบุข้อมกีารเ ส่ือม และถูกท าลายไปมากข้ึน การสร้างเซลล์กระดูกออ่น และ
คอลลาเจนเปล่ียนแปลงไป ปริมาณน ้ าในผิวขอ้ลดลง และเย่ือบุขอ้เกดิผงัพืดท าให้ข้อเส่ือม และเกิด
อาการปวดข้อได ้นอกจากนั้นมวลกระดูกโดยเฉพาะในสว่นแกนกระดูกจะลดลง โดยผูห้ญิงจะลดลง
มากกวา่ผู ้ชาย จากการท่ีสร้างวติามินดีท่ีออกฤทธ์ิได้ลดลง ตวัรับวติามินดีลดลง และการท างานของ
เซลล์สร้างกระดูกลดลงท าให้กระดูกบาง และพรุน 

8. ระบบประสาท เมือ่อายุมากข้ึน น ้ าหนักของสมองจะลดลง โดยลดลงประมาณ 200 กวา่
กรัม เมือ่เทียบจากคนอายุ 30 กบั 60-70 ปี เซลล์สมองจะมีการเ ส่ือมสลายไปในสมองบางสว่น เชน่ 
บริเวณฮิปโปแคมปัส ซ่ึงเป็นสมองท่ีท าหน้าท่ีบรรจุความจ า สารส่ือประสาทชนิดตา่ง ๆ ในสมอง
ลดลง ท าให้เกดิอาการของโรคตา่ง ๆ เชน่ สารโดพามีนลดลง ท าให้เกดิอาการพาร์คินสัน คือมีอาการ
แข็งเกร็ง สารอะซีทิลโคลีนลดลง ท าให้ความจ าลดลง นอกจากนั้ นการไหลเวียนเลือดไปเล้ียงสมองก็
จะลดลง เซลล์กล้ามเ น้ือลดลง ผูสู้งอายุมกัจะยังพอออกแรงได้ปกติ แตก่  าลังการบีบมอือาจลดลงร้อย
ละ 20-30 และมีการเ ส่ือมของเส้นประสาท และปลอกหุ้มเส้นประสาท ท าให้การน ากระแสประสาท
เปล่ียนแปลงไป ความสามารถในการรับรู้การส่ัน และการสัมผสัลดลง 

ดา้นความสามารถของสมอง ผูสู้งอายุจะมีความสามารถในการจ าเหตุการณ์ท่ีเพิ่งเกดิไมน่าน
ไดไ้มม่ากเทา่เดิม และความคิดชา้ลง 

ส าหรับการรับรู้โดยการมองเห็น การไดยิ้น และการไดก้ล่ินก็มีการเปล่ียนแปลงไป ได้แก ่
สายตามกัมองใกลไ้มช่ดั อาจเกดิต้อกระจก และต้อหิน หรือจอประสาทตาเส่ือม ซ่ึงภาวะเหลา่น้ี เป็น
โรคท่ีพบบอ่ยในผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุไทยมโีรคของเลนส์ประมาณร้อยละ 80 โรคของจอประสาท
ตาร้อยละ 14 และตอ้หินร้อยละ 6 ผู ้สูงอายุมีการเปล่ียนแปลงการไดยิ้น โดยมีการลดลงของเซลล์ท่ี
อยูใ่นอวยัวะรับเสียง คผูสู้งอายุมคีวามผิดปกติในการได้ยินร้อยละ 16  

9. ระบบเมทาบอลิซึม และฮอร์โมน  เมื่ออายุมากข้ึนตอ่ยไทรอยด์จะมีการฝ่อลง และมี
พ ัง ผืดมากข้ึน ท าให้ ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เปล่ียนแปลงไป มีโอกาสเกิดการอักเสบของตอ่ม
ไทรอยด์จากภูมิคุม้กนัไดง้ ่ายข้ึน ในผูห้ญิงจะมฮีอร์โมนเพศหญิงลดลงท าให้อวยัวะสืบพนัธ์ุ และเต้า
นมเห่ียวเล็กลง กระดูกบางและพรุน และมีโอกาสเกดิโรคหลอดเลือดตีบสูงข้ึน ส าหรับผู้ชายจะมี
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซ่ึงเป็นฮอร์โมนเพศชายลดลง ท าให้เกดิอาการตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ความตอ้งการ
ทางเพศลดลง อวยัวะทางเพศไมแ่ข็งตวั ก  าลงักลา้มเน้ือลดลง และอารมณ์เปล่ียนแปลงไป 
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10.  ระบบภูมิคุ้มกนั  ภูมิคุ้มกนัของผู้สูงอายุจะต ่าลง ความสามารถในการก  าจัดส่ิงแปลก 
ปลอมในรา่งกายลดลง ผนังเย่ือบุตา่ง ๆ มคีวามสามารถในการป้องกนัโรคได้ลดลงท าให้เกิดการติด
เชื้อไดง้า่ย และมีอาการรุนแรง เชน่ ติดเชื้อไขห้วดัใหญ ่ปอดอกัเสบ เชื้อโรคตา่ง ๆ ท่ีหลบซอ่นอยูจ่ะ
ก  าเริบข้ึนไดใ้นวยัน้ี  เชน่ วณัโรค หรืองูสวดั การฉีดวคัซีนก็จะกระตุ้นภูมคิุ้มกนัได้ไมดี่เทา่กบัวยั
หนุม่สาว 

จากความส าคัญของการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรผูสู้งอายุท่ีมแีนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงถือวา่
ตลาดผู้สูงอายุจะกลายเป็นตลาดท่ีจะขยายใหญข้ึ่นตาม ซ่ึงปัญหาท่ีผู ้สูงอายุจะพบมากท่ีสุดคือ 
สุขภาพท่ีก  าลังเส่ือมลงไปตามวยั  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท าให้ผู ้สูงอายุเร่ิมดูแล
ตวัเองมากข้ึนซ่ึงส านักงานสถิติแหง่ชาติ พบวา่ ผูสู้งอายุสว่นใหญเ่ร่ิมดูแลตวัเองตั้งแตอ่ายุ 50 ดงันั้ น
แนวโน้มการบริโภคสินคา้เพื่อสุขภาพของผูสู้งอายุจึงมีแนวโน้มบริโภคมากข้ึน โดยงานวจิัยคร้ัง น้ี
สนใจศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมคีวามจ าเป็นตอ่
สุขภาพของผู้สูงอายุ  เพื่อธุรกจิผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิสามารถน าข้อมูลจากการวจิัย
คร้ังน้ี  น าไปใช ้เพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัผูสู้งอายุท่ีก  าลังจะเป็นตลาดขนาดใหญใ่น
อนาคตตอ่ไป  
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการก  าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจยั และงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องดงักลา่วขา้งต้น
น ามาสูก่ารก  าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัซ่ึงแสดงไดด้งัตอ่ไปน้ี  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ที่มา : ปรับปรุงจากแนวคิดของ Shufeldt et al. (1998); Miller et al. (2003); Erdem and Swat (2004) 
และ Tan and Freathy (2011) 
 

การตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวิตามิน 

- การเลือกสินคา้ 
- การเลือกตราสินคา้ 
- การเลือกร้านคา้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  
- กจิกรรม  
- ความสนใจ  
- ความคิดเห็น  

 

ลักษณะรูปแบบ

การด าเนินชีวิต  

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- ระดบัรายได ้

 

H1 
H2 

H3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

3.1 วิธีกำรวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง  “ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามินในประเทศไทย”  เ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
รูปแบบของการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมอืเพื่อรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง โดยมวีธีิด าเนินวจิยัดงัน้ี 
 

3.2 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และสถำนที่ท ำวิจัย 
 3.2.1 ประชำกร 
 ประชากร คือ ผูสู้งอายุท่ีมอีายุระหวา่ง 50 – 70 ปีท่ีซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามิน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมส่ามารถระบุจ านวนท่ีแนน่อนได ้
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 กลุม่ตัวอยา่ง ท่ีใช ้ในการศึกษา คือ คือ ผู ้สูงอายุท่ีเคยซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา ซ้ือเพื่อรับประทานเอง มอีายุระหวา่ง 50 – 70 ปี 
 งานวิจัยน้ีไดศึ้กษากลุม่ผู ้สูงอายุเร่ิมต้นจากอายุ 50 ปี เ น่ืองจากพบวา่ ผู ้ท่ีมีอายุ 50 - 59 ปี 
สว่นใหญจ่ะเตรียมดูแลสุขภาพตวัเองกอ่นเข้าสู ่วยัเกษียณ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, www, 2554) 
และศึกษากลุม่ผูท่ี้มีอายุ 60 - 70 ปี เน่ืองจากเป็นกลุม่ผู ้สูงอายุท่ียงัคงสามารถพึ่ งพาตนเองได้ และมี
สุขภาพท่ีดีกวา่ผูสู้งอายุท่ีมอีายุมากกวา่ (สถานการณ์ผูสู้งอายุไทย, www, 2555) ซ่ึงมศีักยภาพในการ
ซ้ือสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุม่ตัวอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูซ้ื้อสินคา้  
 3.2.3 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
 การก  าหนดขนาดของกลุม่ตัวอยา่งของงานวิจยัน้ี  เ น่ืองมากจากไมส่ามารถระบุจ านวนท่ี
แน ่นอนของประชากรได ้จึงใชสู้ตรการค านวณหาขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากการค านวณดว้ยสูตรแบบ
ไมท่ราบประชากรของ  Taro Yamane (อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ท่ีระดับความเชื่อม ัน่ ร้อย
ละ 95 มคีวามคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ซ่ึงมรีายละเอียดดงัน้ี 
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                   n        =                     P (1 – P) (Z)2 
                                                      e2 
 เมือ่ n =  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
   P =  สัดสว่นของประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีก  าหนดให้ P มคีา่เทา่กบั 0.5 
   e =  คา่เปอร์เ ซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง  ในการศึกษาคร้ัง น้ี
    ก  าหนดคา่ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเ้ทา่กบั 0.05 
   Z =  ระดบัความเชื่อม ัน่ ในการศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะดบัความเชื่อม ัน่ท่ี 95 %  
    ดงันั้น Z มคีา่เทา่กบั 1.96 
  เมือ่น าตวัเลขไปแทนคา่ในสูตร จะไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่ง เทา่กบั 
  =             (0.5) (1 – 0.5) (1.96)2 
                      0.052 
  =                 384.16 หรือ 385   คน  
   ดงันั้น ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งควรมจี านวนอยา่งน้อย 385 คน  
 ในการวจิัยคร้ัง น้ี เพื่อป้องกนัการเกบ็ข้อมลูไมไ่ด้ตามจ านวนท่ีก  าหนด และเพื่อความสะดวก
ในการเก็บข้อมลู ผูว้จิัยจึงก  าหนดขนาดกลุม่ตัวอยา่งเป็นจ านวน  400 ตัวอยา่ง โดยแบง่เกบ็ข้อมูลเป็น
แบบโควตา้ (Quota Sample) ซ่ึงแบง่ตามลกัษณะของผูซ้ื้อ ดงัน้ี 

1. กลุม่ตัวอยา่งเพศชาย แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ยอ่ย คือ 1) อายุระหวา่ง 50 – 60 ปีจ านวน 100 
คน และ 2) อายุระหวา่ง 61 - 70 ปีจ านวน 100 คน รวมทั้งส้ิน 200 คน  

2. กลุม่ตวัอยา่งเพศหญิง แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ยอ่ย คือ 1) อายุระหวา่ง 50 – 60 ปีจ านวน 100 
คน และ 2) อายุระหวา่ง 61 - 70 ปีจ านวน 100 คน รวมทั้งส้ิน 200 คน 

เพื่อให้ลักษณะของกลุม่ตวัอยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 3 คือ เปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุท่ี
มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้

 3.2.4 กำรเลือกสุ่มตัวอย่ำง  
 การท าวิจัยในคร้ังน้ี ได้ท าการเ ลือกสุ่มกลุม่ตัวอยา่งแบบไมอ่าศัยความน ่าจะเป็น  (Non-
Probability Sampling) โดยใช ้วิธีการเ ลือกกลุ ่มตัวอยา่ งแบบเจาะ จง  (Purposive Sampling)  โดย
พิจารณาจากกลุม่ผูท่ี้ซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาโดยซ้ือเพื่อ
รับประทานเอง อายุระหวา่ง 50 – 70 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.2.5 สถำนทีท่ ำกำรวิจัย  
ผูว้ิจยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้แกก่ลุม่ตัวอยา่ง ท่ีเ ป็นผู้ ซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิ ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากรายไดข้องผู้สูงอายุใน
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เขตกรุงเทพมหานครมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่คนสูงสุด เมือ่เทียบกบัจงัหวดัอ่ืน  โดยรายไดเ้ฉล่ียตอ่คนของ
ผูสู้งอายุ ปี 2553 ผู ้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนสูงสุดเทา่กบั 26,259 บาทตอ่
เดือน รองลงมาคือ ภาคกลางมีรายได้เฉล่ีย 6,198 บาทตอ่เดือน สว่นภาคเหนือมรีายไดเ้ฉล่ียตอ่เ ดือน
ต ่าสุดเทา่กบั 4,032 บาทตอ่เดือน (มลูนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย , 2553)  

ผูว้จิยัไดก้  าหนดสถานท่ีท่ีจะเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตัวอยา่งคือ ห้ำงสรรพสินค้ำ เพราะประชากร
ใน เขตพื้นท่ีก รุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกสถานท่ีจัดจ าหน ่ายกบัปัจจัยความสามารถหาซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารได้ตามห้างสรรพสินค้าทัว่ไปมากท่ีสุด (ภาวินี  ตันติผาติ และกิตติพ ันธ์ คง
สวสัด์ิเกียรติ, 2554) โดยเลือกห้างสรรพสินค้าท่ีมีกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย ระดบักลาง จนถึงระดับสูง 
และเลือกชว่งเวลาในการเกบ็ขอ้มูลจากลุม่ตวัอยา่งในวนัเสาร์และอาทิตย์ ชว่งเวลา 10.00 – 21.00 น. 
เน่ืองจากการใช ้บริการห้างสรรพสินคา้ของผูสู้งอายุมากท่ีสุดคือวนัเสาร์-อาทิตย์ ชว่งเวลากลางวนั  
(ขวญักมล ดอนขวา, 2553) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2558  จนถึง 17 
เมษายน พ.ศ. 2558   รวมใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 80 วนั 

 

3.3 ตัวแปรที่ท ำกำรวิจัย  
    ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 

3.3.1 ตัวแปรที ่1  คือ รูปแบบการด าเนินชีวติ ได้แก ่กจิกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นท่ีมตีอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว 

3.3.2 ตัวแปรที่ 2  คือ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ ได้แก ่
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ การเลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านคา้  

 

 3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ัง น้ีจะใช ้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ซ่ึงผู ้วิจยัสร้าง ข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิด และทฤษฏีตา่ง ๆ ตลอดจนการศึกษา
จากผลงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของกลุม่ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับ
รายได้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม และ
ตวัเลือกค าตอบ แบบตรวจสอบรายการ (Check-list)  
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
เกีย่วกบัตนเองและส่ิงรอบตวั (Shufeldt, Oates and Vought, 1998) เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณ
คา่ (Rating Scale Method) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่รูปแบบการด าเ นินชีวิต 
ซ่ึงม ี5 ระดบั โดยเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะค าตอบมีดงัน้ี  
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 5    หมายถึง ความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ความคิดเห็นระดบัมาก 
 3 หมายถึง ความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง ความคิดเห็นระดบัน้อย 
 1 หมายถึง ความคิดเห็นระดบัน้อยท่ีสุด 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มลูจะใชเ้กณฑ์ในการแบง่ระดบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคช ั้น 
(Interval Scale) ใชสู้ตรการค านวณหาความกวา้งของช ั้น (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546) ดงัน้ี   

 ความกวา้งของอนัตรภาคช ั้น = 
จ ำนวนชั้น

ดคะแนนต ่ำสุดคะแนนสูงสุ   

     = 
5

15  

     = 0.80 
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยทีว่ัดได้ ควำมหมำย 
4.21  -  5.00  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากท่ีสุด   
3.41  -  4.20  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมาก 
2.61  -  3.40  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปานกลาง   
1.81  -  2.60  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นน้อย    
1.00  -  1.80  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

 ส่วนที่ 3   ค าถามเกี่ยวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ได้แก ่การ
เลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาห ารประ เภทวิตามิน  (Miller, Russell and Kissling, 2003) การเลือกตรา
สินค้า (Erdem and Swait, 2004) และการเลือกร้านค้า (Tan and Freathy, 2011)  เ ป็นแบบวดัมาตรา
ส่วนประมาณค ่า (Rating Scale Method) ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ ระดับความส าคัญ ท่ีมีตอ่การ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ซ่ึงมี 5 ระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะ
ค าตอบมดีงัน้ี 
 5    หมายถึง การให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง การให้ความส าคญัระดบัมาก 
 3 หมายถึง การให้ความส าคญัระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง การให้ความส าคญัระดบัน้อย 
 1 หมายถึง การให้ความส าคญัระดบัน้อยท่ีสุด 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มลูจะใชเ้กณฑ์ในการแบง่ระดบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคช ั้น 
(Interval Scale) ใชสู้ตรการค านวณหาความกวา้งของช ั้น (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546) ดงัน้ี   
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 ความกวา้งของอนัตรภาคช ั้น = 
จ ำนวนชั้น

ดคะแนนต ่ำสุดคะแนนสูงสุ   

     = 
5

15  

     = 0.80 
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยทีว่ัดได้ ควำมหมำย 
4.21  -  5.00  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด   
3.41  -  4.20  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมาก 
2.61  -  3.40  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปานกลาง   
1.81  -  2.60  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัน้อย   

 1.00  -  1.80  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด 
 ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

3.5 กำรสร้ำง และกำรหำประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ 
 3.5.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
   3.5.1.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากแนวคิดทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัรูปแบบ
การด าเ นินชีวิต (Lifestyle) ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Characteristics) ผลิตภ ัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามิน  การตดัสินใจซ้ือ การเลือกสินค้า การเลือกตราสินค้า และการเ ลือก
ร้านคา้  
   3.5.1.2 ท าความเข้าใจเ น้ือหาจากการศึกษา  การจัดกลุม่ และปรับปรุงแบบวดัให้ มี
ความสอดคลอ้งกบักลุม่ตวัอยา่ง โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบถึงความถูกตอ้งของข้อค าถาม ทั้ง
ดา้นเน้ือหา และความเหมาะสม หรือความส าคญัในการน ามาใชใ้นการตั้งค าถาม 
   3.5.1.3 น าแบบสอบถามท่ีได้สร้าง ข้ึนมา น าไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) เพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา และภาษาท่ีใช ้ โดยน าเสนอผา่นการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการตลาด จ านวน 2 ทา่น คือ ทา่นรองศาสตราจารย์ ดร.ขวญักมล ดอนขวา และทา่นอาจารย์ ดร.
วรพจน์ สุทธิสัย ซ่ึง เป็นอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักเทคโนโลยีสังคม ชว่ยตรวจทาน 
และให้ค าแนะน าเกีย่วกบัแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเ ท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
ของค าถามในแตล่ะขอ้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
   3.5.1.4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญจากขอ้ท่ี 3.5.1.3 
ไปทดสอบกบักลุม่ผูท่ี้ซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 30 
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ราย ซ่ึงไมใ่ชก่ลุม่ตัวอยา่งในการศึกษา เพื่อทดสอบความเท่ียงตรง ความเชื่อม ัน่   และคา่อ านาจ
จ าแนกรายขอ้ โดยได้หาคา่อ านาจความเชื่อม ัน่ของเคร่ืองมอืโดยการวเิคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนก
เป็น รายข้อ (Discriminant) โดยใช ้เทคนิ ค Item-total Correlation ซ่ึ ง รูปแบบการด าเนิ นชี วิต มีค ่า
อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.215 – 0.781 และการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิ มคีา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.201 – 0.904 ซ่ึงสอดคล้องกบั Kline (1993) ท่ีไดน้ าเสนอ
วา่ การทดสอบคา่อ านาจจ าแนกเป็น รายข้อเกิน 0.20 เป็น คา่ท่ียอมรับได้วา่เคร่ืองมือมคีุณภาพ ท่ี
เหมาะสมในการ Tests น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง แสดงวา่ข้อค าถามทุกขอ้มคีุณภาพ
ดา้นอ านาจจ าแนก (Discrimination) สามารถจ าแนกกลุม่ไดต้ามคุณลักษณะท่ีต้องการวดั และการหา
คา่ความเชื่อม ัน่  (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายด้าน โดยใช ้คา่สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึง  รูปแบบการด าเ นินชี วติของผู้สูงอายุมีค ่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาอยูร่ะหวา่ง .830 – .861 และการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหารประเภท
วติามนิมีคา่สัมประสิทธ์ิแอลฟาอยูร่ะหวา่ง .823 – .936  ซ่ึงสอดคล้องกบั Hair et al. (2006) ซ่ึงตอ้งมี
คา่มากกวา่ 0.70 จึงถือวา่ยอมรับได้ เพราะแบบสอบถามท่ีมีคา่ความเชื่อม ัน่ใกล ้1.00 นั้ น หมายถึง 
แบบสอบถามนั้นมคีา่ความเชื่อม ัน่สูง และเหมาะสมท่ีจะเป็นแบบสอบถามในงานวจิัย 
   3.5.1.5 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแล้ว ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา และน าไป
จดัพิมพ์ฉบบัสมบูรณ์ น าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 3.5.2 กำรหำประสิทธิภำพของเคร่ืองมือในกำรวิจัย 
  แบบสอบถามท่ีน ามาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาเ ร่ือง ลักษณะ
รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุ และการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินใน
ประเทศไทย มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating scale) จึงตอ้งมีการวดัความเชื่อถือ
ได้ของเคร่ืองมือ ซ่ึง เป็นการวดัความสอดคล้องภายใน โดยการหาสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบัค 
และการหาคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค Item-Total Correlation  
  3.5.2.1 สูตรการหาคา่สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบาช (Cronbach’alpha coefficient)  

   𝛼 = 
kr̅

1+r̅(k−1)
 

  โดยท่ี α = สัมประสิทธ์ิความเชื่อม ัน่ 
   k = จ านวนค าถาม 
   r̅ = คา่เฉล่ียของคา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของทุกค าถาม 
  3.5.2.2 สูตรหาคา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ โดยใช ้วธีิ  Item – total 
Correlation ใชสู้ตรสหสัมพนัธ์อยา่งง ่ายของเพียร์สัน หาคา่ความสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อ กบั
ผลรวมคะแนนของขอ้ค าถาม 
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  เมือ่    
xyr  แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตัวแปร X  กบั  Y 

   X   แทน ผลรวมของคา่ตวัแปร  X   
   Y   แทน  ผลรวมของคา่ตวัแปร  Y   
   XY  แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่งคา่ตัวแปร  X  และ Y
    2X   แทน ผลรวมของก  าลงัสองของคา่ตัวแปร X 
    2Y   แทน ผลรวมของก  าลงัสองของคา่ตัวแปร  Y 
   N  แทน จ านวนคูข่องคา่ตวัแปรหรือจ านวนสมาชิกกลุม่ 
ตำรำงที ่3.1   ตารางแสดงคา่ความเชื่อม ัน่แบบสอบถามจากการ Pretest 

ปัจจัยทีศ่ึกษำ 
Cronbach's Alpha Coefficient 

(n = 30) 

รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผู้ สูงอำยุ .929 
กจิกรรม .840 
ความสนใจ .830 
ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั .861 

กำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรประเภทวิตำมิน .931 
การเลือกสินคา้ .936 
การเลือกตราสินคา้ .823 
การเลือกร้านคา้ .911 

 จากตาราง 3.1 ผลการวิเคราะห์คา่สัมประสิทธ์ิความเชื่อม ัน่จากการน าเสนอแบบสอบถามไป
ใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 30 คน เมือ่จ าแนกตวัแปรพบวา่ คา่สัมประสิทธ์ิคา่ความเชื่อม ัน่ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุมีคา่อยูร่ะหวา่ง .830 – .861 และคา่สัมประสิทธ์ิคา่ความเชื่อม ัน่การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิมีคา่อยูร่ะหวา่ง .823 – .936  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้

 

3.6 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
   ขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาวจิัยเร่ือง ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุ และการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินในประเทศไทย  เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative data) และ ข้อมูลเชิ งคุณภ าพ  (Qualitative data) จากแหล ่งข้อมูล ทุ ติยภู ม ิ
(Secondary data sources) และแหลง่ขอ้มลูเชิงปฐมภูม ิ (Primary data sources) ดงัตอ่ไปน้ี 
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  3.6.1 แห ล่ งข้ อมูล ปฐมภูมิ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามภาคสน าม และใ ช ้
แบบสอบถามเป็น เค ร่ือง มือ จากกลุ ่มตัวอยา่ง จ าน วน  400 ตัวอยา่ งโดยใช ้วิธี กา รสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยจะสอบถามจากกลุม่ผู ้สูงอายุท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามนิในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา และซ้ือเพื่อรับประทานเอง มอีายุระหวา่ง 50 – 70 ปี อาศัย
อยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหวา่งวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2558  จนถึง 
17 เมษายน พ.ศ. 2558   รวมใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 80 วนั 
   3.6.2 แหล่ งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีได้ท าการศึกษาข้อมลูจากแหลง่ตา่ง ๆ เกี่ยวกบัการ
แบง่สว่นแบง่ทางการตลาด รูปแบบการด าเ นินชีวติ การตดัสินใจซ้ือ ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามิน การเ ลือกสินคา้ การเลือกตราสินค้า และการเลือกร้านคา้ อนัไดแ้ก ่บทความ หนังสือ สถิติ 
งานวิจยั และข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เพื่อใช ้เป็นขอ้มูลสนับสนุนข้อมลูปฐมภูม ิเพื่อให้ผลการศึกษาท่ี
ไดม้คีวามสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
 

3.7 กำรวิเครำะห์ข้อมลู 
   ในการศึกษาเ ร่ือง ลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้สู งอายุ และการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในประเทศไทย จะท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซ่ึ ง ค ่าส ถิ ติ ท่ีใ ช ้ ได้แก  ่การแจกแจง ความถ่ี  (Frequency) ห าค ่าร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช ้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ มรีายละเอียดดงัน้ี 

  1.  กำรวิเค รำะห์ ข้ อมูลลั กษณะทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถำม  ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉ ล่ียตอ่ เดือน  ใช ้ส ถิติเชิง พรรณา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก ่ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ 
  2.   กำรวิเครำะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ประกอบด้วย รูปแบบการด าเ นินชีวิต ได้แก ่ค าถาม
เกีย่วกบั กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก ่
คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ลกัษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวติโดยใช ้สถิติการจดักลุม่ (Cluster analysis) เพื่อจัดกลุม่ตามลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิต
ของผูสู้งอายุ  ซ่ึงกลุม่ตัวอยา่งมจี านวนมากกวา่ 200 ตัวอยา่ง จึงใชว้ิธีการรวมกลุม่ดว้ยเทคนิคการ
วิเคราะห์กลุม่แบบไมเ่ป็นขั้น ตอน  (K-Means Cluster) โดยใช ้การค านวณหาระยะห่างด้วยวิธี 
Euclidean Distance เพื่อจัดกลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมีลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตคล้ายกนัอ ยูใ่นกลุ ่ม
เดียวกนั และวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในแตล่ะกลุม่เพิ่มเติมโดยวเิคราะห์แจกแจงแบบ
ไขว ้ (Crosstabs) เพื่อความชดัเจนในการพิจารณาลกัษณะของผูสู้งอายุในแตล่ะกลุม่ 
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   3. กำรวิเครำะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ประกอบดว้ย การตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามิน  ได้แก ่การเ ลือกซ้ือสินค้า การเลือกตราสินค้า และการเลือกร้านค้า ใช ้สถิติเชิง
พรรณน า (Descriptive Statistics) ได้แก  ่ค ่าเฉล่ีย (Mean) และ คา่เ บ่ียง เบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ในการวิเคราะห์กลุม่ตัวอยา่งทั้งหมด และวิเคราะห์แยกกลุม่ตามลักษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวติท่ีแตกตา่งกนั 
  4. กำรวิเครำะห์วัตถุประสงค์และสมมติฐำน ใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) ดงัน้ี  
   วัตถุประสงค์ที ่3 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที ่1 ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเมือ่มีกลุม่ตัวอยา่งมากกวา่สองกลุม่  (F-test) โดยใช ้ตาราง 
One-Way ANOVA ทดสอบระดบัความคิดเห็นของรูปแบบการด าเ นินชีวติของผู้สูงอายุท่ีแตกตา่งกนั
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก ่ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ หากพบความแตกตา่ง
อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงจะทดสอบตอ่โดยใชว้ิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe' s method) 
ซ่ึง เ ป็นการทดสอบท่ี Conservative ท่ีสุด และมี Power ต ่าสุด ซ่ึง เหมาะส าหรับการทดสอบท่ีเ ป็น
แบบ Complex Comparison มาท าการเปรียบเทียบทีละคู ่
   วัตถุประสงค์ที ่3 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที ่2 ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเมือ่มีกลุม่ตัวอยา่งมากกวา่สองกลุม่ (F-test) โดยใช ้ตาราง 
One-Way ANOVA ทดสอบระดับความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามิน ได้แก ่การเ ลือกสินค้า การเลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านคา้ ท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก ่ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ้หากพบความแตกตา่งอยา่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงจะทดสอบตอ่โดยใช ้วธีิการของเชฟเฟ่  (Scheffe' s method) ซ่ึง เ ป็นการ
ทดสอบท่ี Conservative ท่ีสุด และม ีPower ต ่าสุด ซ่ึง เหมาะส าหรับการทดสอบท่ีเป็นแบบ Complex 
Comparison มาท าการเปรียบเทียบทีละคู ่
   วัตถุประสงค์ที ่4 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที ่3 ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเมือ่มีกลุม่ตัวอยา่งมากกวา่สองกลุม่ (F-test) โดยใช ้ตาราง 
One-Way ANOVA ทดสอบระดับความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามิน ได้แก ่การเ ลือกสินค้า การเลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านคา้ ท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะ
รูปแบบการด าเนินชีวติ หากพบความแตกตา่งอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงจะทดสอบตอ่
โดยใช ้วธีิการของเชฟเฟ่  (Scheffe' s method) ซ่ึง เป็นการทดสอบท่ี Conservative ท่ีสุด และม ีPower 
ต ่าสุด ซ่ึงเหมาะส าหรับการทดสอบท่ีเป็นแบบ Complex Comparison มาท าการเปรียบเทียบทีละคู ่
  5. กำรวิเครำะห์ ข้อเสนอแนะจำกผู้ ตอบแบบสอบถำม ใช ้ส ถิติเชิงพรรณา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก ่ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
การวจิัยน้ีมวีตัถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 2) เพื่อ

ศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้สูงอายุ 3) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวิต และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิของ
ผูสู้งอายุท่ีมลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกตา่งกนัตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได ้4) 
เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติา มนิของผู้สูงอายุท่ีมีลักษณะ
รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกตา่งกนั โดยมสีมมติฐานการวจิัย ดงัน้ี  

สมมติฐานข้อท่ี 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ แตกตา่งกนัตาม ระดับการศึกษา 
อาชีพ และระดบัรายได ้  

สมมติฐานข้อท่ี 2 การตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิแตกตา่งกนัตาม 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้

สมมติฐานข้อท่ี 3 การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาห ารประเภทวิตามินของผู้สูงอายุ
แตกตา่งกนัตามลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหวา่งวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2558  จนถึง 17
เมษายน พ.ศ. 2558   รวมใช ้ระยะเวลาทั้งหมด 80 วนั โดยใช ้วิธีการแจกแบบสอบถามภาคสนาม
จ านวน 400 ชดุ ไดรั้บแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 400 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงค์ และสมมติฐาน ดงัน้ี  
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4.1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.1   ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 400 คน 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 

หญิง 

 
200 
200 

 
50.00 
50.00 

รวม 400 100.00 

อายุ  
อายุ 50 – 60 ปี 
อายุ 61 – 70 ปี 

 
200 
200 

 
50.00 
50.00 

รวม 400 100.00 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หมา้ย 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 
42 

292 
42 
24 

 
10.50 
73.00 
10.50 
6.00 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
143 
171 
86 

 
35.80 
42.80 
21.40 

รวม 400 100.00 

อาชีพ 
ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 
อ่ืน ๆ  

 
140 
118 
125 
17 

 
35.00 
29.50 
31.25 
4.25 

รวม 400 100.00 
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ตารางที ่4.1   ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 400 คน (ตอ่) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ส่วนบุคคล) 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
15,000 – 29,999 บาท 
30,000 – 44,999 บาท 
45,000 บาทข้ึนไป 

 
72 
93 
87 

148 

 
18.00 
23.25 
21.75 
37.00 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558 และการค านวณ 
จากตารางท่ี 4.1 กลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบวา่เป็นเพศชายร้อยละ 50 และเพศหญิง

ร้อยละ 50 มีอายุระหวา่ง 50 – 60 ปีร้อยละ 50  และอายุระหวา่ง 61-70 ปี ร้อยละ 50 เทา่กนั ๆ กนั 
จากการส ารวจพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมสีถานภาพส่วนใหญ ่คือ สมรสร้อยละ 73 รองลงมาคือโสดร้อย
ละ 10.50 และหมา้ยร้อยละ 10.50 ตามล าดบั ระดับการศึกษาส่วนใหญคื่อ ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 
42.80 รองลงมาคือระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ  35.80 และระดับสูงกวา่ปริญญาตรีร้อยละ 21.40 
ตามล าดบั ประกอบอาชีพส่วนใหญคื่อ รับข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิร้อยละ 35 รองลงมาคือ
อาชีพธุรกจิส่วนตัว/คา้ขายร้อยละ 31.25 และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน /ลูกจ้างร้อยละ 29.50 
ตามล าดบั และรายได้เฉล่ียตอ่เ ดือนส่วนใหญ  ่45,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 37 รองลงมาคือ 15,000 – 
29,999 บาท ร้อยละ 23.25 และ 30,000 – 44,999 บาทร้อยละ 21.75 ตามล าดบั 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต

ของผู้สูงอายุ วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้กค่า่เฉล่ีย (Mean) และคา่
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวเิคราะห์ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติโดยใชส้ ถิติ
การจัดกลุม่ (Cluster analysis) เพื่อจดักลุม่ตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุ  ซ่ึงกลุม่
ตวัอยา่งมีจ านวนมากกวา่ 200 ตวัอยา่ง จึงใช ้วิธีการรวมกลุม่ด้วยเทคนิคการวเิคราะห์กลุม่แบบไม ่
เป็นขั้นตอน (K-Means Cluster) โดยใช ้การค านวณหาระยะห่างด้วยวธีิ Euclidean Distance เพื่อจัด
กลุม่ผูสู้งอายุท่ีมลีักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติคลา้ยกนัอยูใ่นกลุม่เดียวกนั   
ตารางที ่4.2   ผลการวเิคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวติของกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

รูปแบบการด าเนินชีวิต �̅� S.D. การแปลผล (ระดับ) 
ดา้นกจิกรรม 2.93 0.53 ปานกลาง 
ดา้นความสนใจ 3.48 0.51 ปานกลาง 
ดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว 3.44 0.52 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.45 ปานกลาง 
ทีม่า : จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558 และการค  านวณ 

 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเ นินชีวิตของกลุม่ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่กิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั ผลการศึกษาพบวา่ ผู ้สูงอายุให้ความคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความคิดเห็นดา้นความสนใจ
มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว และดา้นกจิกรรม ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 ผลการวเิคราะห์รายดา้นของรูปแบบการด าเนินชีวติ ไดแ้ก ่ดา้นกจิกรรม ดา้นความ 
  สนใจ และดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว 

รูปแบบการด าเนินชีวิต �̅� S.D. 
การแปลผล 

(ระดับ) 

ด้านกิจกรรม  2.93 0.53 ปานกลาง 
ปรับปรุงพฒันาการท างาน 3.74 0.95 มาก 

อา่นหนังสือเป็นงานอดิเรก 3.34 1.07 ปานกลาง 
ซ้ือล็อตเตอร่ี 2.52 1.23 ปานกลาง 

บนัทึกวดีีโอเกบ็ส่ิงท่ีสนใจไว ้ 2.20 1.06 น้อยท่ีสุด 
เขา้รว่มกจิกรรมเพื่อชว่ยเหลือสังคม 3.07 0.99 ปานกลาง 

เขา้รว่มเป็นคณะท างานท ากจิกรรมในชมุชน  2.94 1.04 ปานกลาง 

อา่นหนังสือพิมพ์ 3.34 1.20 ปานกลาง 
ดูการแสดง เชน่ ละครเวที คอนเสิร์ต ดนตรี 2.63 1.09 ปานกลาง 

เดินทางทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ  3.30 1.03 ปานกลาง 
มคีวามสุขเมือ่ท ากิจกรรมรว่มกบัคนอ่ืน  3.68 0.81 มาก 

สมาชิกช มรม เชน่  ช มรมกีฬ า ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมท่ี
เกีย่วกบังานอดิเรกท่ีชื่นชอบ 

2.47 1.18 ปานกลาง 

สมาชิก นสพ. หรือนิตยสารอยา่งน้อย 1 เลม่ 2.28 1.25 น้อยท่ีสุด 

เขา้รว่มงานบุญตามประเพณีกจิกรรมทางศาสนา  3.60 0.91 มาก 

ออกจากบา้นเพื่อซ้ือสินคา้และท ากจิกรรมอยา่งอ่ืน  3.40 1.01 ปานกลาง 

ซ้ือสินคา้ในร้านคา้ขนาดใหญ ่  3.81 1.00 มาก 
ซ้ือสินคา้ท่ีมบีริการสง่สินคา้ผา่นทางไปรษณีย์ 1.86 0.98 น้อยท่ีสุด 

เปล่ียนสถานท่ีใหม ่ ๆ ในการซ้ือสินคา้ 2.57 0.97 ปานกลาง 
ออกก  าลงักายสม า่เสมอ 3.00 1.07 ปานกลาง 

ดูกฬีาจากสถานท่ีจริง 2.01 1.06 น้อยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.3 ผลการวเิคราะห์รายดา้นของรูปแบบการด าเนินชีวติ ไดแ้ก ่ดา้นกจิกรรม ดา้นความ 
  สนใจ และดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว (ตอ่) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
�̅� 

S.D. การแปลผล 

(ระดับ) 

ด้านความสนใจ 3.48 0.51 ปานกลาง 
ใชเ้วลารว่มกนักบัคนในครอบครัว 3.72 0.97 มาก 

ติดตั้งระบบความปลอดภยัภายในบา้น 2.51 1.22 น้อยท่ีสุด 
มเีพื่อนท่ีสามารถชว่ยเหลือกนัได ้ 3.57 0.86 มาก 
แตง่ตวัไมแ่ตกตา่งจากเพื่อน  3.28 0.84 ปานกลาง 
ให้ความส าคญักบัการแตง่ตัว  2.85 1.01 ปานกลาง 
ระมดัระวงัความปลอดภยัของอาหารท่ีรับประทาน 3.76 0.84 มาก 
ลองรับประทานอาหารในร้านอาหารใหม ่ ๆ 3.02 0.97 ปานกลาง 
ติดตามขา่วสาร การเปล่ียนแปลง และความเป็นไปทาง
สังคมทางส่ือตา่ง ๆ 

3.94 0.85 มาก 

อาสาชว่ยเหลือผูอ่ื้น 3.23 1.00 ปานกลาง 
จดัการปัญหาตา่ง ๆ ในชีวติได ้ 3.74 0.79 มาก 
ภูมใิจในส่ิงท่ีสร้าง และท าดว้ยตนเอง  4.15 0.75 มาก 
ชีวติในปัจจุบนัดีกวา่ท่ีผา่นมา 4.04 0.78 มาก 

ด้านความคิดเห็นต่อตนเอง และส่ิงรอบตัว  3.44 0.52 ปานกลาง 
ดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเดียวกนั 3.37 0.82 ปานกลาง 
เชื่อม ัน่ในตนเอง 3.74 0.72 มาก 
วางแผนชีวติลว่งหน้า 3.77 0.78 มาก 
ความสามารถยงัไมถึ่งขีดสูงสุด  3.52 0.83 ปานกลาง 
วางแผนจดัการชีวติหลงัวยัเกษียณอายุ 3.47 0.92 ปานกลาง 
ซ้ือหุ้น หรือลงทุนในพนัธบตัรเพื่อออมเงินใชใ้นอนาคต 2.73 1.23 ปานกลาง 
ฐานะทางการเงินดี 3.23 0.73 ปานกลาง 
ปกป้องและอนุรักษ์ตน้ไม ้ สัตวป่์า 3.86 0.98 มาก 
การเมอืงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งติดตาม 3.64 0.92 ปานกลาง 
แสดงความคิดเห็นเกีย่วกบันโยบายทางการเมือง  3.09 1.06 ปานกลาง 
ทีม่า : จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558 และการค  านวณ 
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 จากตารางท่ี 4.3 รูปแบบการด าเนินชีวติของกลุม่ตวัอยา่ง  400 คน พบวา่ 
ด้าน กิจกรรม ผู ้สูงอายุมีความคิดเห็น ด้านกิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง โดย

กิจกรรมท่ีปฏิ บัติมากท่ีสุด คือ มกัจะซ้ือสินค้าในร้านค้าขนาดใหญ ่รองลงมาคือ การปรับปรุง
พฒันาการท างาน และมคีวามสุขเมือ่ได้ท ากจิกรรมรว่มกบัผู้อ่ืน ตามล าดบั  

ด้านความสนใจ  ผูสู้งอายุมคีวามคิดเห็นดา้นความสนใจโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง โดย
ให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ ภูมใิจในส่ิงท่ีตนเองสร้างและท าดว้ยตนเอง รองลงมาคือ ปัจจุบันมีชีวิต
ท่ีดีกวา่ท่ีผา่นมา และติดตามขา่วสาร การเปล่ียนแปลงและความเป็นไปทางสังคมทางส่ือตา่ง ๆ  
ตามล าดบั  

ด้านความคิดเห็นต่อตนเอง และส่ิงรอบตัว  ผู ้สูงอายุมคีวามคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การปกป้องอนุรักษ์ต้นไม ้และสัตว์ป่า 
รองลงมาคือ การวางแผนชีวติลว่งหน้า และเชื่อม ัน่ในตนเอง ตามล าดบั 
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4.2.1.1 ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่ มแบ่งตามลั กษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้ สูงอายุ 

เพื่อศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุ วิเคราะห์โดยใช ้สถิติ การจัด
กลุม่ (Cluster analysis) โดยการจดักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 ตัวอยา่ง เพื่อต้องการจดักลุม่ตวัอยา่ง ท่ีมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตคลา้ยกนัอยูก่ลุม่เ ดียวกนั โดยการวิเคราะห์จะใช ้ค าถามเกี่ยวกบั กิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั จ านวน 41 ค าถามเป็นตวัแปรในการแบง่กลุม่ 
เน่ืองจากกลุม่ตัวอยา่งนั้ นมีจ านวนมากกวา่ 200 ตัวอยา่ง จึงใช ้วิธีการรวมกลุม่ด้วยเทคนิ คการ
วิเคราะห์ กลุม่แบบไมเ่ป็นขั้น ตอน (K-Means Cluster) และใช ้การค านวณหาระ ยะห่างด้วยวิธี 
Euclidean Distance เพื่อจัดกลุม่ผู ้สู งอายุท่ีมีลักษณะ รูปแบบการด าเนิ นชี วิตคล้ายกนั อยูใ่นกลุ ่ม
เดียวกนั พบวา่การจ าแนกกลุม่ตัวอยา่งสามารถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดย
แตล่ะกลุม่มสีมาชิก ดงัตารางท่ี 4.4 
ตารางที ่4.4 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะกลุม่เมื่อจัดกลุม่ตัวอยา่งเป็น 3 กลุม่ 

กลุ่มที ่ จ านวน ร้อยละ 
1 168 42.00 
2 165 41.25 
3 67 16.75 

รวม 400 100.00 

ภาพที ่4.1 แสดงต าแหนง่ผูสู้งอายุท่ีอยูใ่นกลุม่ 1 กลุม่ 2 และกลุม่ 3 โดยแกนตั้งแสดงระยะหา่งของ 
  แตล่ะ Case จากคา่กลางของ Cluster ท่ี Case จะอยู ่ 

 ต ำแหนง่กำรจดักลุม่ 
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4.2.1.2   ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ สูงอายุในแต่ละกลุ่ม 
พิจารณาถึงลกัษณะของแตล่ะกลุม่ โดยใชค้า่เฉล่ียคา่กลางของตัวแปรท่ี Standardized 

แลว้ของแตล่ะกลุม่น ามาจดัล าดบัลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 และภาพท่ี 
4.2 
ตารางที ่4.5 คา่เฉล่ียมาตรฐานของตวัแปรแตล่ะตัวเมือ่อยูต่า่งกลุม่กนั และจดัเป็น 3 กลุม่ของกลุม่ 
 ตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

ตัวแปร 
กลุ่มตัวอย่าง 

1 2 3 

ด้านกิจกรรม    
1. Zscore:  ปรับปรุงพฒันาการท างาน -.10839 .49638 -.95063 
2. Zscore:  อา่นหนังสือ -.11411 .48920 -.91863 
3. Zscore:  ซ้ือล็อตตาร่ี -.13677 .21212 -.17945 
4. Zscore:  บนัทึกวดีีโอ .02152 .27771 -.73787 
5. Zscore:  เขา้รว่มกจิกรรม -.09269 .50981 -1.02307 
6. Zscore:  เป็นคณะท างาน -.17990 .47864 -.72764 
7. Zscore:  อา่นหนังสือพิมพ์ -.09168 .48079 -.95414 
8. Zscore:  ดูการแสดง -.11076 .28187 -.41643 
9. Zscore:  เดินทางทอ่งเท่ียว -.06103 .41974 -.88064 
10. Zscore:  ท ากจิกรรมกบัคนอ่ืน -.25607 .49578 -.57888 
11. Zscore:  เป็นสมาชิกชมรม -.13867 .42995 -.71112 
12. Zscore:  เป็นสมาชิกหนังสือ -.22202 .47871 -.62221 
13. Zscore:  รว่มงานบุญ -.25756 .39843 -.33539 
14. Zscore:  ซ้ือสินคา้และท ากจิกรรม .03313 .33991 -.92018 
15. Zscore:  ซ้ือสินคา้ร้านขนาดใหญ ่ .00297 .25355 -.63186 
16. Zscore:  ซ้ือสินคา้ผา่นทางไปรษณีย์ .00668 .22063 -.56010 
17. Zscore:  เปล่ียนร้านซ้ือสินคา้ใหม ่ .04072 .23881 -.69023 
18. Zscore:  ออกก  าลงักายสม า่เสมอ -.01438 .40530 -.96206 
19. Zscore:  ดูกฬีาสถานท่ีจริง -.05118 .30887 -.63231 
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ตารางที ่4.5 คา่เฉล่ียมาตรฐานของตวัแปรแตล่ะตัวเมือ่อยูต่า่งกลุม่กนั และจดัเป็น 3 กลุม่ของกลุม่ 
 ตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง (ตอ่) 

ตัวแปร 
กลุ่มตัวอย่าง (Cluster) 

1 2 3 

ด้านความสนใจ    
20. Zscore:  ใชเ้วลากบัครอบครัว -.12411 .38329 -.63271 
21. Zscore:  ติดตั้งระบบความปลอดภยั -.10329 .47568 -.91247 
22. Zscore:  มเีพื่อนท่ีชว่ยเหลือ -.21401 .50970 -.71859 
23. Zscore:  ไมแ่ตง่ตวัแตกตา่งจากเพื่อน -.08254 .31252 -.56268 
24. Zscore:  ให้ความส าคญักบัการแตง่ตวั -.02579 .39069 -.89747 
25. Zscore: ระมดัระวงัความปลอดภยัอาหาร -.11122 .40156 -.71004 
26. Zscore:  ลองรับประทานร้านใหม ่ๆ  -.10744 .42162 -.76892 
27. Zscore:  ติดตามขา่วสาร -.09894 .42731 -.80424 
28. Zscore:  อาสาท างานชว่ยเหลือผูอ่ื้น -.15544 .59902 -1.08546 
29. Zscore:  จดัการปัญหาตา่ง ๆ -.28467 .57206 -.69502 
30. Zscore:  ภูมใิจในส่ิงท่ีสร้าง -.32092 .53495 -.51271 
31. Zscore:  ชีวติปัจจุบนัดีกวา่ท่ีผา่นมา -.32175 .54151 -.52678 

ด้านความคิดเห็นทีมี่ต่อตนเองและส่ิงรอบตัว    
32. Zscore:  ดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อน -.11837 .33806 -.53571 
33. Zscore:  เชื่อม ัน่ในตนเอง -.18908 .44436 -.62021 
34. Zscore:  วางแผนชีวติลว่งหน้า -.20951 .57962 -.90208 
35. Zscore:  ความสามารถยงัไมถึ่งขีดสุด -.16421 .44907 -.69415 
36. Zscore:  วางแผนเกษียณ -.19116 .56574 -.91392 
37. Zscore:  ซ้ือหุ้นลงทุนพนัธบตัร -.09057 .44796 -.87608 
38. Zscore:  มฐีานะทางการเงินดี -.33479 .58271 -.59555 
39. Zscore:  ตน้ไม ้ สัตวป่์าควรปกป้อง -.02991 .30880 -.68549 
40. Zscore:  การเมอืงเร่ืองท่ีตอ้งติดตาม -.18775 .47552 -.70028 
41. Zscore:  นโยบายทางการเมอืง -.19017 .48587 -.71969 
ทีม่า : จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558 และการค  านวณ 
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ภาพที ่4.2 แสดงระดบัรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุเกี่ยวกบั กจิกรรม ความสนใจ และความ 
 คิดเห็นของผูสู้งอายุในแตล่ะกลุม่  

 
หมายเหต ุล าดบัที ่1-19 = กจิกรรม, ล าดบัที ่ 20-31= ความสนใจ และล าดบัที ่ 31-41 = ความคดิเห็น 

 จากตารางที่ 4.5  ผลการวเิคราะห์รายดา้นคา่เฉล่ียมาตรฐานตัวแปรของรูปแบบการด าเนิน
ชีวติ ไดแ้ก ่กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ในแตล่ะกลุม่ของผูสู้งอายุ พบวา่  
 กลุ่มที ่1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า  มรูีปแบบการด าเนินชีวติรายดา้นดงัน้ี 
 ดา้นกิจกรรม ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มกัจะ เปล่ียนสถานท่ีใหม ่ๆ ใน
การซ้ือสินคา้ รองลงมาคือ มกัจะออกจากบา้นเพื่อซ้ือสินคา้และท ากจิกรรมอยา่งอ่ืนด้วย  และมกัจะ
บนัทึกวดีีโอเกบ็ส่ิงท่ีสนใจไว ้ ตามล าดบั 
 ดา้นความสนใจ ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มกัจะให้ความส าคญักบัการ
แตง่ตัวและมีความสุขเมื่อไดส้นทนาพดูคยุเกี่ยวกบัแฟช ั่นการแตง่ตวั  รองลงมาคือมกัจะไมแ่ตง่ตัว
แตกตา่งจากเพื่อน และมกัจะติดตามขา่วสาร การเปล่ียนแปลงและความเป็นไปของสังคม ทางส่ือ
ตา่ง ๆ เชน่ วทิยุ โทรทศัน์ ตามล าดบั 
 ดา้นความคิดเห็นท่ีมีตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 
คิดวา่ตนเองดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเ ดียวกนั รองลงมาคือ เป็น คนเชื่อม ัน่ในตนเอง และมกัจะ
วางแผนชีวติลว่งหน้า ตามล าดบั 
 กลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย มรูีปแบบการด าเนินชีวติรายดา้นดงัน้ี 
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 ดา้นกิจกรรม ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มกัจะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ อ
ชว่ยเหลือสังคม รองลงมาคือ ปรับปรุงพ ัฒนาการท างาน และมกัจะมคีวามสุขเมือ่ท ากจิกรรมกบัคน
อ่ืน ตามล าดบั 
 ดา้นความสนใจ ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 2 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ อาสาท างานชว่ยเหลือผูอ่ื้น
รองลงมาคือมกัจะจดัการปัญหาตา่ง ๆ ในชีวติได ้และมชีีวติในปัจจุบนัท่ีดีกวา่ท่ีผา่นมา ตามล าดบั 
 ดา้นความคิดเห็นท่ีมตีอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 
คิดวา่ตนเองดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเ ดียวกนั รองลงมาคือ เป็นคนเชื่อม ัน่ในตนเอง และมกัจะ
วางแผนชีวติลว่งหน้า ตามล าดบั 
 กลุ่มที ่3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม มรูีปแบบการด าเนินชีวติรายดา้นดงัน้ี 
 ดา้นกิจกรรม ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 3 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มกัจะซ้ือล็อตเตอร่ีเป็นประจ า 
รองลงมาคือ เข้าร่วมงานบุญตามประเพณี และกิจกรรมทางศาสนาอยูเ่สมอ และมกัจะดูการแสดง 
เชน่ ละครเวที คอนเสิร์ต ดนตรีตามล าดบั 
 ดา้นความสนใจ ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 3 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ภูมิใจในส่ิงท่ีสร้างหรือท า
ดว้ยตนเอง รองลงมาคือมชีีวติในปัจจุบนัท่ีดีกวา่ท่ีผา่นมา และมกัจะไมแ่ตง่ตวัแตกตา่งจากเพื่อน 
 ดา้นความคิดเห็นท่ีมีตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 3 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 
คิดวา่ตนเองดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเ ดียวกนั รองลงมาคือ เป็นคนเชื่อม ัน่ในตนเอง และมกัจะ
วางแผนชีวติลว่งหน้า ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 4.2.1.3 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ สูงอายุในแต่ละกลุ่ มแบ่งตามลั กษณะ
รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 เพื่อศึกษาขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้สูงอายุในแตล่ะกลุม่ตามลักษณะ
รูปแบบการด าเ นินชีวิต โดยวิเคราะห์แจกแจงแบบไขว ้(Crosstabs) เพื่อความช ัดเจนในการพิจารณา
ลกัษณะของผูสู้งอายุในแตล่ะกลุม่ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้สูงอายุในแตล่ะกลุม่ 

ข้อมูลทัว่ไป 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2  กลุ่ม 3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
79 
89 

 
47.00 
53.00 

 
94 
71 

 
57.00 
43.00 

 
27 
40 

 
40.30 
59.70 

รวม 168 100.00 165 100.00 67 100.00 

อายุ  
อายุ 50 – 60 ปี 
อายุ 61 – 70 ปี 

 
89 
79 

 
53.00 
47.00 

 
98 
67 

 
59.40 
40.60 

 
13 
54 

 
19.40 
80.60 

รวม 168 100.00 165 100.00 67 100.00 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หมา้ย 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 
24 

116 
14 
14 

 
14.30 
69.00 
8.30 
8.30 

 
14 

129 
14 
8 

 
8.50 

78.20 
8.50 
4.80 

 
4 
47 
14 
2 

 
6.00 

70.10 
20.90 
3.00 

รวม 168 100.00 165 100.00 67 100.00 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
60 
77 
31 

 
35.70 
45.80 
18.50 

 
34 
78 
53 

 
20.60 
47.30 
32.10 

 
49 
16 
2 

 
73.10 
23.90 
3.00 

รวม 168 100.00 165 100.00 67 100.00 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

ตารางที ่4.6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้สูงอายุในแตล่ะกลุม่ (ตอ่) 

ข้อมูลทัว่ไป 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2  กลุ่ม 3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 อาชีพ 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 
พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 
อ่ืน ๆ  

 
63 
61 
40 
4 

 
37.50 
36.30 
23.80 
2.40 

 
69 
44 
49 
3 

 
41.80 
26.70 
29.70 
1.80 

 
8 
13 
36 
10 

 
11.90 
19.40 
53.70 
14.90 

รวม 168 100.00 165 100.00 67 100.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
15,000 – 29,999 บาท 
30,000 – 44,999 บาท 
45,000 บาทข้ึนไป 

 
27 
41 
39 
61 

 
16.10 
24.40 
23.20 
36.30 

 
11 
34 
40 
80 

 
6.70 

20.60 
24.20 
48.50 

 
33 
18 
8 
8 

 
49.30 
26.90 
11.90 
11.90 

รวม 168 100.00 165 100.00 67 100.00 

จากตารางท่ี 4.6  ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผู้สูงอายุในแตล่ะกลุม่ พบวา่ 
 กลุ่มที ่1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า   กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ป็นเพศหญิง มอีายุระหวา่ง 50 – 60 
ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มอีาชีพขา้ราชการและรัฐวิสาหกจิ และรายได ้45,000 
บาทข้ึนไป 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย กลุม่ตัวอยา่งสว่นใหญเ่ป็นเพศชาย มอีายุ
ระหวา่ง 50 – 60 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ 
และรายได ้45,000 บาทข้ึนไป 
 กลุ่มที ่3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ป็นเพศหญิง มอีายุระหวา่ง 61 – 70 
ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีอาชีพธุรกจิสว่นตัวและค้าขาย และรายไดต้ ่า
กวา่ 15,000 บาท 
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 4.2.1.4 สรุปรายละเอียดลั กษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต และลักษณะทางประชากร 
ศาสตร์ของผู้ สูงอายุในแต่ละกลุ่ม 

 ลกัษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตในแตล่ะกลุม่ของผู้สูงอายุ พิจารณาจากคา่เฉ ล่ีย
มาตรฐานของตัวแปร ซ่ึงหากคา่เฉล่ียมาตรฐานของตวัแปรนั้ นน้อยแสดงวา่มรูีปแบบการด าเนินชีวิต
น้อย และหากมีคา่เฉล่ียมาตรฐานของตวัแปรนั้ นมากแสดงวา่มรูีปแบบการด าเนินชีวติมาก ซ่ึงกลุม่
ตวัอยา่งแบง่ออกเป็น 3 กลุม่โดยการตั้งชื่อลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุ ก  าหนดตาม 
กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีมีตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวของผูสู้งอายุท่ีบง่บอกถึงจุด
ศูนย์กลางความสนใจของผู้สูงอายุ โดยความหมายของลกัษณะจะสามารถคาดคะเนความสนใจอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวพ ัน  หรือใกล้เ คียงกนักบัความสนใจท่ีเป็นจุดศูนย์กลาง ของผู้สูงอายุได้ดัง น้ี  (Berkman, 
Lindquist and Sirgy, 1997)   
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า  มีจ านวนกลุม่ตวัอยา่งมากท่ีสุด 168 ตวัอยา่งคิดเป็น
ร้อยละ 42 ของกลุม่ตวัอยา่ง กลุม่น้ีส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 50 – 60 ปี สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มอีาชีพข้าราชการและรัฐวสิาหกิจ และรายได้ 45,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงมี
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเกีย่วข้องกบัการซ้ือสินคา้ โดยมกัจะเปล่ียนสถานท่ีใหม ่ๆ ในการซ้ือสินค้า 
และเมือ่ออกจากบา้นเพื่อซ้ือสินค้าจะท ากจิกรรมอ่ืนๆ รว่มดว้ย   เชน่ รับประทานอาหาร ดูภาพยนตร์ 
มกัจะซ้ือสินคา้จากร้านค้าขนาดใหญ ่ซ้ือสินค้าผา่นทางไปรษณีย์ และชอบการบนัทึกวีดีโอเกบ็ส่ิง ท่ี
สนใจไว ้
 กลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย มจี านวนกลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 165 
ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 41.25  ของกลุม่ตัวอยา่ง กลุม่น้ีสว่นใหญเ่ป็นเพศชาย มอีายุระหวา่ง 50 – 60 
ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมอีาชีพข้าราชการและรัฐวสิาหกจิ และรายได ้45,000 
บาทข้ึนไป มีรูปแบบการด าเ นินชีวิตท่ีเน้นความสมบูรณ์แบบ ฐานะทางการเงินคอ่นขา้ง ดี มกัจะ
วางแผนชีวิตลว่งหน้าและหลงัเกษียณอายุ สามารถจดัการปัญหาตา่ง ๆ ในชีวิตได ้ปัจจุบันมีชีวติท่ี
ดีกวา่ท่ีผา่นมา มกัอาสาชว่ยเหลือผูอ่ื้น และมเีพื่อนท่ีสามารถชว่ยเหลือซ่ึงกนัได ้

 กลุ่มที่ 3 กลุ่ มชอบการเข้าสังคม  มีจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทั้งหมด 67 ตัวอยา่ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.75 ของกลุม่ตวัอยา่ง กลุม่น้ีส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 61 – 70 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและคา้ขาย และรายได้ต ่ากวา่ 15,000 
บาทกลุม่น้ีมีรูปแบบการด าเ นินชีวิตท่ีชอบการพบปะผูค้น ชอบเขา้ร่วมกจิกรรมทางสังคม และทาง
วฒันธรรม ชอบดูการแสดง คิดวา่ตวัเองดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเดียวกนั ซ้ือล็อตเตอร่ีเป็นประจ า 
และมคีวามรู้สึกภูมใิจในส่ิงท่ีสร้างมาด้วยตนเอง 
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 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที ่2 เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริม
อาหารประเภทวิตามินของผูสู้งอายุ ไดแ้ก ่การเลือกสินค้า การเลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านค้า 
วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์หาคา่เฉล่ีย  (Mean) และคา่เ บ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.2.2.1 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของ
ผู้ สูงอายุจากกลุ่ มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

ตารางที ่4.7   ผลการวเิคราะห์การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิ  

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ประเภทวิตามิน 
�̅� S.D. การแปลผล (ระดับ) 

การเลือกสินคา้ 3.45 0.69 มาก 
การเลือกตราสินคา้ 3.84 0.54 มาก 
การเลือกร้านคา้ 3.88 0.57 มาก 

รวม 3.76 0.49 มาก 
ทีม่า : จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558 และการค  านวณ 

 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิ ของ
กลุม่ตัวอยา่ง ได้แก ่การเลือกสินคา้ การเ ลือกตราสินค้า และการเ ลือกร้านค้า  ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูสู้งอายุให้ความส าคญักบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก โดยให้ความส าคญักบัการเลือกร้านค้ามากท่ีสุด รองลงมาคือการเลือกตราสินคา้ และการ
เลือกสินคา้ ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8   ผลการวเิคราะห์รายดา้นของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิ   

การตัดสินใจซ้ือ �̅� S.D. 
การแปลผล 

(ระดับ) 

การเลือกสินค้า 3.45 0.69 มาก 
- เลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากปริมาณตอ่กลอ่ง /ขวด 

(1 กลอ่งมกีีเ่มด็) 
3.30 0.85 ปานกลาง 

- เลือกผลิตภ ัณฑ์ เส ริมอาห ารจากปริมาณต ่อการ
รับประทาน 1 คร้ัง (ทานคร้ังละกีเ่มด็) 

3.29 0.90 ปานกลาง 

- เลือกผลิตภ ัณ ฑ์ เส ริมอาห ารจากจ าน วนค ร้ัง การ
รับประทานใน 1 วนั (1 วนัตอ้งทานกีค่ร้ัง) 

3.28 0.88 ปานกลาง 

- เลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสม เชน่  วติามิน
เอ วติามนิอี หรือวติามนิรวม 

3.72 0.85 มาก 

- เลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากปริมาณตอ่ 1 เม็ด เชน่ 
วติามนิขนาด 500 มลิลิกรัม หรือ 1,000 มลิลิกรัม 

3.50 0.85 มาก 

- เลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากลักษณะของผลิตภณัฑ์ 
เชน่ วติามนิแบบเมด็ แคปซลู หรือผง 

3.59 0.93 มาก 
 

การเลือกตราสินค้า 

- เลือกตราสินคา้ตามค าแนะน าผูเ้ชี่ยวชาญ/เภสัชกร 
- เลือกตราสินคา้ท่ีให้ผลตามค าเชิญชวนท่ีโฆษณา 
- เลือกตราสินคา้ท่ีให้ผลตามท่ีคาดหวงั 
- เลือกตราสินคา้ท่ีมกีารรับประกนัคุณภาพ 
- เลือกตราสินคา้ท่ีไมอ่วดอ้างสรรพคณุเกนิจริง 

3.84 
3.76 
3.06 
3.65 
4.05 
3.96 

0.54 
0.82 
0.92 
0.88 
0.82 
0.79 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

- เลือกตราสินคา้ท่ีมชีื่อเสียงเชื่อถือได ้ 3.89 0.86 มาก 

- เลือกตราสินคา้ท่ีรับรู้ถึงคณุภาพสินคา้ 4.04 0.71 มาก 

- เลือกตราสินคา้ท่ีเคยมปีระสบการณ์ 4.06 0.80 มาก 

- เลือกตราสินคา้ท่ีไดศึ้กษาหาขอ้มูลกอ่นการซ้ือ 
- เลือกตราสินคา้ท่ีเลือกมาแลว้จากบา้น 
- เลือกตราสินคา้ท่ีมสีารอาหารตรงตามความตอ้งการ 

4.00 
3.76 
4.05 

0.75 
0.77 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ตารางที ่4.8   ผลการวเิคราะห์รายดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ (ตอ่) 

การตัดสินใจซ้ือ �̅� S.D. 
การแปลผล 

(ระดับ) 

การเลือกร้านค้า 3.88 0.57 มาก 
- เลือกร้านท่ีมผูีเ้ชี่ยวชาญให้ความรู้เกีย่วกบัผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร 
3.90 0.81 มาก 

- เลือกร้านท่ีมใีบรับรองขายผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารตาม
กฎหมาย 

4.02 0.79 มาก 

- เลือกร้านท่ีตั้งราคาขายเหมาะสมกบัคณุภาพสินคา้ 
- เลือกร้านท่ีมชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จกัทั่วไป 
- เลือกร้านท่ีมกีารจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมูง่า่ยตอ่การหา

สินคา้ 
- เลือกร้านท่ีจดัวางสินคา้เรียบร้อยสามารถเขา้ถึงสินคา้ได้

สะดวก 
- เลือกร้านท่ีพนักงานขายมกีริิยาสุภาพ ออ่นน้อม 
- เลือกร้านท่ีมจีดัโปรโมช ัน่ลดราคาหรือแถมสินค้า 
- เลือกร้านท่ีมที าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง 

3.97 
3.72 
3.70 

 
3.82 

 
4.08 
3.70 
4.00 

0.79 
0.94 
0.82 

 
0.83 

 
0.80 
0.90 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ทีม่า : จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558 และการค  านวณ 

จากตารางท่ี 4.8 การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของกลุม่ตัวอยา่ง
จ านวน 400 คน ผลการวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ 

ด้านการเลือกสินค้า ผู ้สูงอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคัญกบั
การเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสมมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจาก
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ และเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากปริมาณตอ่ 1 เมด็ ตามล าดบั 

ด้านการเลือกตราสินค้า ผูสู้งอายุให้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคัญ
กบัการเ ลือกตราสินค้าท่ีเคยมีประสบการณ์ รองลงมาคือการเ ลือกตราสินค้าท่ีมีการรับประกนั
คณุภาพ และการเลือกตราสินคา้ท่ีรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ ตามล าดบั 

ด้านการเลือกร้านค้า ผูสู้งอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบั
การเลือกร้านคา้ท่ีพนักงานขายมกีริิยาสุภาพออ่นน้อมมากท่ีสุด รองลงมาคือการเลือกร้านท่ีมี
ใบรับรองขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตามกฎหมาย และการเลือกร้านท่ีมที าเลท่ีตั้งสะดวกในการ
เดินทาง ตามล าดบั 
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4.2.2.2 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้ สูงอายุในแต่ละกลุ่ มซึ่งแบ่งตามลักษณะรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตได้จ านวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 
ตารางที ่4.9   ผลการวเิคราะห์รายดา้นของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิในแตล่ะกลุม่แบง่ตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ  

การตัดสินใจซ้ือ 
กลุ่มที ่1 (n=168) กลุ่มที ่2 (n = 165) กลุ่มที ่3 (n=67) 

�̅� S.D.  (ระดับ) �̅� S.D.  (ระดับ) �̅� S.D.  (ระดับ) 

การเลือกสินค้า 3.35 0.62 ปานกลาง 3.70 0.64 มาก 3.05 0.74 ปานกลาง 
เลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากปริมาณตอ่กลอ่ง /ขวด (1 
กลอ่งมกีีเ่มด็) 

3.24 0.84 ปานกลาง 3.48 0.78 มาก 2.99 0.95 ปานกลาง 

เ ลือ กผ ลิต ภ ัณฑ์ เส ริมอาห ารจ าก ป ริม าณ ต ่อก าร
รับประทาน 1 คร้ัง (ทานคร้ังละกีเ่มด็) 

3.14 0.86 ปานกลาง 3.60 0.85 มาก 2.90 0.84 ปานกลาง 

เ ลือก ผลิต ภ ัณ ฑ์ เส ริมอาห ารจากจ าน วน ค ร้ัง ก าร
รับประทานใน 1 วนั (1 วนัตอ้งทานกีค่ร้ัง) 

3.21 0.83 ปานกลาง 3.53 0.84 มาก 2.82 0.87 ปานกลาง 

เลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสม เชน่ วิตามนิเอ 
วติามนิอี หรือวติามนิรวม 

3.67 0.79 มาก 3.91 0.79 มาก 3.37 0.98 ปานกลาง 

เลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาห ารจากปริมาณตอ่  1 เม็ด เช ่น 
วติามนิขนาด 500 มลิลิกรัม หรือ 1,000 มลิลิกรัม 

3.40 0.79 ปานกลาง 3.76 0.77 มาก 3.09 0.98 ปานกลาง 

เลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากลักษณะของผลิตภ ัณฑ์ 
เชน่ วติามนิแบบเมด็ แคปซลู หรือผง 

3.45 0.83 มาก 3.92 0.89 มาก 3.12 0.98 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.9   ผลการวเิคราะห์รายดา้นของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิในแตล่ะกลุม่แบง่ตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ (ตอ่) 

การตัดสินใจซ้ือ 
กลุ่มที ่1 (n=168) กลุ่มที ่2 (n = 165) กลุ่มที ่3 (n=67) 

�̅� S.D.  (ระดับ) �̅� S.D.  (ระดับ) �̅� S.D.  (ระดับ) 

การเลือกตราสินค้า 3.75 0.51 มาก 4.07 0.47 มาก 3.52 0.57 มาก 
เลือกตราสินคา้ตามค าแนะน าผูเ้ชี่ยวชาญ/เภสัชกร 3.74 0.74 มาก 3.95 0.78 มาก 3.36 0.92 มาก 

เลือกตราสินคา้ท่ีให้ผลตามค าเชิญชวนท่ีโฆษณา 2.96 0.95 ปานกลาง 3.27 0.84 ปานกลาง 2.76 0.91 ปานกลาง 

เลือกตราสินคา้ท่ีให้ผลตามท่ีคาดหวงั 3.65 0.85 มาก 3.82 0.82 มาก 3.24 0.95 ปานกลาง 

เลือกตราสินคา้ท่ีมกีารรับประกนัคุณภาพ 3.91 0.84 มาก 4.30 0.70 มากท่ีสุด 3.78 0.88 มาก 

เลือกตราสินคา้ท่ีไมอ่วดอ้างสรรพคณุเกนิจริง 3.80 0.80 มาก 4.08 0.81 มาก 3.64 1.04 มาก 

เลือกตราสินคา้ท่ีมชีื่อเสียงเชื่อถือได ้ 3.80 0.70 มาก 4.27 0.69 มากท่ีสุด 3.60 0.95 มาก 

เลือกตราสินคา้ท่ีรับรู้ถึงคณุภาพสินคา้ 3.90 0.70 มาก 4.28 0.64 มากท่ีสุด 3.81 0.76 มาก 

เลือกตราสินคา้ท่ีเคยมปีระสบการณ์ 3.95 0.74 มาก 4.30 0.75 มากท่ีสุด 3.75 0.89 มาก 

เลือกตราสินคา้ท่ีไดศึ้กษาหาขอ้มูลกอ่นการซ้ือ 3.90 0.66 มาก 4.30 0.68 มากท่ีสุด 3.52 0.80 มาก 

เลือกตราสินคา้ท่ีเลือกมาแลว้จากบา้น 3.68 0.74 มาก 3.93 0.77 มาก 3.52 0.75 มาก 

เลือกตราสินคา้ท่ีมสีารอาหารตรงตามความตอ้งการ 3.93 0.70 มาก 4.29 0.64 มากท่ีสุด 3.75 0.91 มาก 
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ตารางที ่4.9   ผลการวเิคราะห์รายดา้นของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิในแตล่ะกลุม่แบง่ตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ (ตอ่) 

การตัดสินใจซ้ือ 
กลุ่มที ่1 (n=168) กลุ่มที ่2 (n = 165) กลุ่มที ่3 (n=67) 

�̅� S.D.  (ระดับ) �̅� S.D.  (ระดับ) �̅� S.D.  (ระดับ) 

การเลือกร้านค้า 3.80 0.51 มาก 4.11 0.53 มาก 3.49 0.57 มาก 

เลือกร้านท่ีมผูีเ้ชี่ยวชาญให้ความรู้เกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ 3.85 0.69 มาก 4.14 0.73 มาก 3.45 1.05 มาก 

เลือกร้านท่ีมใีบรับรองขายผลิตภ ัณฑ์ตามกฎหมาย 3.89 0.73 มาก 4.28 0.70 มากท่ีสุด 3.69 0.96 มาก 

เลือกร้านท่ีตั้งราคาขายเหมาะสมกบัคณุภาพสินคา้ 3.93 0.71 มาก 4.20 0.76 มาก 3.46 0.82 มาก 

เลือกร้านท่ีมชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จกัทั่วไป 3.59 0.69 มาก 3.96 0.80 มาก 3.43 0.87 มาก 

เลือกร้านท่ีจดัเรียงเป็นหมวดหมูง่า่ยตอ่การหาสินคา้ 3.64 0.72 มาก 3.96 0.79 มาก 3.21 0.88 ปานกลาง 

เลือกร้านท่ีจดัวางสินคา้เรียบร้อยเขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวก 3.74 0.73 มาก 4.09 0.76 มาก 3.34 0.96 ปานกลาง 

เลือกร้านท่ีพนักงานขายมกีริิยาสุภาพ ออ่นน้อม 3.99 0.75 มาก 4.28 0.77 มากท่ีสุด 3.79 0.88 มาก 

เลือกร้านท่ีมจีดัโปรโมช ัน่ลดราคาหรือแถมสินค้า 3.67 0.85 มาก 3.88 0.87 มาก 3.34 1.02 ปานกลาง 

เลือกร้านท่ีมที าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง 3.92 0.70 มาก 4.21 0.75 มากท่ีสุด 3.70 0.84 มาก 

ทีม่า : จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558 และการค  านวณ 
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จากตารางท่ี 4.9 การตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินรายด้าน ของกลุม่
ตวัอยา่งในแตล่ะกลุม่ พบวา่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า ผู ้สูงอายุให้ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวติามนิรายดา้นดงัน้ี 
 ดา้นการเลือกสินคา้ ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
ให้ความส าคัญ กบัการเลือกผลิตภ ัณฑ์ เส ริมอาห ารจากส่วนผสมมากท่ีสุด  รองลงมาคือเ ลือก
ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากลักษณะของผลิตภณัฑ์ และเ ลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากปริมาณตอ่ 1 
เมด็ ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกตราสินคา้  ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 ให้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดย
ให้ความส าคญักบัการเลือกตราสินคา้ท่ีเคยมีประสบการณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือการเลือกตราสินค้า
ท่ีมกีารรับประกนัคณุภาพ และการเลือกตราสินคา้ท่ีมีสารอาหารตรงตามความตอ้งการ ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกร้านค้า ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 ให้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความส าคญักบัการเลือกร้านค้าท่ีพนักงานขายมกีริิยาสุภาพออ่นน้อมมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกร้าน
ท่ีตั้งราคาขายเหมาะสมกบัคณุภาพสินค้า และการเ ลือกร้านท่ีมีท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง 
ตามล าดบั 
 กลุ่มที ่2 กลุ่ มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย ผูสู้งอายุให้ความส าคญักบัการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิรายดา้นดงัน้ี  
 ด้านการเ ลือกสินค้า ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 ให้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้
ความส าคญั กบัการเ ลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากลักษณะของผลิตภ ัณฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ
เลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสม และเลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากปริมาณตอ่ 1 เม็ด 
ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกตราสินคา้  ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 ให้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความส าคญักบัการเลือกตราสินค้าท่ีมีการรับประกนัคุณภาพเลือกตราสินค้าท่ีไดศึ้กษาหาข้อมลูกอ่น
การซ้ือ และเลือกตราสินคา้ท่ีเคยมปีระสบการณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือเ ลือกตราสินคา้ท่ีมสีารอาหาร
ตรงตามความตอ้งการ และเลือกตราสินคา้ท่ีรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกร้านค้า  ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 ให้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้
ความส าคัญกบัการเลือกร้านคา้ท่ีมีพนักงานขายมีกริิยาสุภาพออ่นน้อม และเลือกร้านท่ีมีใบรับรอง
ขายผลิตภณัฑ์ตามกฎหมายมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกร้านท่ีมที าเลท่ีตั้งสะดวกในการเ ดินทาง และ
เลือกร้านท่ีตั้งราคาขายเหมาะสมกบัคณุภาพสินคา้ ตามล าดบั 

กลุ่มที ่3 กลุ่ มชอบการเข้าสังคม ผู ้สูงอายุให้ความส าคัญกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริม
อาหารประเภทวติามนิรายดา้นดงัน้ี 
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 ดา้นการเลือกสินคา้ ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 3 ให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้
ความส าคญักบัการเลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากสว่นผสมมากท่ีสุด รองลงมาคือเ ลือกผลิตภ ัณฑ์
เสริมอาหารจากลักษณะของผลิตภ ัณฑ์  และเ ลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากปริมาณตอ่ 1 เม็ด 
ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกตราสินคา้  ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 3 ให้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความส าคัญกบัการเลือกตราสินคา้ท่ีรับรู้ถึงคณุภาพสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกตราสินค้าท่ีมี
การรับประกนัคณุภาพ เลือกตราสินคา้ท่ีเคยมปีระสบการณ์ และเ ลือกตราสินคา้ท่ีมีสารอาหารตรง
ตามความตอ้งการ ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกร้านค้า  ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 3 ให้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้
ความส าคัญกบัการเ ลือกร้านคา้ท่ีมีพนักงานขายมกีิริยาสุภาพออ่นน้อมมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือก
ร้านท่ีมที าเลท่ีตั้งสะดวกในการเ ดินทาง และเ ลือกร้านท่ีมีใบรับรองขายผลิตภ ัณฑ์ตามกฎหมาย 
ตามล าดบั 
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4.3   ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
 4.3.1 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวิต และการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินของผู้สูงอายุท่ีมลีักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกตา่งกนัตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้
 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที ่1 รูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุ แตกตา่งกนัตาม ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้  
 ทดสอบเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเมือ่มกีลุม่ตัวอยา่งมากกวา่สองกลุม่ ( F-test) 
โดยใช ้ตาราง One-Way ANOVA ทดสอบระดับความคิดเห็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุท่ี
แตกตา่งกนัตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก ่ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้หากพบความ
แตกตา่งอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะทดสอบตอ่โดยใช ้วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe' s 
method) ซ่ึงเป็นการทดสอบท่ี Conservative ท่ีสุด มี Power ต ่าสุด และเหมาะส าหรับการทดสอบท่ี
เป็นแบบ Complex Comparison มาท าการเปรียบเทียบทีละคู ่  
สมมติฐาน 1A : รูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุแตกตา่งกนัตามระดบัการศึกษา  
ตารางที ่4.10 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุตามระดับ 

การศึกษา  

รูปแบบการด าเนินชีวิต F จากการค านวณ P-value* คู่ทีต่่างกัน 

รูปแบบการด าเนินชีวิตในภาพรวม (n =400)  

กจิกรรม 28.21 .000* (1,2) (1,3) 

ความสนใจ 17.03 .000* (1,2) (1,3) 

ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั 45.91 .000* (1,2)(1,3)(2,3) 

รวม 38.59 .000* (1,2) (1,3) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มที ่ 1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า (n =168)  

กจิกรรม 1.68 .189 - 

ความสนใจ 0.84 .435 - 

ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั 3.78 .025* (1,2) 

รวม 3.70 .027* (1,2) 
หมายเหต ุ1 = ต  า่กว่าปริญญาตรี, 2 = ปริญญาตรี และ 3 = สูงกว่าปริญญาตรี 
*นัยส  าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.10 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุตามระดับ 
การศึกษา (ตอ่) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต F จากการค านวณ P-value* คู่ทีต่่างกัน 

รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มที ่ 2กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย (n =165) 
กจิกรรม 1.108 .333 - 
ความสนใจ 3.276 .040 - 
ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั 7.654 .001* (1,2)(1,3) 

รวม 1.098 .336 - 
รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มที ่ 3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม (n =67) 
กจิกรรม 3.02 .056 - 
ความสนใจ 0.73 .487 - 
ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั 2.19 .120 - 

รวม 3.96 .024* (1,2) 
หมายเหต ุ1 = ต  า่กว่าปริญญาตรี, 2 = ปริญญาตรี และ 3 = สูงกว่าปริญญาตรี 
*นัยส  าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ในภาพรวมผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาแตกตา่งกนัมีความคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก ่กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัแตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่ มที่สนใจการซ้ือสินค้า ผูสู้งอายุท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม และรายดา้นได้แก ่ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว
แตกตา่งกนั (P>0.05)ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ ไดแ้ก ่กิจกรรม และความ
สนใจ ไมแ่ตกตา่งกนั 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทีเ่น้นความม่ันคงและความปลอดภัย ผู ้สูงอายุท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนั
มคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตไดแ้ก ่ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวแตกตา่ง
กนั (P>0.05) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติโดยรวม และรายได ้ได้แก ่กจิกรรม 
และความสนใจไมแ่ตกตา่งกนั 

กลุ่มที่ 3 กลุ่ มชอบการเข้าสังคม  ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัมีความคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมแตกตา่งกนั (P>0.05) สว่นความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติ ไดแ้ก ่กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่จากการวิเคราะห์ Scheffe’s Methods ซ่ึง
พิจารณาผลตา่งของคา่เฉล่ียสถิติระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติและระดับการศึกษาไดด้งัน้ี  
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4.3.1.1 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

ตารางที ่4.11 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน 
กจิกรรมของผูสู้งอายุท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัจากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คน 

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
2.69 3.05 3.11 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2.69  0.37* 0.43* 
2. ปริญญาตรี 3.05   0.06 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.11    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดับ

การศึกษาแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นกิจกรรมแตกตา่งกนั 2 กลุม่ 
คือ 1) ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กจิกรรมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ 2) ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา
ตรีให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านกิจกรรมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี  

ดงันั้น ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
ดา้นกจิกรรมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดับสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.12 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
ความสนใจของผูสู้งอายุท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัจากกลุม่ตัวอยา่ง 400 คน 

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.30 3.56 3.65 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.30  0.26* 0.35* 
2. ปริญญาตรี 3.56   0.09 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.65    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดับ

การศึกษาแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติด้านความสนใจแตกตา่งกนั 2 
กลุม่ คือ 1) ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
ดา้นความสนใจน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจน้อยกวา่ผู ้สู งอายุท่ีมี
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  

ดงันั้น ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
ดา้นความสนใจน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.13 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัของผู้สูงอายุท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัจาก 
กลุม่ตวัอยา่ง 400 คน 

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.16 3.53 3.74 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.16  0.37* 0.58* 
2. ปริญญาตรี 3.53   0.21* 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.74    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดับ

การศึกษาแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและ
ส่ิงรอบตวัแตกตา่งกนั 3 กลุม่ คือ 1)  ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกีย่วกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และ 2) ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเ นินชีวิตด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรี และ  3) ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิต
ดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี   

ดงันั้ น ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมคีวามคิดเห็น เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นิน
ชีวิตด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัมากกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

ตารางที ่4.14 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน  
ชีวติของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั จากกลุม่ตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
2.98 3.31 3.42 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2.98  0.34* 0.44* 
2. ปริญญาตรี 3.31   0.11 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.42    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดับ

การศึกษาแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมแตกตา่งกนั 2 กลุม่ คือ 
1) ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติ โดยรวม
น้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2)  ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้
ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรี  

ดงันั้น ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่ง มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.3.1.2 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที ่ 1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า จ านวน 168 คน 

ตารางที ่4.15 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัของผู้สูงอายุท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัจาก 
กลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ จ านวน 168 คน 

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.22 3.30 3.40 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.22  0.08 0.18* 
2. ปริญญาตรี 3.30   0.10 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.40    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดับ

การศึกษาแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและ
ส่ิงรอบตัวแตกตา่งกนั 1 กลุม่ คือ ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้า ท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว
น้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.16 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน  
ชีวติของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนัจากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจ 
การซ้ือสินคา้ จ านวน 168 คน 

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.11 3.18 3.18 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.11  0.07* 0.07 
2. ปริญญาตรี 3.18   0.00 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.18    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดับ

การศึกษาแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมแตกตา่งกนั 1 กลุม่ คือ 
ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมน้อย
กวา่ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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4.3.1.3 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย จ านวน 165 

คน 
ตารางที ่4.17 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  

ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัของผู้สูงอายุท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัของ 
กลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัย จ านวน 165 คน 

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.66 3.87 3.96 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.66  0.21* 0.30* 
2. ปริญญาตรี 3.87   0.09 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.96    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดับ
การศึกษาแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและ
ส่ิงรอบตวัแตกตา่งกนั 2 กลุม่ คือ 1) ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกีย่วกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และ 2) ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการ
ด าเ นินชีวิตด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรี  

ดงันั้น ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
ดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.3.1.4 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที ่ 3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม จ านวน 67 คน 

ตารางที ่4.18 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน 
ชีวติของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนัของกลุม่ตัวอยา่ง กลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบ 
การเขา้สังคม จ านวน  67  คน 

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
2.55 2.65 2.72 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2.55  0.10 0.17* 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 2.65   0.07 
2. ปริญญาตรี 2.72    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 3 กลุม่

ชอบการเข้าสังคมท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิต
โดยรวมแตกตา่งกนั  1 กลุม่ คือ ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ดงันั้น ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐาน 1B : รูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุแตกตา่งกนัตามอาชีพ  
ตารางที ่4.19 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุตามอาชีพ   

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
F จากการ
ค านวณ 

P-value* คู่ทีต่่างกัน 

รูปแบบการด าเนินชีวิตในภาพรวม (n = 400)   

กจิกรรม 5.63 .001* (1,3)(1,4) 
ความสนใจ 12.79 .000* (1,2)(1,3)(1,4)(2,4)(3,4) 

ความคิดเห็น 12.16 .000* (1,3)(1,4) (2,3)(2,4) 

รวม 11.07 .000* (1,2)(1,3)(1,4)(2,4) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มที ่ 1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า (n = 168)  

กจิกรรม 1.74 .160 - 

ความสนใจ 6.15 .001* (1,4)(3,4) 

ความคิดเห็น 1.71 .166 - 

รวม 3.74 .012* (2,4) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มที ่ 2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย (n = 165) 

กจิกรรม 3.89 .010* (2,4) 

ความสนใจ 0.24 .871 - 

ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั 2.26 .084 - 

รวม 0.27 .844 - 

รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มที ่ 3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม (n = 67)  

กจิกรรม 0.16 .924 - 

ความสนใจ 0.61 .609 - 

ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั 2.67 .055 - 

รวม 1.60 .198 - 

หมายเหต ุ1 = อ่ืน ๆ, 2 = ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย, 3 = พนักงานบริษัท/ลูกจ้างและ 4 = ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
*นัยส  าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ในภาพรวมผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวม และรายด้าน ไดแ้ก ่กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเอง
และส่ิงรอบตวัแตกตา่งกนั (P>0.05)  
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กลุ่มที่ 1 กลุ่ มทีส่นใจการซ้ือสินค้า  ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวม และรายด้านได้แก ่ความสนใจแตกตา่งกนั (P>0.05) ส่วนความคิด
เห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก ่กจิกรรมกรรม และ ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว
ไมแ่ตกตา่งกนั 

กลุ่มที่ 2 กลุ่ มที่เน้นความม่ันคงและความปลอดภัย  ผู ้สูงอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัมคีวาม
คิดเห็น เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิตได้แก ่กิจกรรมแตกตา่งกนั  (P>0.05) ส่วนความคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก ่ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเอง
และส่ิงรอบตวัไมแ่ตกตา่งกนั 

กลุ่ มที่ 3 กลุ่ มชอบการเข้ าสั งค ม  ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวก ับ
รูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวม และรายด้าน ไดแ้ก ่กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเอง
และส่ิงรอบตวัไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

และ ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งค ่าเฉ ล่ียเ ป็นรายคู ่จากการวิเคราะห์  Scheffe’s 
Methods ซ่ึงพิจารณาผลตา่งของคา่เฉล่ียสถิติระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติและอาชีพได้ดงัน้ี  
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4.3.1.5 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า 

ตารางที ่4.20 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
กจิกรรมของผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 400 คน 

อาชีพ คา่เฉล่ีย 

อาชีพ 
อ่ืน ๆ ธุรกจิสว่นตวั/

คา้ขาย 
พนักงาน

บริษทั/ลูกจา้ง 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

2.52 2.86 2.99 3.00 
1.อ่ืน ๆ 2.52  0.33 0.47* 0.48* 

2.ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 2.86   0.14 0.14 

3.พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง 2.99    0.01 

4.ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 3.00     
*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเ ป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมอีาชีพ
แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านกิจกรรมแตกตา่งกนั 2 กลุม่ คือ 1) 
ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่แมบ่้าน พอ่บา้น ให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติดา้ น
กจิกรรมน้อยกวา่กลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพขา้ราชการและรัฐวิสาหกจิ และ 2) ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ 
ได้แก ่แมบ่า้น พอ่บ้าน ให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านกิจกรรมน้อยกวา่กลุม่
ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพอาชีพพนักงานบริษทัและลูกจา้ง  

ดงันั้ น  ผู ้สูงอายุท่ีอยูใ่นกลุม่อาชีพอ่ืน  ๆ ได้แก ่แมบ่้าน พอ่บ้าน มีความคิดเห็น เกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ และ
ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพพนักงานบริษทัและลูกจา้ง อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.21 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
ความสนใจของผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

อาชีพ คา่เฉล่ีย 

อาชีพ 
อ่ืน ๆ ธุรกจิสว่นตวั/

คา้ขาย 
พนักงานบริษทั/

ลูกจา้ง 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

2.98 3.40 3.44 3.64 
1.อ่ืน ๆ 2.98  0.43* 0.47* 0.67* 
2.ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 3.40   0.04 0.24* 
3.พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง 3.44    0.20* 
4.ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 3.64     

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเ ป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมอีาชีพ

แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านความสนใจแตกตา่งกนั 5 กลุม่ คือ 1) 
ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่แมบ่้าน พอ่บา้น ให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
ความสนใจน้อยกวา่กลุม่ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 2) ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ 
ได้แก ่แมบ่้าน พอ่บ้าน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจน้อยกวา่
ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจา้ง  3) ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน  ๆ ไดแ้ก ่แมบ่า้น พอ่บา้น ให้ความ
คิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านความสนใจน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสว่นตัว/
คา้ขาย 4) ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย ให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
ความสนใจน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐ วสิาหกิจ และ 5) ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพธุ รกิจ
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิตดา้นความสนใจน้อยกวา่
ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

ดงันั้น ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านความสนใจมากกวา่ทุกอาชีพ และกลุม่อาชีพอ่ืน ๆ ได้แก ่แมบ่้าน พอ่บา้น มคีวามคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิตด้านความสนใจน้อยกวา่ทุกอาชีพ อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
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ตารางที ่4.22 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัของผู้สูงอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ 
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

อาชีพ คา่เฉล่ีย 

อาชีพ 
อ่ืน ๆ ธุรกจิสว่นตวั/

คา้ขาย 
พนักงาน

บริษทั/ลูกจา้ง 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

2.98 3.30 3.49 3.58 
1.อ่ืน ๆ 2.98  0.32 0.51* 0.60* 
2.ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 3.30   0.19* 0.28* 
3.พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง 3.49    0.09 
4.ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 3.58     

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.22 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเ ป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมอีาชีพ
แตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิง
รอบตัวแตกตา่งกนั 4 กลุม่ ดังน้ี  1) ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัมากกวา่อาชีพธุรกจิสว่นตวั/ค้าขาย 
2)  ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านความ
คิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวมากกวา่อาชีพ อ่ืน ๆ ไดแ้ก ่แมบ่้าน พอ่บ้าน  3) ผู ้สูงอายุท่ีมอีาชีพ
พนักงานบริษทั/ลูกจา้งมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและ
ส่ิงรอบตวัมากกวา่อาชีพธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย และ 4) กลุม่ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพพนักงานบริษทั/ลูกจา้ง
มคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวมากกวา่
อาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่แมบ่า้น พอ่บา้น 

ดงันั้น ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพพนักงานบริษทั/ลูกจา้ง เป็นความ
คิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวมากกวา่อาชีพธุรกิจ
สว่นตวั/คา้ขาย และอาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่แมบ่า้น พอ่บา้น อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.23 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน  
ชีวติของผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 400 คน 

อาชีพ คา่เฉล่ีย 

อาชีพ 
อ่ืน ๆ ธุรกจิสว่นตวั/

คา้ขาย 
พนักงาน

บริษทั/ลูกจา้ง 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

2.76 3.12 3.24 3.32 
1.อ่ืน ๆ 2.76  0.36* 0.48* 0.56* 
2.ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 3.12   0.12 0.20* 
3.พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง 3.24    0.08 
4.ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 3.32     

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเ ป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมอีาชีพ

แตกตา่งก ันมีความคิดเห็นเกี่ยวก ับรูปแบบการด าเนิ นชีวิตโดยรวมแตกตา่งกนั 4 กลุม่ ดัง น้ี  1) 
ผูสู้ งอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน  ๆ ได้แก ่แมบ่้าน พอ่บ้าน  มีความคิดเห็น เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวมน้อยกวา่อาชีพข้าราชการ /รัฐวสิาหกิจ  2) ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก ่แมบ่า้น พอ่บา้น มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมน้อยกวา่กลุม่อาชีพพนักงานบริษทั /ลูกจา้ง 3) 
ผูสู้ งอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน  ๆ ได้แก ่แมบ่้าน พอ่บ้าน  มีความคิดเห็น เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวมน้อยกวา่กลุม่อาชีพธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย และ 4) ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย มี
ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมน้อยกวา่กลุม่อาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ  

ดงันั้น ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวติโดยรวมมากกวา่อาชีพธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย และผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่แมบ่้าน พอ่บา้น 
มคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมน้อยกวา่ทุกอาชีพ อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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4.3.1.6 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที ่ 1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า จ านวน 168 คนพบว่า 

ตารางที ่4.24 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
สนใจของผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือ 
สินคา้ จ านวน 168 คน 

อาชีพ คา่เฉล่ีย 

อาชีพ 
อ่ืน ๆ พนักงาน

บริษทั/ลูกจา้ง 
ธุรกจิสว่นตวั/

คา้ขาย 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

3.00 3.25 3.34 3.44 
1.อ่ืน ๆ 3.00  0.25 0.34 0.44* 

3.พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง  3.25   0.09 0.19* 

2.ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 3.34    0.10 

4.ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 3.44     
*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเ ป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุ ของกลุม่
ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ ท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติด้านความสนใจแตกตา่งกนั 2 กลุม่ คือ 1) ผู ้สูงอายุท่ีมอีาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่แมบ่า้น พอ่บา้น 
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน ความสนใจน้อยกวา่กลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพ
ขา้ราชการและรัฐวสิาหกจิ และ 2) ผู ้สูงอายุท่ีมพีนักงานบริษทัหรือลูกจ้าง ให้ความคิดเห็นเกีย่วกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความสนใจน้อยกวา่กลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมอีาชีพขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ดงันั้ น ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเ นินชีวิตดา้นความสนใจมากกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่แมบ่้าน พอ่บา้น และผู้สูงอายุท่ีมี
อาชีพพนักงานบริษทัและลูกจา้ง อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.25 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน 
ชีวติของผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ตัวอยา่งกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือ 
สินคา้ 

อาชีพ คา่เฉล่ีย 

อาชีพ 
อ่ืน ๆ ธุรกจิสว่นตวั/

คา้ขาย 
พนักงาน

บริษทั/ลูกจา้ง 
ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

3.09 3.10 3.15 3.20 
1.อ่ืน ๆ 3.09  0.01 0.06 0.11 

2.ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 3.10   0.05 0.10* 

3.พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง 3.15    0.05 

4.ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ 3.20     
*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเ ป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุของกลุม่
ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้าท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตโดยรวมแตกตา่งกนั  1 กลุม่ คือ ผูสู้งอายุท่ีมีธุรกจิส่วนตัวหรือค้าขายให้ความคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติโดยรวมน้อยกวา่กลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพข้าราชการและรัฐวสิาหกิจ
อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.3.1.7 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย จ านวน 165 คนพบว่า 

ตารางที ่4.26 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
กจิกรรมของผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัของกลุม่ตัวอยา่งกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความ 
มัน่คงและความปลอดภยั จ านวน 165 คน 

อาชีพ คา่เฉล่ีย 

อาชีพ 
อ่ืน ๆ ขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษทั/ลูกจา้ง 
ธุรกจิสว่นตวั/

คา้ขาย 
3.16 3.22 3.39 3.45 

1.อ่ืน ๆ 3.16  0.06 0.23 0.29 

4.ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ  3.22   0.17 0.23* 

3.พนักงานบริษทั/ลูกจา้ง 3.39    0.06 

2.ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 3.45     
*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเ ป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุของกลุม่
ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภยัท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกบั
รูปแบบการด าเ นินชี วิตด้านกิจกรรมแตกตา่งกนั 1 กลุม่ คือ ผู ้สู งอายุท่ีมีอาชีพข้าราชการและ
รัฐวสิาหกิจให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านกิจกรรมน้อยกวา่กลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมี
อาชีพธุรกจิสว่นตวัหรือคา้ขาย อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐาน 1C : รูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุแตกตา่งกนัตามระดบัรายได ้
ตารางที ่4.27 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุตามรายได ้  

รูปแบบการด าเนินชีวิต F จากการค านวณ P-value* คู่ทีต่่างกัน 

รูปแบบการด าเนินชีวิตในภาพรวม(n = 400)   

กจิกรรม 25.85 .000* (1,2)(1,3)(1,4)(2,4) 
ความสนใจ 13.03 .000* (1,2)(1,3)(1,4) 
ความคิดเห็นตอ่ตนเอง 24.65 .000* (1,2)(1,3)(1,4)(2,4) 

รวม 29.41 .000* (1,2)(1,3)(1,4)(2,4) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มที ่ 1 กลุ่มทีส่นใจการซ้ือสินค้า (n = 168)  

กจิกรรม 0.45 .716 - 

ความสนใจ 0.71 .546 - 

ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั 2.28 .086 - 

รวม 2.50 .061 - 

รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มที ่ 2 กลุ่มทีเ่น้นความม่ันคงและความปลอดภัย (n = 165) 

กจิกรรม 2.07 .106 - 

ความสนใจ 3.09 .029 - 

ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั 1.66 .178 - 

รวม 0.90 .443 - 

รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มที ่ 3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม (n = 67)  

กจิกรรม 4.50 .006 (1,4) 

ความสนใจ 0.16 .922 - 

ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั 1.32 .275 - 

รวม 2.96 .039 - 
หมายเหต ุ1 = ต  า่กว่า 15,000 บาท, 2 = 15,000 – 29,999 บาท, 3 = 30,000 – 44,999 บาท และ 4 = 45,000 บาทขึ้นไป 
*นัยส  าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.27  พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติโดยรวม และรายด้าน ได้แก ่กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิง
รอบตวัแตกตา่งกนั (P>0.05)  
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กลุ่มที่ 1 กลุ่ มที่สนใจการซ้ือสินค้า ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวม และรายด้าน ไดแ้ก ่กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเอง
และส่ิงรอบตวัไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่มที่ 2 กลุ่ มทีเ่น้นความม่ันคงและความปลอดภัย  ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมคีวาม
คิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิตโดยรวม และรายดา้น ได้แก ่กจิกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่ มที่ 3 กลุ่ มชอบการเข้าสังคม  ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเ นินชีวิตรายด้าน ได้แก ่กิจกรรมแตกตา่งกนั (P>0.05) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก ่ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิง
รอบตวัไมแ่ตกตา่งกนั  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่จากการวเิคราะห์ Scheffe’s Methods ซ่ึง
พิจารณาผลตา่งของคา่เฉล่ียสถิติระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติและรายไดไ้ดด้งัน้ี  
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4.3.1.8 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และอาชีพของกลุ่มอย่างจ านวน 400 คนพบว่า 

ตารางที ่4.28 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
กจิกรรมของผูสู้งอายุท่ีมรีะดับรายไดแ้ตกตา่งกนัของกลุม่อยา่งจ านวน 400 คน 

ระดบัรายได ้ คา่เฉล่ีย 

ระดบัรายได ้
ต ่ากวา่ 

15,000 บาท 
15,000 – 

29,999 บาท 
30,000 – 

44,999 บาท 
45,000 บาท

ข้ึนไป 
2.53 2.87 3.00 3.13 

1. ต ่ากวา่ 15,000บาท 2.53  0.33* 0.47* 0.60* 

2. 15,000 – 29,999 บาท 2.87   0.13 0.26* 

3. 30,000 – 44,999 บาท 3.00    0.13 

4. 45,000 บาทข้ึนไป 3.13     
*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้
แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติดา้นกจิกรรมแตกตา่งกนั 4 กลุม่ ดัง น้ี 1) 
ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน
กิจกรรมน้ อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ 15,000 – 29,999 บาทตอ่เ ดือน  2) ผู ้สู งอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 
15,000 บาทตอ่เดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติดา้นกจิกรรมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมี
รายได้ 30,000 – 44,999 บาทตอ่เ ดือน   3) ผู ้สู งอายุท่ีมีร ายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทต ่อเดือนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติด้านกิจกรรมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีายได้ตอ่เดือน  45,000 บาท
ข้ึนไป และ4) กลุม่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้15,000 – 29,999 บาทตอ่เดือนมีความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบ
การด าเนินชีวติดา้นกจิกรรมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้ตอ่เดือน  45,000 บาทข้ึนไป  

ดงันั้ น ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนิ นชีวติด้านกิจกรรมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีายได้มากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป และผู้สูงอายุท่ีมี
รายได้ 15,000 – 29,999 บาท ตอ่เ ดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม
น้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมรีายได้มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.29 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
ความสนใจของผูสู้งอายุท่ีมรีะดับรายไดแ้ตกตา่งกนัของกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 400 คน 

ระดบัรายได ้ คา่เฉล่ีย 

ระดบัรายได ้
ต ่ากวา่ 

15,000 บาท 
15,000 – 

29,999 บาท 
30,000 – 

44,999 บาท 
45,000 บาท

ข้ึนไป 
3.17 3.49 3.55 3.59 

1. ต ่ากวา่ 15,000บาท 3.17  0.32* 0.38* 0.42* 

2. 15,000 – 29,999 บาท 3.49   0.06 0.10 
3. 30,000 – 44,999 บาท 3.55    0.04 

4. 45,000 บาทข้ึนไป 3.59     
*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้
แตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจแตกตา่งกนั 3 กลุม่ ดงั น้ี 1) 
ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน
ความสนใจน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้15,000-29,999 บาทตอ่เ ดือน  2) ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 
15,000 บาทตอ่เดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติดา้นความสนใจน้อยกวา่ผูสู้งอายุ
ท่ีมีรายได ้30,000 – 44,999 บาทตอ่เ ดือน  3)  ผู ้สูงอายุท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความสนใจน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายไดต้อ่เดือน  45,000 
บาทข้ึนไป 

ดงันั้ น กลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เ ดือนมีความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบ
การด าเ นินชีวิตด้านความสนใจน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.30 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
ความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัของผู้สูงอายุท่ีมรีะดับรายไดแ้ตกตา่งกนัของ 
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

ระดบัรายได ้ คา่เฉล่ีย 

ระดบัรายได ้
ต ่ากวา่ 

15,000 บาท 
15,000 – 

29,999 บาท 
30,000 – 

44,999 บาท 
45,000 บาท

ข้ึนไป 
3.05 3.37 3.47 3.64 

1. ต ่ากวา่ 15,000บาท 3.05  0.32* 0.42* 0.59* 
2. 15,000 – 29,999 บาท 3.37   0.10 0.27* 

3. 30,000 – 44,999 บาท 3.47    0.17 

4. 45,000 บาทข้ึนไป 3.64     
*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้
แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัว
แตกตา่งกนั 4 กลุม่ ดัง น้ี  1) ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้15,000 
– 29,999 บาทตอ่เ ดือน  2) ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เ ดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัน้อยกวา่ ผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้30,000 
– 44,999 บาทตอ่เ ดือน  3) ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เ ดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมรีายไดต้อ่เดือน  
45,000 บาทข้ึนไป และ4) ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ 15,000 – 29,999 บาทตอ่เดือนมีความคิดเห็นเกีย่วกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมรีายไดต้อ่เดือน  
45,000 บาทข้ึนไป  

ดงันั้ น ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 15,000 
บาทข้ึนไป และผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้15,000 – 29,999 บาทตอ่เ ดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีายได้  45,000 บาทข้ึนไป 
อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.31 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน  
ชีวติของผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัรายไดแ้ตกตา่งกนัของกลุม่อยา่งจ านวน 400 คน 

ระดบัรายได ้ คา่เฉล่ีย 

ระดบัรายได ้
ต ่ากวา่ 

15,000 บาท 
15,000 – 

29,999 บาท 
30,000 – 

44,999 บาท 
45,000 บาท

ข้ึนไป 
2.84 3.17 3.27 3.39 

1. ต ่ากวา่ 15,000บาท 2.84  0.33* 0.43* 0.55* 

2. 15,000 – 29,999 บาท 3.17   0.10 0.22* 
3. 30,000 – 44,999 บาท 3.27    0.12 

4. 45,000 บาทข้ึนไป 3.39     
*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้
แตกตา่งก ันมีความคิดเห็นเกี่ยวก ับรูปแบบการด าเนิ นชีวิตโดยรวมแตกตา่งกนั 4 กลุม่ ดัง น้ี  1) 
ผูสู้งอายุท่ีมรีายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือนมีความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวม
น้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได ้15,000 – 29,999 บาทตอ่เดือน  2) ผู ้สูงอายุท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท
ตอ่เ ดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีายได ้30,000 – 
44,999 บาทตอ่เ ดือน  3) ผู ้สูงอายุ ท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เ ดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวก ับ
รูปแบบการด าเ นินชีวิตโดยรวมน้ อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ตอ่เ ดือน  45,000 บาทข้ึนไป และ4) 
ผูสู้ งอายุท่ีมีรายได้ 15,000 – 29,999 บาทตอ่เดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้ตอ่เดือน  45,000 บาทข้ึนไป  

ดงันั้ น ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตโดยรวมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป และผู้สูงอายุท่ีมรีายได ้
15,000 – 29,999 บาทต ่อเดือนมีความคิดเห็น เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิ นชี วิตโดยรวมน้อยกวา่
ผูสู้งอายุท่ีมรีายได ้  45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

4.3.1.9 ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที ่3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม จ านวน 67 คนพบว่า 

ตารางที ่4.32 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้าน  
กจิกรรมของผูสู้งอายุท่ีมรีายไดแ้ตกตา่งกนัของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้ 
สังคม จ านวน 67 คน 

ระดบัรายได ้ คา่เฉล่ีย 

ระดบัรายได ้
ต ่ากวา่ 

15,000 บาท 
15,000 – 

29,999 บาท 
30,000 – 

44,999 บาท 
45,000 บาท

ข้ึนไป 
2.10 2.23 2.28 2.46 

1. ต ่ากวา่ 15,000บาท 2.10  0.13 0.18 0.36* 

2. 15,000 – 29,999 บาท 2.23   0.05 0.23 

3. 30,000 – 44,999 บาท 2.28    0.18 

4. 45,000 บาทข้ึนไป 2.46     
*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเ ป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุของกลุม่
ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเข้าสังคม ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการ
ด าเ นินชีวิตด้านกิจกรรมแตกตา่งกนั 1 กลุม่ คือ ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมน้อยกวา่กลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ตั้งแต ่45,000 
บาทข้ึนไปอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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4.3.2 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวิต และการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินของผู้สูงอายุท่ีมลีักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกตา่งกนัตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 การตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามิน
แตกตา่งกนัตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้  

ทดสอบเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเมือ่มกีลุม่ตัวอยา่งมากกวา่สองกลุม่ ( F-test) 
โดยใช ้ตาราง One-Way ANOVA ทดสอบระดับความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริม
อาหารประเภทวติามนิ ได้แก ่การเ ลือกสินค้า การเลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านคา้ ท่ีแตกตา่งกนั
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก ่ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ้หากพบความแตกตา่ง
อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะทดสอบตอ่โดยใชว้ิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' s method) 
ซ่ึง เป็นการทดสอบท่ี Conservative ท่ีสุด มี Power ต ่าสุด และเหมาะส าหรับการทดสอบท่ีเ ป็นแบบ 
Complex Comparison มาทดสอบเปรียบเทียบทีละคู ่

สมมติฐาน 2A : การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินแตกตา่งกนัตาม
ระดบัการศึกษา 
ตารางที ่4.33 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท 

วติามนิตามระดบัการศึกษา 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามิน 

F จากการค านวณ P-value* คู่ทีต่่างกัน 

การตัดสินใจซ้ือในภาพรวม (n = 400)   

การเลือกสินคา้ 4.59 .011* (1,2)(1,3) 
การเลือกตราสินคา้ 5.06 .007* (1,3) 
การเลือกร้านคา้ 1.56 .212 - 

รวม 5.01 .007* (1,2)(1,3) 

การตัดสินใจซ้ือกลุ่ มที ่1 กลุ่มชอบการซ้ือสินค้า (n = 168)  

การเลือกสินคา้ 1.09 .339 - 

การเลือกตราสินคา้ 0.39 .677 - 

การเลือกร้านคา้ 1.64 .196 - 

รวม 0.71 .493 - 
หมายเหต ุ1 = ต  า่กว่าปริญญาตรี, 2 = ปริญญาตรี และ 3 = สูงกว่าปริญญาตรี 
*นัยส  าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.33 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท 
วติามนิตามระดบัการศึกษา (ตอ่) 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารประเภทวิตามิน 
F จากการค านวณ P-value* คู่ทีต่่างกัน 

การตัดสินใจซ้ือกลุ่ มที ่2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย (n = 165)  
การเลือกสินคา้ 1.05 .351 - 
การเลือกตราสินคา้ 0.18 .838 - 
การเลือกร้านคา้ 0.89 .414 - 
รวม 0.67 .511 - 
การตัดสินใจซ้ือกลุ่ มที ่3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม (n = 67)  
การเลือกสินคา้ 0.30 .746 - 
การเลือกตราสินคา้ 1.62 .206 - 
การเลือกร้านคา้ 1.40 .253 - 
รวม 0.19 .824 - 

หมายเหต ุ1 = ต  า่กว่าปริญญาตรี, 2 = ปริญญาตรี และ 3 = สูงกว่าปริญญาตรี 
*นัยส  าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.33  พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาแตกตา่งกนัให้ความส าคัญกบัการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายด้าน ได้แก ่การเลือกสินค้า และการเลือกตราสินคา้แตกตา่ง
กนั  (P>0.05) แตส่่วนการเลือกร้านค้าให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามนิไมแ่ตกตา่งกนั  

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีส่นใจการซ้ือสินค้า  ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาแตกตา่งกนัให้ความส าคญักบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก ่การเลือกสินค้า การเลือกตราสินค้า
และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่มที่ 2 กลุ่ มที่เน้นความม่ันคงและความปลอดภัย  ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาแตกตา่งกนัให้
ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ได้แก ่การเลือกสินค้า 
การเลือกตราสินคา้ และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่มที ่3 กลุ่ มชอบการเข้าสังคม  ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาแตกตา่งกนัให้ความส าคัญกบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก ่การเลือกสินค้า การเลือกตราสินค้า
และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่จากการวเิคราะห์ Scheffe’s Methods ซ่ึง
พิจารณาผลตา่งของคา่เฉล่ียสถิติระหวา่งการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิและ
ระดบัการศึกษาไดด้งัน้ี 
ตารางที ่4.34 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  

เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกสินค้าท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั  

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.30 3.50 3.55 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.30  0.20* 0.24* 
2. ปริญญาตรี 3.50   0.05 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.55    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.34 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษา

แตกตา่งกนัให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ ดา้นการเ ลือก
สินคา้แตกตา่งกนั 2 กลุม่ ดังน้ี  1) ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความส าคัญในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินด้านการเ ลือกสินค้าน้อยกวา่กลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความส าคัญในการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินด้านการ เลือกสินคา้น้อยกวา่กลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี   

ดงันั้ น ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวติามนิด้านการเ ลือกสินคา้น้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาปริญญาตรี และ
สูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.35 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกตราสินคา้ท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั  

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.73 3.87 3.95 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.73  0.14 0.22* 
2. ปริญญาตรี 3.87   0.08 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.95    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.35 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษา

แตกตา่งกนัให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ ดา้นการเ ลือก
ตราสินค้าแตกตา่งกนั 1 กลุม่ คือ ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความส าคัญในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเ ลือกตราสินคา้น้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.36 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารประเภทวติามนิโดยรวมท่ีมรีะดบัการศึกษาแตกตา่งกนั 

ระดบัการศึกษา คา่เฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
3.66 3.80 3.85 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.66  0.14* 0.19* 
2. ปริญญาตรี 3.81   0.04 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 3.85    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.36 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษา

แตกตา่งกนั ให้ ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เส ริมอาหารประเภทวิตามิน โดยรวม
แตกตา่งกนั 2 กลุม่ ดงั น้ี  1) ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความส าคัญในการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิ โดยรวมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาระดบัปริญญาตรี 2) 
ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามนิโดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี   

ดงันั้ น ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามินโดยรวมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่
ปริญญาตรี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐาน 2B : การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิแตกตา่งกนัตามอาชีพ  
ตารางที ่4.37 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท 

วติามนิตามอาชีพ 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารประเภทวติามนิ 

F จากการค านวณ P-value* คู่ทีต่่างกัน 

การตัดสินใจซ้ือในภาพรวม (n = 400)   

การเลือกสินคา้ 1.69 .168 - 
การเลือกตราสินคา้ 0.66 .577 - 
การเลือกร้านคา้ 0.20 .897 - 
รวม 0.80 .494 - 

การตัดสินใจซ้ือกลุ่ มที ่1 กลุ่มชอบการซ้ือสินค้า (n = 168)  

การเลือกสินคา้ 0.53 .664 - 

การเลือกตราสินคา้ 0.55 .646 - 

การเลือกร้านคา้ 0.37 .772 - 

รวม 0.19 .905 - 

การตัดสินใจซ้ือกลุ่ มที ่2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย (n = 165) 

การเลือกสินคา้ 0.33 .802 - 

การเลือกตราสินคา้ 1.13 .337 - 

การเลือกร้านคา้ 2.28 .081 - 

รวม 1.63 .185 - 

การตัดสินใจซ้ือกลุ่ มที ่3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม (n = 67)  

การเลือกสินคา้ 1.68 .180 - 

การเลือกตราสินคา้ 1.08 .365 - 

การเลือกร้านคา้ 1.12 .346 - 

รวม 1.63 .192 - 
หมายเหต ุ1 = อ่ืน ๆ, 2 = ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย, 3 = พนักงานบริษัท/ลูกจ้างและ 4 = ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
*นัยส  าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.37  พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัให้ความส าคัญกบัการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายด้าน ไดแ้ก ่การเลือกสินคา้ การเลือกตราสินคา้ และการเลือก
ร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่ มที่สนใจการซ้ือสินค้า  ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัให้ความส าคัญกบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก ่การเลือกสินค้า การเลือกตราสินค้า
และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่มที่ 2 กลุ่ มที่เ น้นความม่ันคงและความปลอดภัย  ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัให้
ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ได้แก ่การเลือกสินค้า 
การเลือกตราสินคา้ และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่ มที่ 3 กลุ่ มชอบการเข้าสังคม  ผู ้สูงอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั ให้ความส าคัญกบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก ่การเลือกสินค้า การเลือกตราสินค้า
และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 
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สมมติฐาน 2C  : การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิแตกตา่งกนัตามระดับรายได้ 
ตารางที ่4.38 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท 

วติามนิตามระดบัรายได ้

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามนิ 

F จากการ
ค านวณ 

P-value* คู่ทีต่่างกัน 

การตัดสินใจซ้ือในภาพรวม (n = 400)   

การเลือกสินคา้ 1.69 .168 - 
การเลือกตราสินคา้ 4.53 .004* (1,3)(1,4) 

การเลือกร้านคา้ 4.74 .003* (2,3) 

รวม 4.99 .002* (1,3)(1,4) 

การตัดสินใจซ้ือกลุ่ มที ่1 กลุ่มชอบการซ้ือสินค้า (n = 168)  

การเลือกสินคา้ 0.20 .900 - 

การเลือกตราสินคา้ 0.64 .592 - 

การเลือกร้านคา้ 0.62 .606 - 

รวม 0.50 .681 - 

การตัดสินใจซ้ือกลุ่ มที ่2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย (n = 165) 

การเลือกสินคา้ 1.20 .353 - 

การเลือกตราสินคา้ 0.55 .647 - 

การเลือกร้านคา้ 1.65 .180 - 

รวม 0.67 .575 - 

การตัดสินใจซ้ือกลุ่ มที ่3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม (n = 67)  

การเลือกสินคา้ 0.04 .990 - 

การเลือกตราสินคา้ 0.85 .472 - 

การเลือกร้านคา้ 2.01 .121 - 

รวม 0.75 .525 - 
หมายเหต ุ1 = ต  า่กว่า 15,000 บาท, 2 = 15,000 – 29,999 บาท, 3 = 30,000 – 44,999 บาท และ 4 = 45,000 บาทขึ้นไป 
*นัยส  าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีายได้แตกตา่งกนัให้ความส าคัญกบัการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ได้แก ่การเ ลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านคา้แตกตา่ง
กนั (P>0.05) ส่วนเลือกสินคา้ให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิไมแ่ตกตา่งกนั  

กลุ่มที่ 1 กลุ่ มทีส่นใจการซ้ือสินค้า  ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัให้ความส าคัญกบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก ่การเลือกสินค้า การเลือกตราสินค้า
และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่มที่ 2 กลุ่ มที่เน้น ความม่ันคงและความปลอดภัย  ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัให้
ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ได้แก ่การเลือกสินค้า 
การเลือกตราสินคา้ และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

กลุ่ มที่ 3 กลุ่ มชอบการเข้ าสังคม  ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัให้ ความส าคัญกบัการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก ่การเลือกสินค้า การเลือกตราสินค้า
และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่จากการวเิคราะห์ Scheffe’s Methods ซ่ึง
พิจารณาผลตา่งของคา่เฉล่ียสถิติระหวา่งการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิและ
ระดบัรายไดไ้ดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.39 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกตราสินคา้ท่ีมรีะดบัรายไดแ้ตกตา่งกนั  

ระดบัรายได ้ คา่เฉล่ีย 

ระดบัรายได ้
ต ่ากวา่ 

15,000 บาท 
15,000 – 

29,999 บาท 
45,000 

บาทข้ึนไป 
30,000 – 

44,999 บาท 
3.67 3.77 3.90 3.94 

1. ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3.67  0.10 0.23* 0.27* 

2. 15,000 – 29,999 บาท 3.77   0.13 0.17 

4. 45,000 บาทข้ึนไป 3.90    0.04 

3. 30,000 – 44,999 บาท 3.94     

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.39  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเ ป็นรายคู ่พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีายได้
แตกตา่งกนัให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินด้านการเลือก
ตราสินค้าแตกตา่งกนั 2 กลุม่ ดงั น้ี  1) ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทให้ความส าคัญในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินด้านการเ ลือกตราสินคา้น้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมี
รายได้ 30,000 – 44,999 บาท 2) ผู ้สู งอายุท่ีมีรายได้ต ่ ากวา่ 15,000 บาทให้ ความส าคัญใ นการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินด้านการเ ลือกตราสินคา้น้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมี
รายได ้45,000 บาทข้ึนไป 

ดงันั้น ผู ้สูงอายุท่ีมรีายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทให้ความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามินดา้นการเ ลือกตราสินค้าน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ 30,000 – 44,999 
บาท และผูสู้งอายุท่ีมรีายได ้ 45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

ตารางที ่4.40 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกร้านค้าท่ีมรีะดบัรายไดแ้ตกตา่งกนั   

ระดบัรายได ้ คา่เฉล่ีย 

ระดบัรายได ้
ต ่ากวา่ 

15,000 บาท 
15,000 – 

29,999 บาท 
45,000 

บาทข้ึนไป 
30,000 – 

44,999 บาท 
3.75 3.75 3.94 4.00 

1. ต ่ากวา่ 15,000บาท 3.75  0.00 0.19 0.25 

2. 15,000 – 29,999 บาท 3.75   0.19 0.25* 
4. 45,000 บาทข้ึนไป 3.94    0.06 

3. 30,000 – 44,999 บาท 4.00     

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.40 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้

แตกตา่งกนัให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินด้านการเลือก
ตราสินค้าแตกตา่งกนั 2 กลุม่ ดงั น้ี  1) ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทให้ความส าคัญในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินด้านการเ ลือกตราสินคา้น้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมี
รายได ้30,000 – 44,999 บาท 
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ตารางที ่4.41 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารประเภทวติามนิโดยรวมท่ีมรีะดบัรายไดแ้ตกตา่งกนั   

ระดบัรายได ้ คา่เฉล่ีย 

ระดบัรายได ้
ต ่ากวา่ 

15,000 บาท 
15,000 – 

29,999 บาท 
45,000 

บาทข้ึนไป 
30,000 – 

44,999 บาท 
3.61 3.68 3.82 3.85 

1. ต ่ากวา่ 15,000บาท 3.61  0.07 0.21* 0.24* 

2. 15,000 – 29,999 บาท 3.68   0.14 0.17 
4. 45,000 บาทข้ึนไป 3.82    0.03 

3. 30,000 – 44,999 บาท 3.85     

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้
แตกตา่งกนั ให้ ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เส ริมอาหารประเภทวิตามินโดยรวม
แตกตา่งกนั 2 กลุม่ ดังน้ี  1) ผู ้สูงอายุท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาทให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินโดยรวมน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ 30,000 – 44,999 บาท 2) 
ผูสู้ งอายุท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทให้ ความส าคัญในการตัดสิน ใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหาร
ประเภทวติามนิโดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมรีายได ้ 45,000 บาทข้ึนไป 
 ดงันั้น ผู ้สูงอายุท่ีมรีายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทให้ความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามนิโดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมรีายได้ 30,000 – 44,999 บาท และผูสู้งอายุ
ท่ีมรีายได ้ 45,000 บาทข้ึนไป อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 4.3.3 วัตถุประสงค์ที ่4 เพื่ อเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิของผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกตา่งกนั  

 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที ่3 การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิของ
ผูสู้งอายุแตกตา่งกนัตามลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 ทดสอบเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเมือ่มกีลุม่ตัวอยา่งมากกวา่สองกลุม่ ( F-test) 
โดยใช ้ตาราง One-Way ANOVA ทดสอบระดบัการให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาห ารประเภทวติามิน ได้แก ่การเ ลือกสินค้า การเ ลือกตราสินค้า และการเ ลือกร้านค้า ท่ี
แตกตา่งกนัตามลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยหากพบความแตกตา่งอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  0.05 จะทดสอบตอ่โดยใช ้วิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe' s method) ซ่ึ ง เ ป็น การทดสอบท่ี 
Conservative ท่ีสุด มี Power ต ่าสุด และเหมาะส าหรับการทดสอบท่ีเ ป็นแบบ Complex Comparison 
มาทดสอบเปรียบเทียบทีละคู ่
ตารางที ่4.42 คา่เปรียบเทียบความแตกตา่งของการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท 

วติามนิตามลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามิน 

F จากการค านวณ P-value* คู่ทีต่่างกัน 

การเลือกสินคา้ 27.33 .000* (3,1)(3,2)(1,2) 
การเลือกตราสินคา้ 33.54 .000* (3,1)(3,2)(1,2) 
การเลือกร้านคา้ 36.00 .000* (3,1)(3,2)(1,2) 

รวม 50.11 .000* (3,1)(3,2)(1,2) 
หมายเหต ุ: 1 = กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสนใจการซ ือ้สินคา้, 2 = กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเน้นความมั่นคงและความปลอดภัย และ  

 3 = กลุ่มท่ี 3 กลุ่มชอบการเขา้สังคม 
*นัยส  าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.42  พบวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีลักษณะ รูปแบบการด าเนิ นชี วิตท่ีแตกตา่งกนัใ ห้
ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และรายดา้น ได้แก ่การเลือกสินค้า 
การเลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านค้าแตกตา่งกนั (P>0.05) และผลการเปรียบเทียบความแตกตา่ง
คา่เฉล่ียเป็นรายคู ่จากการวเิคราะห์ Scheffe’s Methods ซ่ึงพิจารณาผลตา่งของคา่เฉล่ียสถิติระหวา่ง
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิและลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติได้ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.43 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกสินค้าท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 
แตกตา่งกนั 

ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ คา่เฉล่ีย 
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 

กลุม่ท่ี 3  กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 
3.05 3.35 3.70 

กลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม 3.05  0.30* 0.65* 
กลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ 3.35   0.35* 
กลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความ
ปลอดภยั 

3.70    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.43 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมลีักษณะ
รูปแบบการด าเ นินชีวติแตกตา่งกนัให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามินดา้นการเลือกสินคา้แตกตา่งกนั 3 กลุม่ ดัง น้ี 1) ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเข้าสังคมให้
ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกสินคา้น้อยกวา่
ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้า 2) ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคมให้ความส าคัญ
ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกสินคา้น้อยกวา่ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 
2 กลุม่เน้น ความมัน่คงและความปลอดภ ัย  และ 3) ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สน ใจการซ้ือสินค้าให้
ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกสินคา้น้อยกวา่
ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภยั 
 ดงันั้ น  ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัยให้ความส าคัญในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินด้านการเลือกสินค้ามากกวา่ ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 
กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ และกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.44 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกตราสินคา้ท่ีมลีักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 
แตกตา่งกนั 

ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 
คา่เฉล่ีย 

 

ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 
กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 

3.52 3.74 3.70 
กลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม 3.52  0.22* 065* 
กลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ 3.74   0.35* 
กลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความ
ปลอดภยั 

4.07    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.44 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมลีักษณะ
รูปแบบการด าเ นินชีวติแตกตา่งกนัให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามินด้านการเ ลือกตราสินค้าแตกตา่งกนั 3 กลุม่ ดงั น้ี 1) ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม
ให้ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินดา้นการเลือกตราสินค้าน้อย
กวา่ผู ้สูง อายุกลุม่ท่ี 1 กลุ ่มสน ใจการซ้ือสินค้า 2) ผู ้สู งอายุกลุ ่มท่ี 3 ก ลุม่ช อบการ เข้าสั งคมให้
ความส าคัญในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิดา้นการเลือกตราสินค้าน้อย
กวา่ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัย และ 3) ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจ
การซ้ือสินค้าให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เส ริมอาหารประเภทวติามนิด้านการเลือก
ตราสินคา้น้อยกวา่ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภยั 
 ดงันั้ น  ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัยให้ความส าคัญในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกตราสินคา้มากกวา่ ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 
กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ และกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.45 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกร้านค้าท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 
แตกตา่งกนั  

ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ คา่เฉล่ีย 
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 

กลุม่ท่ี 3  กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 
3.49 3.80 4.11 

กลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม 3.49  0.31* 0.62* 
กลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ 3.80   0.31* 
กลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความ
ปลอดภยั 

4.11    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.45 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมลีักษณะ
รูปแบบการด าเ นินชีวติแตกตา่งกนัให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามินด้านการเ ลือกร้านคา้แตกตา่งกนั 3 กลุม่ ดงั น้ี 1) ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคมให้
ความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเ ลือกร้านค้าน้อยกวา่
ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้า 2) ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคมให้ความส าคัญ
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเลือกร้านคา้น้อยกวา่ผูสู้งอายุกลุม่
ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัย  และ 3) ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ให้
ความส าคญัในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิดา้นการเ ลือกร้านค้าน้อยกวา่
ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภยั 
 ดงันั้ น  ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัยให้ความส าคัญในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินด้านการเ ลือก ร้านคา้มากกวา่ ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 
กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ และกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที ่4.46 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคูก่ารให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  
เสริมอาหารประเภทวติามนิโดยรวมท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนั   

ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ คา่เฉล่ีย 
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 

กลุม่ท่ี 3  กลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 
3.40 3.67 4.00 

กลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม 3.40  0.27* 0.60* 
กลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินคา้ 3.67   0.33* 
กลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความ
ปลอดภยั 

4.00    

*คา่เฉล่ียความแตกตา่ง (Mean Difference) มีนัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.46 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่พบวา่ผูสู้งอายุท่ีมลีักษณะ
รูปแบบการด าเ นินชีวติแตกตา่งกนัให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามินโดยรวมแตกตา่งกนั 3 กลุม่ ดังน้ี  1) ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคมให้ความส าคัญ
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน โดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่
สนใจการซ้ือสินคา้ 2) ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเข้าสังคมให้ความส าคัญในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิโดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและ
ความปลอดภัย  และ 3) ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้าให้ความส าคัญในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ โดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและ
ความปลอดภยั 
 ดงันั้ น  ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัยให้ความส าคัญในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินโดยรวมมากกวา่ ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการ
ซ้ือสินคา้ และกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง  ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ  และการตัดสิน ใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิในประเทศไทย มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบ
การด าเนินชีวติของผูสู้งอายุ 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิของ
ผูสู้งอายุ 3)เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวติ และการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามินของผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกตา่งกนัตามระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้4) เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิของผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกตา่งกนั โดยมสีมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 

สมมติฐานข้อท่ี 1  รูปแบบการด าเ นินชีวติของผู้สูงอายุ แตกตา่งกนัตาม ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และระดบัรายได ้  

สมมติฐานขอ้ท่ี 2  การตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินแตกตา่งกนัตาม 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้

สมมติฐานข้อท่ี  3 การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้สูงอายุ
แตกตา่งกนัตามลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ  

กลุม่ตัวอยา่ง คือผูสู้งอายุท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิ ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่น
มาโดยซ้ือเพื่อรับประทานเองมอีายุระหวา่ง 50-70 ปีอยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยแบง่กลุม่
ตวัอยา่งเป็น 2 กลุม่ตามลักษณะของผูซ้ื้อ คือ กลุม่ท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่งเพศชาย แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ยอ่ย 
คือ 1) มีอายุระหวา่ง 50 – 60 ปีจ านวน 100 คน และ 2) มอีายุระหวา่ง 61-70 ปีจ านวน 100 คน รวม
ตวัอยา่งเพศชายทั้ง ส้ิน 200 คน กลุม่ท่ี 2 กลุม่ตวัอยา่งเพศหญิงแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ยอ่ย คือ 1) มีอายุ
ระหวา่ง 50-60 ปีจ านวน 100 คน และ 2) มีอายุระหวา่ง 61-70 ปีจ านวน 100 คน รวมกลุม่ตัวอยา่ง
เพศหญิงทั้งส้ิน 200 คน  รวมกลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ทดสอบความเชื่อม ัน่จากการหาคา่ความ
สอดคล้องภายในของแอลฟ่าครอนบาคทุกองค์ประกอบได้คา่ 0.70 ข้ึนไป น าข้อมูลมาวเิคราะห์หา
คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว (One-way ANOVA) 
และวเิคราะห์การจดักลุม่ (Cluster Analysis) โดยน ารูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุม่ตัวอยา่งมาจัด
กลุม่แบบไมเ่ป็นขั้น ตอน (K-Means Cluster Analysis) โดยใช ้การค าน วณหาระยะห่าง ด้วยวิธี 
Euclidean Distance เพื่อจัดกลุม่ผู ้สูงอายุท่ีมีลักษณะ รูปแบบการด าเ นินชีวิตคล้ายกนั อยูใ่นกลุ ่ม
เดียวกนั ในสว่นน้ีเป็นการสรุปผล การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการน าไปใชแ้ละวจิยัตอ่ไป   
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุท่ีเคยซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินดว้ยตัวเองใน
เวลา 1 ปีท่ีผา่นมา และอาศัยอยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
พบวา่เป็น เพศช าย ร้อยละ 50 และเพศหญิ ง ร้อยละ  50 อายุระหวา่ง 50 - 60 ปี ร้อยละ 50 อายุ
ระหวา่ง 61-70 ปี ร้อยละ 50 โดยกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่สีถานภาพสมรส ร้อยละ 73.00 รองลงมา
คือโสด ร้อยละ 10.50 และหมา้ยร้อยละ 10.50 ตามล าดับ ระดับการศึกษาสว่นใหญคื่อระดบัปริญญา
ตรีร้อยละ 42.80 รองลงมาคือระดับต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 35.80 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีร้อย
ละ 21.40 ตามล าดับ ประกอบอาชีพส่วนใหญคื่อรับข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจร้อยละ 35 
รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายร้อยละ 31.25 และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างร้อย
ละ 29.50 ตามล าดับ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนส่วนใหญ ่45,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 37 รองลงมาคือ 
15,000 – 29,999 บาทร้อยละ 23.25 และ 30,000 – 49,999 บาทร้อยละ 21.75 ตามล าดบั 
 5.1.2 ข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง  

ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมอยูใ่น
ระดับปานกลาง โดยให้ความคิดเห็นด้านความสนใจมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความคิดเห็นตอ่
ตนเองและส่ิงรอบตวั และด้านกิจกรรม ตามล าดับ นอกจากน้ี สามารถสรุปการให้ความคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

ดา้นกิจกรรมให้ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัการ
ซ้ือสินค้าในร้านคา้ขนาดใหญม่ากท่ีสุด รองลงมาคือ การปรับปรุงพ ัฒนาการท างาน และมีความสุข
เมือ่ไดท้ ากจิกรรมรว่มกบัผูอ่ื้น ตามล าดบั 

ดา้นความสนใจให้ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความคิดเห็น เกีย่วกบั
การรู้สึกภูมิใจในส่ิงท่ีตนเองสร้างและท าด้วยตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจุบันมชีีวติท่ีดีกวา่ท่ี
ผา่นมาและติดตามขา่วสาร การเปล่ียนแปลงและความเป็นไปทางสังคมทางส่ือตา่ง ๆ ตามล าดบั 

ดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวให้ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง
โดยให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัการปกป้องอนุรักษ์ตน้ไมแ้ละสัตวป่์ามากท่ีสุด รองลงมาคือการวางแผน
ชีวติลว่งหน้า และเชื่อม ัน่ในตนเอง ตามล าดบั 
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 5.1.3 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ สูงอายุโดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต  
 ผลการศึกษาพบว่า  จากการแบง่ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติสามารถจ าแนกลักษณะ
รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุม่โดยแตล่ะกลุม่จะมลีักษณะทางประชากรศาสตร์
ท่ีแตกตา่งกนัไปดงัน้ี 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า  ผูสู้งอายุในกลุม่น้ีส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิงร้อยละ 53 มอีายุ 
50 – 60 ปีร้อยละ 53 สถานภาพสมรสร้อยละ 69 มกีารศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 45.80 อาชีพ
ขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 37.50 มรีายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 
36.30 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย ผูสู้งอายุในกลุม่น้ีส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย
ร้อยละ 57 มอีายุ 50 – 60 ปีร้อยละ 59.40 สถานภาพสมรสร้อยละ 70.10 มกีารศึกษาระดบัปริญญาตรี
ร้อยละ 47.30 อาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 41.80  มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกวา่ 45,000 
บาทข้ึนไปร้อยละ 48.50 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่ มชอบการเข้าสังคม ผู ้สูงอายุในกลุม่น้ีสว่นใหญเ่ป็นเพศหญิงร้อยละ 59.70 มี
อายุ 61-70 ปีร้อยละ 80.60 สถานภาพสมรสร้อยละ 70.10  มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีร้อย
ละ 73.10 อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขายร้อยละ 53.70  มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนน้อยกวา่ 15,000 บาท
ร้อยละ 49.30 
 5.1.4 ข้อมูล รูปแบบการด าเนินชีวิตเของผู้ สูงอายุป็นรายด้าน ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ 

และความคิดเห็น ในแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

 ผลการศึกษาพบว่า  จากการแบง่ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติสามารถจ าแนกลักษณะ
รูปแบบการด าเนิ นชีวติของผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุม่โดยแตล่ะกลุม่จะมี กิจกรรม ความสนใจ ท่ี
แตกตา่งกนั แตค่วามคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวไมแ่ตกตา่งกนั ดงัน้ี 

 กลุ่มที ่1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า  มรูีปแบบการด าเนินชีวติรายดา้นดงัน้ี 
 ดา้นกิจกรรม ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มกัจะเปล่ียนสถานท่ีใหม ่ๆ ใน

การซ้ือสินคา้ใหม ่รองลงมาคือ มกัจะออกจากบา้นเพื่อซ้ือสินคา้และท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนดว้ย  และ

มกัจะบนัทึกวดีีโอเก็บส่ิงท่ีสนใจไว ้ ตามล าดบั 

 ดา้นความสนใจ ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มกัจะให้ความส าคญักบัการ

แตง่ตัวและมคีวามสุขเมือ่ไดส้นทนาพูดคุยเกีย่วกบัแฟช ัน่การแตง่ตัว รองลงมาคือมกัจะไมแ่ตง่ตัว

แตกตา่งจากเพื่อน และมกัจะติดตามขา่วสาร การเปล่ียนแปลงและความเป็นไปของสังคม ทางส่ือ

ตา่ง ๆ เชน่ วทิยุ โทรทศัน์ ตามล าดบั 
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 ดา้นความคิดเห็นท่ีมตีอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 

คิดวา่ตนเองดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเดียวกนั รองลงมาคือ เป็นคนเชื่อม ัน่ในตนเอง และมกัจะ

วางแผนชีวติลว่งหน้า ตามล าดบั 

 กลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย มรูีปแบบการด าเนินชีวติรายดา้นดงัน้ี 
 ดา้นกิจกรรม ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มกัจะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ อ
ชว่ยเหลือสังคม รองลงมาคือ ปรับปรุงพฒันาการท างาน และมกัจะมคีวามสุขเมือ่ท ากจิกรรมกบัคน
อ่ืน ตามล าดบั 
 ดา้นความสนใจ ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 2 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ อาสาท างานชว่ยเหลือผูอ่ื้น
รองลงมาคือมกัจะจดัการปัญหาตา่ง ๆ ในชีวติได ้และมชีีวติในปัจจุบนัท่ีดีกวา่ท่ีผา่นมา ตามล าดบั  
 ดา้นความคิดเห็นท่ีมตีอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 2 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 
คิดวา่ตนเองดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเดียวกนั รองลงมาคือ เป็นคนเชื่อม ัน่ในตนเอง และมกัจะ
วางแผนชีวติลว่งหน้า ตามล าดบั 
 กลุ่มที ่3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม มรูีปแบบการด าเนินชีวติรายดา้นดงัน้ี 
 ดา้นกิจกรรม ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 3 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มกัจะซ้ือล็อตเตอร่ีเป็นประจ า 

รองลงมาคือ เขา้รว่มงานบุญตามประเพณี และกจิกรรมทางศาสนาอยูเ่สมอ และมกัจะดูการแสดง 

เชน่ ละครเวที คอนเสิร์ต ดนตรีตามล าดบั 

 ดา้นความสนใจ ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 3 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ภูมิใจในส่ิงท่ีทา่นสร้างหรือ

ท าดว้ยตนเอง รองลงมาคือมชีีวติในปัจจุบนัท่ีดีกวา่ท่ีผา่นมา และมกัจะไมแ่ตง่ตวัแตกตา่งจากเพื่อน  

 ดา้นความคิดเห็นท่ีมตีอ่ตนเองและส่ิงรอบตวั ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 3 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 

คิดวา่ตนเองดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเดียวกนั รองลงมาคือ เป็นคนเชื่อม ัน่ในตนเอง และมกัจะ

วางแผนชีวติลว่งหน้า ตามล าดบั 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ที ่1 : เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ สูงอายุ 

 ผลการศึกษาพบว่า จากรูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถจ าแนกลักษณะรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุม่โดยแตล่ะกลุม่จะมีลักษณะเดน่ท่ีแตกตา่งกนัไป โดยการตั้งชื่อ
ลกัษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตของผูสู้งอายุก  าหนดตาม กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีมี
ตอ่ตนเอง และส่ิงรอบตวัของผูสู้งอายุ ซ่ึงความหมายของลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตบง่บอกถึง
จุดศูนย์กลางความสนใจของผู้สูงอายุในแตล่ะกลุม่ ซ่ึงสามารถน ามาคาดคะเนความสนใจอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวพ ัน หรือใกล้เ คียงกนักบัความสนใจท่ีเ ป็นจุดศูน ย์กลางได้ (Berkman, Lindquist and Sirgy, 
1997) โดยพิจารณาจากคา่เฉล่ียมาตรฐานตัวแปรท่ีมากท่ีสุดในแตล่ะกลุม่ สามารถสรุปลกัษณะ
รูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุได ้ ดงัน้ี 
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า  มีจ านวนผูสู้งอายุมากท่ีสุด 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ของ
กลุม่ตวัอยา่ง รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเกีย่วขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ โดยมกัจะเปล่ียนสถานท่ีใหม ่ๆ ใน
การซ้ือสินค้า และเมื่อออกจากบ้านเพื่อซ้ือสินค้าจะท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมด้วย  เชน่ รับประทาน
อาหาร ดูภาพยนตร์ มกัจะซ้ือสินคา้จากร้านคา้ขนาดใหญ ่ซ้ือสินค้าผา่นทางไปรษณีย์ และชอบการ
บนัทึกวดีีโอเกบ็ส่ิงท่ีสนใจไว ้
 กลุ่มที ่2 กลุ่มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย มจี านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 165 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.25  ของกลุม่ตัวอยา่ง รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเน้นความสมบูรณ์แบบ ฐานะทางการเงิน
คอ่นขา้งดี มกัจะวางแผนชีวติลว่งหน้าและหลังเกษียณอายุ สามารถจัดการปัญหาตา่ง ๆ ในชีวิตได ้
ปัจจุบนัมชีีวติท่ีดีกวา่ท่ีผา่นมา มกัอาสาชว่ยเหลือผูอ่ื้น และมเีพื่อนท่ีสามารถชว่ยเหลือซ่ึงกนัได้ 
 กลุ่มที ่3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม มจี านวนผูสู้งอายุทั้งหมด 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ของ
กลุม่ตวัอยา่ง รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีชอบการพบปะผู้คน ชอบเข้ารว่มกิจกรรมทางสังคม และทาง
วฒันธรรม ชอบดูการแสดง คิดวา่ตัวเองดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเดียวกนั ซ้ือล็อตเตอร่ีเป็นประจ า 
และมคีวามรู้สึกภูมใิจในส่ิงท่ีสร้างมาด้วยตนเอง 
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 วัตถุประสงค์ข้อที ่2 : เ พ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของ
ผู้ สูงอายุ 

ผลการศึกษาพบว่า การตดัสินใจซ้ือของผูสู้งอายุเกี่ยวกบัการให้ความส าคัญในการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินด้านการเลือกสินค้าโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้
ความส าคัญกบัการเลือกร้านค้ามากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกตราสินค้า และเลือกสินคา้ตามล าดับ 
นอกจากน้ี  สามารถสรุปการให้ความส าคัญตอ่การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาห ารประเภท
วติามนิเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

ดา้นการเลือกสินคา้ ผูสู้งอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญกบั
การเลือกสินค้าจากส่วนผสมของผลิตภ ัณฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ลักษณะของผลิตภ ัณฑ์ และ
ปริมาณของผลิตภณัฑ์ตอ่ 1 เมด็ ตามล าดบั  

ดา้นการเลือกตราสินค้า  ผู ้สูงอายุให้ความส าคัญ โดยรวมอยูใ่น ระดับมาก โดยให้ความ
ความส าคญักบัการเลือกตราสินค้าท่ีเคยมีประสบการณ์ในการรับประทานแลว้มากท่ีสุด รองลงมา
คือเลือกตราสินค้าท่ีมีการรับประกนัคุณภาพ และเลือกตราสินค้าท่ีมีสารอาหารตรงตามความ
ตอ้งการ  และเลือกตราสินคา้ท่ีรับรู้ถึงคณุภาพ ตามล าดบั  

ดา้นการเลือกร้านค้า ผูสู้งอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญกบั
การเลือกร้านค้าท่ีมพีนักงานขายมีกิริยาสุภาพออ่นน้อมมากท่ี สุด รองลงมาคือ เลือกร้านค้าท่ีมี
ใบรับรองขายผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหารตามกฎหมาย และเ ลือกร้านค้าท่ีมีท าเลท่ีตั้งสะดวกในการ
เดินทาง ตามล าดบั  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับ  การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินของกลุม่
ตวัอยา่งรายดา้นในแตล่ะกลุม่มรีายละเอียดดงัน้ี  

กลุ่มที ่1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้าให้ความส าคัญกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามนิรายดา้นดงัน้ี 
 ด้านการเ ลือกสินค้า  ผู ้สู งอายุใ ห้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่น ระดับปานกลาง โดยใ ห้

ความส าคญักบัการเ ลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสมมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกผลิตภ ัณฑ์

เสริมอาหารจากลักษณะของผลิตภ ัณฑ์  และเ ลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากปริมาณตอ่ 1 เม็ด 
ตามล าดบั 

 ดา้นการเ ลือกตราสินค้า ผูสู้งอายุให้ความส าคัญโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคัญ

กบัการเลือกตราสินค้าท่ีเคยมีประสบการณ์  รองลงมาคือการเลือกตราสินค้าท่ีมีการรับประกนั
คณุภาพ และการเลือกตราสินคา้ท่ีมีสารอาหารตรงตามความตอ้งการ ตามล าดบั 
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 ดา้นการเ ลือกร้านค้า ผู ้สูงอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญกบั

การเลือกร้านค้าท่ีพนักงานขายมีกริิยาสุภาพออ่นน้อมมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกร้านท่ีตั้งราคาขาย
เหมาะสมกบัคณุภาพสินคา้ และการเลือกร้านท่ีมที าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง ตามล าดบั 

 กลุ่ มที่ 2 กลุ่ ม เน้นค วามม่ันคงและความปลอดภัย ให้ความส าคัญกบัการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิรายดา้นดงัน้ี  
 ดา้นการเลือกสินคา้ ผูสู้งอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญกบั
การเ ลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากลักษณะของผลิตภ ัณฑ์มากท่ีสุด รองลงมาคือเ ลือกผลิตภ ัณฑ์
เสริมอาหารจากสว่นผสม และเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากปริมาณตอ่ 1 เมด็ ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกตราสินคา้ ผูสู้งอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญ
กบัการเลือกตราสินคา้ท่ีมกีารรับประกนัคณุภาพเลือกตราสินคา้ท่ีไดศึ้กษาหาขอ้มลูกอ่นการซ้ือ และ
เลือกตราสินคา้ท่ีเคยมีประสบการณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือเ ลือกตราสินค้าท่ีมีสารอาหารตรงตาม
ความตอ้งการ และเลือกตราสินคา้ท่ีรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกร้านค้า ผูสู้งอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญกบั
การเลือกร้านค้าท่ีมีพนักงานขายมีกิริยาสุภาพออ่นน้อม และเลือกร้านท่ีมใีบรับรองขายผลิตภ ัณฑ์
ตามกฎหมายมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกร้านท่ีมที าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง และเลือกร้านท่ีตั้ง
ราคาขายเหมาะสมกบัคณุภาพสินคา้ ตามล าดบั 

กลุ่มที่ 3 กลุ่ มชอบการเข้าสังคม  ให้ความส าคญักบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามนิรายดา้นดงัน้ี 
 ด้านการเ ลือกสินค้า ผู ้สูง อายุให้ ความส าคัญโดยรวมอยูใ่น ระดับปานกลาง โดยใ ห้
ความส าคญักบัการเ ลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสมมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกผลิตภ ัณฑ์
เสริมอาหารจากลักษณะของผลิตภ ัณฑ์ และเลือกผลิตภ ัณฑ์ เสริ มอาหารจากปริมาณตอ่ 1 เม็ด 
ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกตราสินคา้ ผูสู้งอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญ
กบัการ เลือกตราสินค้าท่ี รับรู้ ถึงคุณภาพ สินค้ามาก ท่ีสุด  รอง ลงมาคือ เลือกตราสินค้าท่ีมีการ
รับประกนัคณุภาพ เลือกตราสินคา้ท่ีเคยมีประสบการณ์ และเ ลือกตราสินคา้ท่ีมีสารอาหารตรงตาม
ความตอ้งการ ตามล าดบั 
 ดา้นการเลือกร้านค้า ผูสู้งอายุให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยให้ความส าคัญกบั
การเ ลือกร้านคา้ท่ีมพีนักงานขายมกีิริยาสุภาพออ่นน้อมมากท่ีสุด รองลงมาคือเลือกร้านท่ีมีท าเลท่ีตั้ง
สะดวกในการเดินทาง และเลือกร้านท่ีมใีบรับรองขายผลิตภณัฑ์ตามกฎหมาย ตามล าดบั 
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สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
วัตถุประสงค์ข้อที ่3 : เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเ นินชีวติ และการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้สูงอายุท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
แตกตา่งกนัตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุ แตกตา่งกนัตาม ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้  

ผลการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมผูสู้งอายุท่ีมปัีจจัยทางประชากรศาสตร์ดา้นการศึกษา อาชีพ 
และรายไดแ้ตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนั  โดยมรีายละเ อียด
ดงัน้ี 

ผูสู้งอายุท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบั รูปแบบการด าเ นินชีวิต
แตกตา่งกนั โดยผู้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นิน
ชีวติน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี  

ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนั 
โดยผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติมากกวา่
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพอ่ืน  ๆ ได้แก ่แมบ่้าน  พอ่บ้าน มีความคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติน้อยกวา่ทุกอาชีพ  

ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดท่ี้แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนั 
โดยผูสู้งอายุท่ีมรีายได้ต ่ากวา่  15,000 บาทตอ่เ ดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
น้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกวา่  15,000 บาทข้ึนไป และผู้สูงอายุท่ีมรีายได้ 15,000 – 29,999 บาท
ตอ่เดือนมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้   45,000 บาทข้ึน
ไป อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในแตล่ะกลุม่ท่ีมี
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกตา่งกนั พบวา่ 

กลุ่มที ่1 ผู้ สูงอายุทีส่นใจการซ้ือสินค้า 
ผูสู้งอายุท่ีสนใจการซ้ือสินค้าท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบ

การด าเนิ นชีวิตโดยรวม และรายด้านได้แก ่ความคิดเห็นตอ่ตน เองและส่ิงรอบตัวแตกตา่งก ัน 
(P>0.05)  ส่วนความคิดเห็น เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิต  ได้แก ่กิจกรรม และความสนใจไม ่
แตกตา่งกนั  โดยผู้สูงอายุ ท่ีสนใจการซ้ือสินค้า ท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิตดา้นความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมี
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และผู้สูงอายุท่ีสนใจการซ้ือสินค้าท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้
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ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาระดับปริญญาตรี 
อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูสู้งอายุท่ีสนใจการซ้ือสินคา้ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวติโดยรวม และรายด้านไดแ้ก ่ความสนใจแตกตา่งกนั (P>0.05)  แตม่คีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบ
การด าเนิ นชีวิต ได้แก ่กิจกรรม และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวไมแ่ตกตา่งกนั  โดย
ผูสู้งอายุท่ีสนใจการซ้ือสินคา้ท่ีมอีาชีพขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติดา้นความสนใจมากกวา่ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่แมบ่้าน พอ่บา้น และผูสู้งอายุท่ีมี
อาชีพพนักงานบริษัทและลูกจ้าง และผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวัหรือคา้ขายให้ความคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมน้อยกวา่กลุม่ผูสู้งอายุท่ีมอีาชีพขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ 
อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูสู้ งอายุท่ีสนใจการซ้ือสินค้า ท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีความคิดเห็น เกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติโดยรวม และรายด้าน ไดแ้ก ่กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิง
รอบตวัไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

ผู้สูงอายุกลุ่มที ่2 กลุ่มทีเ่น้นความม่ันคงและความปลอดภัย  
ผูสู้งอายุกลุม่ท่ีเน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัยท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตา่งกนัมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตไดแ้ก ่ความคิดเห็นตอ่ตน เองและส่ิงรอบตวัแตกตา่งกนั 
(P>0.05)  แตม่ีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวติโดยรวม และรายได ้ไดแ้ก ่กิจกรรม และ
ความสนใจไมแ่ตกตา่งกนั โดยผู้สูงอายุกลุม่ท่ีเน้นความมัน่คงและความปลอดภยัท่ีมกีารศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติด้านความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิง
รอบตวัน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูสู้ งอายุกลุม่ท่ีเน้ นความมัน่ คงและความปลอดภ ัยท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตได้แก  ่กิจกรรมแตกตา่งกนั  (P>0.05)  ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวม และรายดา้น ได้แก ่ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิง
รอบตัวไมแ่ตกตา่งกนั  โดยผู้สูงอายุกลุม่ท่ีเน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัยท่ีมีอาชีพข้าราชการ
และรัฐวิสาหกจิให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมน้อยกวา่กลุม่ผู ้สูงอายุท่ี
มอีาชีพธุรกจิสว่นตวัหรือค้าขายอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผูสู้งอายุกลุม่ท่ีเน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัยท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีความคิดเห็น
เกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวม และรายด้าน ได้แก ่กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ตอ่ตนเองและส่ิงรอบตวัไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 
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ผู้สูงอายุกลุ่มที ่3 กลุ่มชอบการเข้าสังคม  
ผู ้สูงอายุกลุม่ชอบการเข้าสั งคมท่ีมีระดับการศึกษาแตกต ่างกนั มีความคิดเห็นเกี่ยวก ับ

รูปแบบการด าเ นินชีวิตโดยรวมแตกตา่งกนั (P>0.05) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวติ ไดแ้ก ่กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนัโดยผู้สูงอายุกลุม่ชอบการเขา้สังคม
ท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมน้อยกวา่
ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาระดับปริญญาตรีอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูสู้งอายุกลุม่ชอบการเข้าสังคมท่ีมอีาชีพแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติโดยรวม และรายด้าน ไดแ้ก ่กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิง
รอบตวัไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

ผูสู้งอายุกลุม่ชอบการเขา้สังคมท่ีมีรายไดแ้ตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการ
ด าเ นินชีวติ ได้แก ่กจิกรรมแตกตา่งกนั  (P>0.05)  ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยรวม และรายด้าน ไดแ้ก ่ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวไมแ่ตกตา่งกนั 
โดยผูสู้งอายุกลุม่ชอบการเขา้สังคมท่ีมรีายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบ
การด าเ นินชีวิตด้านกิจกรรมน้ อยกวา่กลุม่ผู ้สู งอายุท่ีมีรายได้ตั้ งแต ่45,000 บาทข้ึน ไปอยา่ง มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที ่2  การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน
แตกตา่งกนัตาม ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพแตกตา่งกนัให้ความส าคัญตอ่
การตัดสิน ใ จซ้ือผ ลิตภ ัณฑ์ เส ริมอาห ารประ เภทวิตามิน ไมแ่ตกตา่ ง กนั  ส่วน ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ในด้านระดบัการศึกษา และรายได้ท่ีแตกตา่งกนัให้ความส าคญัตอ่การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิแตกตา่งกนั โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

ผูสู้งอายุท่ีมีระดับการศึกษาแตกตา่งกนัให้ความส าคัญตอ่การตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวติามนิแตกตา่งกนั โดยผู้สูงอายุท่ีมกีารศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความส าคัญตอ่การ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมรีะดับการศึกษาปริญญ าตรี 
และสูงกวา่ปริญญาตรี 

ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัให้ความส าคัญตอ่การตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวิตามินแตกตา่งกนั  โดย ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ต ่ากว า่  15,000 บาทให้ความส าคัญตอ่การ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้30,000 – 44,999 บาท 
และผูสู้งอายุท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาทให้ความส าคญัตอ่การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวติามนิน้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมรีายได ้ 45,000 บาทข้ึนไป 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน 
ไดแ้ก ่การเลือกสินคา้ การเลือกตราสินค้า และการเลือกร้านค้าของผูสู้งอายุในแตล่ะกลุม่ท่ีมรีะดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกตา่งกนั พบวา่ ผู ้สูงอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ีสนใจการซ้ือสินค้า กลุม่ท่ี 2 
กลุม่ท่ีเน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัย  และกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคม ท่ีมีการศึกษา อาชีพ 
และรายไดแ้ตกตา่งกนัให้ความส าคญักบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม และราย
ดา้น ไดแ้ก ่การเลือกสินคา้ การเลือกตราสินคา้และเลือกร้านคา้ไมแ่ตกตา่งกนั (P>0.05) 

วัตถุประสงค์ข้อที ่4 : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิของผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกตา่งกนั  

สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที ่3  การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินของ
ผูสู้งอายุแตกตา่งกนัตามลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวติท่ีแตกตา่งกนัให้ความส าคัญตอ่การ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิ ไดแ้ก ่การเลือกสินคา้ เลือกตราสินค้า และเ ลือก
ร้านคา้แตกตา่งกนั โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

ด้านการเ ลือกสินค้า  พบวา่ ผู ้สู งอายุมีลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตแตกตา่งกนั ใ ห้
ความส าคญัตอ่การเลือกสินคา้ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาประเภทวิตามินแตกตา่งกนั โดยผู้สูงอายุท่ีมี
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติเน้นความมัน่คงและความปลอดภยั (กลุม่ท่ี 2) ให้ความส าคัญตอ่การ
ตดัสินใจเลือกสินคา้มากกวา่ผูสู้งอายุท่ีมลีักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติสนใจการซ้ือสินค้า (กลุม่ท่ี 
1) และผูสู้งอายุท่ีมลีกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติชอบการเขา้สังคม (กลุม่ท่ี 3)  

ดา้นการเลือกตราสินค้า พบวา่ ผูสู้งอายุมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนัให้
ความส าคญัตอ่การเลือกตราสินคา้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินแตกตา่งกนั โดยผู้สูงอายุท่ี
มลีักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติเน้นความมัน่คงและความปลอดภยั (กลุม่ท่ี 2) ให้ความส าคัญตอ่
การตดัสินใจเลือกตราสินคา้มากกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติสนใจการซ้ือสินค้า 
(กลุม่ท่ี 1) และผูสู้งอายุท่ีมลีกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติชอบการเขา้สังคม (กลุม่ท่ี 3)  

ดา้นการเ ลือกร้านคา้ ผู ้สูงอายุมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนัให้ความส าคัญ
ตอ่การเลือกร้านค้าผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินแตกตา่งกนั  โดยผู้สูงอายุท่ีมลีักษณะ
รูปแบบการด าเนิ นชี วิตเน้ นความมัน่คงและความปลอดภ ัย (กลุม่ท่ี  2) ให้ ความส าคัญตอ่การ
ตดัสินใจเลือกร้านคา้มากกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติสนใจการซ้ือสินคา้ (กลุม่ท่ี 
1) และผูสู้งอายุท่ีมลีกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติชอบการเขา้สังคม (กลุม่ท่ี 3)  
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5.2 การอภิปรายผล 
 5.2.1 ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ สูงอายุ  
 จากผลการวเิคราะห์แสดงให้เห็นวา่เมื่อเคร่ืองมอืการวดัรูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุ
ซ่ึงประกอบไปด้วย 41 ข้อค าถาม ท่ีสร้างข้ึนในงานวิจยัน้ีมาจ าแนกกลุม่ตัวอยา่งออกเป็น  3 กลุม่จะ
พบวา่แตล่ะกลุม่จะมลีักษณะเดน่ท่ีแตกตา่งกนัไปดงัน้ี 

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มสนใจการซ้ือสินค้า  มจี านวนกลุม่ตวัอยา่งมากท่ีสุด 168 ตัวอยา่งคิดเป็นร้อย
ละ 42 ของกลุม่ตวัอยา่ง กลุม่น้ีส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 50 – 60 ปี สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มอีาชีพขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ และรายได ้45,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงมี
รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือสินค้า โดยมกัจะเปล่ียนสถานท่ีใหม ่ๆ ในการซ้ือสินค้า 
และเมือ่ออกจากบา้นเพื่อซ้ือสินคา้จะท ากจิกรรมอ่ืนๆ ร่วมด้วย  เชน่ รับประทานอาหาร ดูภาพยนตร์ 
มกัจะซ้ือสินค้าจากร้านคา้ขนาดใหญ ่ซ้ือสินคา้ผา่นทางไปรษณีย์ และชอบการบนัทึกวดีีโอเกบ็ส่ิง ท่ี
สนใจไว ้
 กลุ่ มที่ 2 กลุ่ มเน้นความม่ันคงและความปลอดภัย  มีจ านวนกลุม่ตัวอยา่งทั้งหมด 165 
ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 41.25 ของกลุม่ตัวอยา่ง  กลุม่น้ีส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 50 – 60 
ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมอีาชีพขา้ราชการและรัฐวสิาหกจิ และรายได ้45,000 
บาทข้ึนไป มรูีปแบบการด าเนินชีวติท่ีเน้นความสมบูรณ์แบบ ฐานะทางการเงินคอ่นข้างดี มกัจะ
วางแผนชีวติลว่งหน้าและหลังเกษียณอายุ สามารถจัดการปัญหาตา่ง ๆ ในชีวติได้ ปัจจุบันมีชีวติท่ี
ดีกวา่ท่ีผา่นมา มกัอาสาชว่ยเหลือผูอ่ื้น และมเีพื่อนท่ีสามารถชว่ยเหลือซ่ึงกนัได้ 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่ มชอบการเข้าสังคม มจี านวนกลุม่ตัวอยา่งทั้งหมด 67 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
16.75 ของกลุม่ตวัอยา่ง กลุม่น้ีส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 61 – 70 ปี สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย และรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท
กลุม่น้ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีชอบการพบปะผู้คน ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และทาง
วฒันธรรม ชอบดูการแสดง คิดวา่ตัวเองดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเดียวกนั ซ้ือล็อตเตอร่ีเป็นประจ า 
และมคีวามรู้สึกภูมใิจในส่ิงท่ีสร้างมาด้วยตนเอง 
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ของงานวิจยัน้ี เทียบกบังานวิจัย Shufeldt, Oates and Vought 
(1998) ท่ีศึกษาผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบง่กลุม่ลักษณะรูปแบบการด าเนิ นชีวิต
ผูสู้งอายุได้จ านวน 5 กลุม่ ซ่ึงผลการศึกษาแตกตา่งจากงานวจิัยคร้ัง น้ีท่ีพบวา่ลักษณะรูปแบบการ
ด าเ นินชีวติของผู้สูงอายุในประเทศไทยไดจ้ านวน 3 กลุม่ การได้จ านวนกลุม่น้อยกวา่เมื่อศึกษาใน
กลุม่ประชากรประเทศไทย อาจเป็นเพราะผูสู้งอายุท่ีเ ป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ัง น้ี ผู ้วจิยัเลือก
เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุเฉพาะบริเวณห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครเทา่นั้ น อีกทั้งกลุม่
ตวัอยา่งเป็นแบบเฉพาะเจาะจงคือ เลือกเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุท่ีเคยซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหาร
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ประเภทวิตามินเทา่นั้ น ท าให้ผลจากการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญจ่ะเป็นข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกจิมีรายได้คอ่นข้างสูง และการศึกษาอยูใ่นระดับปริญญาตรี ท าให้การแสดงออกทาง
กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นมีความคล้ายคลึงกนั  ดังนั้ นการแบง่ลกัษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวติจึงไดจ้ านวนท่ีน้อยกวา่ในการศึกษาคร้ังน้ี 

5.2.2 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้ สูงอายุ 
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิของกลุม่ตัวอยา่ง จ านวน 400 คนให้

ความส าคัญตอ่การตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในระดบัมากทุกด้าน โดยให้
ความส าคญัในดา้นการเ ลือกร้านคา้เป็นอันดบัแรก รองลงมาคือด้านการเลือกตราสินคา้ และด้านการ
เลือกสินค้า ตามล าดับ นอกจากน้ี สามารถสรุปการให้ความส าคัญตอ่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารประเภทวติามนิเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

ดา้นการเลือกสินคา้ ผู ้สูงอายุสว่นใหญใ่ห้ความส าคัญกบัส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ในระดับ
มาก ซ่ึงขัดแย้งกบังานวิจัยของ Miller, Russell and Kissling (2003) ชี้ ให้เห็นถึงการตัดสิน ใจเ ลือก
สินคา้ ผูบ้ริโภคจะพิจารณาเลือกสินคา้จากคณุสมบติัของสินค้ามาเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ  
โดยพบวา่ปริมาณตอ่ 1 เม็ดของผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหารผู้บริโภคให้ ความส าคัญมากท่ีสุด ซ่ึงผล
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่สว่นผสมของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด 

ดา้นการเลือกตราสินคา้ ผูสู้งอายุส่วนใหญใ่ห้ความส าคญักบัตราสินคา้ท่ีเคยมปีระสบการณ์
ในการรับประทานแล้ว รับรู้ถึงคณุภาพของสินค้า และมกีารรับประกนัคณุภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Erdem and Swait (2011) ท่ีพบวา่ผู ้บริโภคจะเลือกตราสินค้าท่ีตนรับรู้ถึงคุณภาพ รับรู้
ถึงความเส่ียงของสินคา้ เพื่อลดเวลาในการเลือกซ้ือ แตห่ากไมม่ขี้อมลูเกีย่วกบัสินคา้นั้นเลยผูบ้ริโภค
จะเลือกตราสินคา้ท่ีมชีื่อเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลของงานวจิยัของ Wernerfelt (1988) ชี้ให้เห็นวา่ถ้า
ผูบ้ริโภคยังไมม่ีตราสินคา้ท่ีแนน่อน ผู้บริโภคจะค านึงถึงตราสินค้าท่ีตนรู้จกั กอ่น หรืออาจจะเสาะ
แสวงหาขอ้มลูตา่ง ๆ กอ่นการท าการตัดสินใจ โดยการพูดคุยกบัเพื่อน ครอบครัว หรือผูท่ี้สามารถ
แนะน าได้ เชน่ พนักงานขาย ห รือจากส่ือตา่งๆ เพราะหากผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกบัสิ นค้ามาก
เพียงใด การคาดการณ์เกีย่วกบัตัวสินคา้ก็จะท าได้ดีย่ิง ข้ึน ความเส่ียงกจ็ะลดลง ผู ้บริโภคบางคน
อาจจะตดัสินใจเลือกสินคา้เดิมท่ีเคยใชแ้ล้วรู้สึกพอใจ เพราะรับรู้ถึงคณุภาพสินคา้ หรือเลือกสินคา้ท่ี
มรีาคาสูงเพราะความคาดหวงัวา่สินค้าท่ีมีราคาแพงน ่าจะมคีุณภาพดีกวา่ หากผู้บริโภคไมเ่คยมี
ประสบการณ์กบัตวัสินคา้ ก็มกัจะไวใ้จเ ลือกตราสินค้าท่ีตนรู้จกัหรือมีการรับประกนัสินคา้  และ
สอดคล้องกบังานวิจัย Wangcharoen, Amornlerdpison and Mengumphan (2013) ท่ีพบวา่ผู ้บ ริโภค
พิจารณาเลือกตราสินค้าท่ีมกีารรับประกนัคุณภาพ (อ.ย.) มากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกผลิตภ ัณฑ์
เสริมอาหาร 

ดา้นการเลือกร้านคา้ ผู ้สูงอายุสว่นใหญใ่ห้ความส าคญักบัการเ ลือกร้านคา้ ท่ีมพีนักงานขายท่ี
มกีิริยาสุภาพออ่นน้อมมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั Tan and Freathy (2011) ได้ชี้ วา่ผูบ้ริโภค
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จะให้ความส าคัญกบัเลือกร้านคา้ท่ีความสามารถของพนักงานในการบริการ ประกอบการตัดสินใจ
เลือก และสอดคล้องกบังาน วิจัยของ Mazurskhy and Jacoby (1986); Levy and Weitz (2001); and 
Blackwell (2007) ชี้วา่ผู ้บริโภคจะประเมินจากคณุภาพของการบริการมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เลือกร้านคา้  เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิเป็นสินคา้ท่ีส่งผลตอ่สุขภาพผู้ สูงอายุ
โดยตรง ผูสู้งอายุอาจมคีวามรู้สึกเหมอืนการซ้ือยารับประทาน  ซ่ึงมีความเส่ียงและสามารถท าให้เกิด
อนัตรายตอ่ผู ้รับประทานได ้ ผู ้สูงอายุจึงเ ลือกร้านค้าท่ีมีผู ้ให้บริการท่ีมีความรู้เกีย่วกบัสินค้าเ ป็น
อยา่งดี และมทีกัษะในการให้บริการท่ีสุภาพออ่นน้อมมากท่ีสุด  
 5.2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ สูงอายุที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกันตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  

 ผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติแตกตา่งกนั โดยมรีายละเอียดดงัน้ี  

 การศึกษาแตกตา่งกนัสง่ผลให้ผูสู้งอายุมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ ไดแ้ก ่
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวแตกตา่งกนั  โดยผู้สูงอายุท่ีมี
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนิ นชีวิตน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวา่ปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกระทรวง
สาธารณสุข (2558)  กลา่ววา่ ผู ้สูงอายุท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการดูแลตนเองและมี
โอกาสเลือกท ากิจกรรมไดดี้และมากกวา่กลุม่ผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษาต ่า และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กลา่ววา่การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การด ารงชีวติ ผูท่ี้มีการศึกษาดีมกัจะ
มแีนวโน้มการบริโภคท่ีมีคณุภาพมากกวา่ผู ้ท่ีมกีารศึกษาน้อย 

อาชีพแตกตา่งกนัส่งผลให้ผู ้สูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก ่
กจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิงรอบตัวแตกตา่งกนั  โดยผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพ 
แมบ่้าน พอ่บา้น มีความคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวติน้อยกวา่ทุกอาชีพ  ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
ผู้สูงอายุท่ีมีงานท าจะมีรายได้แน ่นอนและมากเพียงพอตอ่การด ารงชีวิต  ซ่ึงสอดคล้องกบัผล
วเิคราะห์เปรียบเทียบด้านรายได้ของ ผูสู้งอายุซ่ึงพบวา่ ผูสู้งอายุท่ีมรีายได้แตกตา่งกนัมคีวามคิดเห็น
เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเ นินชีวิต ได้แก ่กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอ่ตนเองและส่ิง
รอบตวัแตกตา่งกนัดว้ย โดยผู้สูงอายุท่ีมรีายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบั
รูปแบบการด าเ นินชี วิตน้อยกวา่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ มากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป อาจเป็น เพ ราะ
ผูสู้งอายุท่ียังคงประกอบอาชีพ และมีรายได้เฉล่ียตอ่เ ดือนสูงก็จะส่งผลตอ่ความสามารถในการ
ชว่ยเห ลือตนเอง มรีายได้เพียงพอตอ่การใช ้จา่ยในชีวิตประจ าวนั ท าให้สามารถด าเ นินชีวิตท า
กจิกรรมตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งมีความสุขซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ  Huguet , Kaplan and Feeny (2008) 
พบวา่รายได้มีผลตอ่คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ สุภาภรณ์ พลนิกร 
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(2548) กลา่ววา่รายไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัท่ีมอิีทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค เน่ืองจากเป็นส่ิง ท่ีบง่ชี้ ถึง
ความสามารถในการใชจ้า่ยและการด ารงชีวติ 

5.2.4 เปรียบเทยีบการตัดสินใจซ้ือผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้ สูงอายุที่มี

ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  

ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัให้ความส าคัญกบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหาร
ประเภทวติามินไมแ่ตกตา่งกนั ส่วนผูสู้งอายุท่ีมกีารศึกษา และรายไดแ้ตกตา่งกนัให้ความส าคญักบั
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิแตกตา่งกนั โดยมรีายละเอียดดงัน้ี  

การศึกษาแตกตา่งกนัของผู้สูงอายุสง่ผลให้ความส าคัญกบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวิตามนิแตกตา่งกนั ได้แก ่การเลือกสินคา้ และการเลือกตราสินค้า โดยผูสู้งอายุท่ีมี
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ความส าคัญในการตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน
ดา้นการเลือกสินคา้ และการเลือกตราสินคา้น้อยกวา่ผูสู้งอายุท่ีมรีะดบัการศึกษาสูงกวา่ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ  ภาวณีิ ตันติผาติ และกิตติพ ันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) พบวา่การศึกษาท่ีแตกตา่ง
กนั มีผลต ่อการตัดสิน ใ จเ ลือก ซ้ือผลิตภ ัณฑ์ อาห าร เสริมเพื่ อ สุขภ าพของผู้บริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั  แตข่ัดแย้งกบัผลการศึกษาของ  Ghazali, Mutum and Ching (2006) 

พบวา่ การศึกษาท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารทั้งผู ้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเป็นประจ า และผูท่ี้ไมเ่คยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไมแ่ตกตา่งกนั 

รายได้แตกตา่งกนัของผู้สูงอายุส่งผลให้ความส าคัญกบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวติามนิแตกตา่งกนั ไดแ้ก ่การเลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านค้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพ ันธ์ คงสวสัด์ิเกยีรติ (2554) พบวา่รายไดท่ี้แตกตา่งกนัมผีล
ตอ่การตัดสินใจเ ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตา่งกนั และสอดคล้องกบัการศึกษาของ Ghazali, Mutum and Ching (2006) พบวา่ ปัจจัยรายได้
ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารทั้ง ผูท่ี้ซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารเป็น
ประจ า และผูท่ี้ไมเ่คยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร   

5.2.5 เปรียบเทยีบลั กษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารประเภทวิตามินของผู้ สูงอายุแตกต่างกัน 

ผูสู้งอายุท่ีมลีักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกตา่งกนัให้ความส าคัญในการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวติามินได้แก ่การเลือกสินค้า การเ ลือกตราสินคา้ และการเ ลือก
ร้านคา้ แตกตา่งกนั โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

ด้านการเลือกสินค้า  ผูสู้งอายุมลีักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวติท่ีแตกตา่งกนัให้ความส าคัญ
กบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินด้านการเลือกสินค้าแตกตา่งกนั  โดย
ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้า และกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเขา้สังคมจะให้ความส าคญักบั
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การเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากสว่นผสมมากท่ีสุด ซ่ึงแตกตา่งกบักลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คง
และความปลอดภยัจะให้ความส าคัญกบัการเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากลกัษณะของผลิตภ ัณฑ์
มากท่ีสุดซ่ึง สอดคล้องก ับการศึกษาของ  Miller, Russell and Kissling (2003) พบวา่ ลักษณะของ
ผูบ้ริโภคผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การตัดสินใจเ ลือกซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหาร
แตกตา่งกนั  

ด้านการเลื อกตราสิน ค้า  ผู ้สู งอายุมีลักษณะรูปแบบการด าเนิ นชี วิตท่ีแตกตา่งกนัใ ห้
ความส าคัญกบัการตัดสิน ใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เสริมอาหารประเภทวิตามินด้านการเลือก ตราสินค้า
แตกตา่งกนัโดยผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้าให้ความส าคญักบัการเลือกตราสินคา้ท่ีเคย
มปีระสบการณ์มากท่ีสุด กลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภ ัยจะให้ความส าคัญการ
เลือกตราสินคา้ท่ีมกีารรับประกนัคุณภาพเลือกตราสินคา้ท่ีไดศึ้กษาหาขอ้มลูกอ่นการซ้ือ และเ ลือก
ตราสินค้าท่ีเคยมปีระสบการณ์มากท่ีสุด และกลุม่ท่ี 3 กลุม่ชอบการเข้าสังคมให้ความส าคัญกบัการ
เลือกตราสินคา้ท่ีรับรู้ถึงคณุภาพสินคา้มากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Krishnan (2011) พบ 
วา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกตา่งกนัผู้บริโภคจะเลือกตราสินคา้แตกตา่งกนั  และสอดคล้องกบั
การ ศึกษาของ  Miller, Russell and Kissling (2003) พบวา่ลักษณะของผู้บริโภคผลิตภ ัณฑ์ เส ริม
อาหารแตกตา่งกนัมีผลตอ่การให้ความส าคัญในการตดัสินใจเ ลือกซ้ือตราสินค้าผลิตภ ัณฑ์เสริม
อาหารแตกตา่งกนั 

ด้านการเลื อกร้านค้า ผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเ นินชีวติแตกตา่งกนัให้ความส าคัญ
กบัการตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิด้านการเลือก ร้านค้าแตกตา่งกนั  โดย
ผูสู้งอายุกลุม่ท่ี 1 กลุม่สนใจการซ้ือสินค้าให้ความส าคัญกบัการเ ลือกร้านค้าท่ีพนักงานขายมีกริิยา
สุภาพออ่นน้อมมากท่ีสุด กลุม่ท่ี 2 กลุม่เน้นความมัน่คงและความปลอดภยัจะให้ความส าคญักบัการ
เลือกร้านคา้ท่ีมพีนักงานขายมีกริิยาสุภาพออ่นน้อม และตอ้งมใีบรับรองขายผลิตภ ัณฑ์ท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมายมากท่ี สุด และกลุม่ท่ี  3 กลุ ่มชอบการเข้าสังคมให้ ความส าคัญกบัการเ ลือกร้านค้าท่ีมี
พนักงานขายมีกิริยาสุภาพออ่นน้อมมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา  Mahalakshmi and Chitra 
(2013) พบวา่ ผู ้สูงอายุท่ีมลีักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนัให้ความส าคญักบัการเลือก
ร้านค้าในการซ้ือสินค้าแตกตา่งกนั  และสอดคล้องกบัการศึกษาของ Shufeldt , Oates and Vaught 
(2006) พบวา่ ผู ้สูงอายุท่ีมลีักษณะรูปแบบการด าเนินชีวติแตกตา่งกนัให้ความส าคญักบัการเลือก
ร้านคา้ในการซ้ือสินคา้แตกตา่งกนั 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 จากผลการศึกษาพบวา่ มีขอ้เสนอแนะส าหรับองค์กรธุรกจิผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามนิ ตลอดจนองค์กรตา่ง ๆ ท่ีสนใจตลาดผูสู้งอายุ ดงัน้ี 
 5.3.1.1 นักการตลาดสามารถน าขอ้มลูจากผลการวจิัยคร้ัง น้ีไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ใน
การวางแผนการตลาด พ ัฒนาการส่ือสารการตลาดให้ตรงตามลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต
ผูสู้งอายุในแตล่ะกลุม่ โดยผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุท่ีอยูใ่น
กลุม่ท่ี 2 ซ่ึงเน้นความปลอดภ ัยและความมัน่คงมรูีปแบบการด าเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบกวา่กลุม่อ่ืน  
มฐีานะทางการเงินดี มีการวางแผนชีวิตลว่งหน้าและหลงัเกษียณอายุ และสามารถจัดการปัญหา
ตา่งๆ ในชีวติได ้ซ่ึงผลการศึกษาเปรียบเทียบแตล่ะกลุม่พบวา่กลุม่น้ีให้ความส าคัญกบัการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เส ริมอาห ารมากท่ี สุด อีกทั้งมีจ านวนมากถึงร้อยละ 41.25 ของกลุม่ตัวอยา่ง  ซ่ึ ง ผู ้
ประกอบธุรกจิสามารถใชข้อ้มลูขา้งตน้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาด 
 5.3.1.2 ดา้นการเลือกร้านคา้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิจากผลการวจิัยพบ 
วา่ผู ้สูงอายุคาดหวงักบัความสามารถในการให้บริการท่ีดีของพนักงานขาย ดังนั้ นห้างสรรพสินค้า 
รวมถึงร้านค้า ควรคัดเลือกพนักงานขายท่ีมทีกัษะและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
จดัอบรมพนักงานขายให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้บริการ (Service mind) และอบรมให้มีความรู้
เกี่ยวกบัผลิตภ ัณฑ์ ท่ีตนเองเป็นตัวแทนขาย เพราะพนักงานขายเป็น บุคคลท่ีมีบทบาทในการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

5.3.1.3 ดา้นการเลือกสินคา้ผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินจากผลการวจิัยพบ 
วา่ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิผูสู้งอายุให้ความส าคญัในการเลือกซ้ือสินค้า
มากท่ีสุด ดังนั้ น ผู ้ผลิตผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิควรใส่ใจการให้ขอ้มลูผลิตภณัฑ์ให้
ชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากการแสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภ ัณฑ์ถือวา่เป็นการให้ขอ้มลูแกผู่บ้ริโภคใน
การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจเ ลือกซ้ือ และยังสามารถใช ้เป็นข้อมูลประกอบการกลา่วอ้าง
ปริมาณสารอาหารในผลิตภณัฑ์ด้วย เพราะหากผู้บริโภคมีปัญหาสุขภาพจะให้ความสนใจกบัข้อมูล
สารอาหารมากเน่ืองจากตอ้งระมดัระวงัในการรับประทาน  

5.3.1.4 การเลือกตราสินค้าผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ จากผลการวิจยัพบ 
วา่ผู ้สูงอายุให้ความส าคัญกบัตราสินค้าท่ีเคยมีประสบการณ์การซ้ือแลว้ เพราะรับรู้ถึงคณุภาพของ
สินค้า เ น่ืองจากผลิตภ ัณฑ์เสริมอาหารประเภทวติามนิเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกบัสุขภาพ โดยตรง 
ท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งใสใ่จในการเลือกซ้ืออยา่งมาก ดงันั้ น ผูผ้ลิต และตัวแทนจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารประเภทวติามินควรค านึงถึงคุณภาพและประโยชน์ของผลิตภ ัณฑ์ท่ีผู ้บริโภคจะไดรั้บ และ
ควรส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้เพื่อไมใ่ห้ลูกคา้เปล่ียนตราสินค้า และชว่ยให้เกดิความภกัดี
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ตอ่ตราสินค้าด้วย นอกจากน้ีควรสร้างการตระหนักในตราสินคา้ให้กบัลูกคา้กลุม่ใหมด่ว้ย เพื่อให้
ทราบถึงคณุภาพและประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ เชน่ การแจกแผน่ปลิว (Leaflet) ให้ขอ้มูลความรู้และ
ประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นตน้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยต่อไป 
เพื่อให้ผลการวจิยัในคร้ัง น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้ห้เกดิประโยชน์ในวงกวา้งมากข้ึน 

ผูว้จิยัจึงขอเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การวจิยัในคร้ังตอ่ไป ดงัน้ี 
 5.3.2.1 งานวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะกลุม่ผู ้สูงอายุท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท
วติามินดว้ยตนเอง  และอาศัยอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเทา่นั้ น  ในการวิจัยคร้ังตอ่ไปควรขยาย
ขอบเขตการศึกษารูปแบบการด าเ นินชีวิตของผู้สูงอายุไปยงัพื้นท่ีเมืองใหญใ่นเขตภูมภิาคอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากมีความแตกตา่งในแง ่ของสภาพแวดลอ้ม เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มาเปรียบเทียบและ
วางแผนการตลาด 
 5.3.2.2 เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิของ
ผูสู้ งอายุมากข้ึน ควรน าข้อมูลลักษณะรูปแบบการด าเ นินชีวิตจากงานวิจัยน้ีมา เปรียบเทียบกบั
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภ ัณฑ์เสริมอาห ารประเภทวิตามิน  (6Ws 1H) เพื่อน าผลการศึกษามา
วางแผนการตลาดให้เหมาะสมกบัลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติของผูสู้งอายุในแตล่ะกลุม่มากข้ึน 
 5.3.2.3 ควรท าการวิจัยปัจจัยท่ีคาดวา่จะมีผลตอ่การตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์ เสริม
อาหารประเภทวิตามินเพิ่มเ ติม เชน่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ปัจจัยดา้นการ
รับรู้ หรือปัจจยัด้านแรงจูงใจ เป็นตน้ เพื่อน าผลการศึกษามาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบ
การด าเนินชีวติของผูสู้งอายุมากย่ิงข้ึน 
 5.3.2.4 ควรน าผลการวิจัยรูปแบบการด าเ นินชีวิต ท่ีประกอบด้วย กิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็นของผู้สูงอายุมาศึกษาหาผลกระทบท่ีมีตอ่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร การเลือกสินคา้ การเลือกตราสินคา้ และการเลือกร้านค้า เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับปรุง
แผนการตลาด หรือกจิกรรมทางการตลาดให้ดีย่ิงข้ึน 
 

5.4 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 5.4.1 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการเลือกขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งจากห้างสรรพสินคา้ ซ่ึง
เป็นร้านคา้ทันสมยัหรือสมยัใหม ่(Modern Trade) อาจท าให้ผลท่ีได้ไมส่ามารถใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
กบักลุม่ตวัอยา่งจากร้านคา้แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ท่ีมคีวามแตกตา่งกนั 
 5.4.2 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีข้อจ ากดัในการเก็บขอ้มูลกลุม่ตัวอยา่ง เ ป็นการสุ่มกลุม่ตัวอยา่ง
แบบไมอ่าศัยความน ่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาจ
ท าให้กลุม่ตวัอยา่งไมไ่ดรั้บโอกาสถูกเลือกเทา่ ๆ กนั 
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 5.4.3 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีข้อจ ากดัในการเลือกข้อมลูจากกลุม่ตัวอยา่งท่ีตัดสินใจเ ลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวติามินเทา่นั้ น ซ่ึงอาจท าให้ผลท่ีได้ไมส่ามารถใช ้ได้กบักลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในประเภทอ่ืน ท่ีมคีวามตอ้งการสารอาหารแตกตา่งกนั 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เร่ือง ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ สูงอายุ และ 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในประเทศไทย  
 
ค ำชี้แจง 
 แบบสอบถำมช ุดน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษำลั กษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ สูงอายุ 

แล ะการตัดสินใจซ้ือผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิต ามินในประเทศ ไทย  จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์ทำ่นตอบแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพื่อประโยชน์ทำงวชิำกำรในกำรท ำวิจยั  ซ่ึง
แบบสอบถำม และข้อมูลท่ีทำ่นตอบน้ีมีควำมส ำคญัอยำ่ง ย่ิงมำกในกำรวเิครำะห์ข้อมูลให้เกิดควำม
ถูกตอ้งตรงตำมวตัถุประสงค์ในกำรท ำวจิัย 
ค ำแนะน ำ : แบบสอบถำมน้ีประกอบด้วยชดุค ำถำม 4 สว่น 
 สว่นท่ี 1   ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 สว่นท่ี 2   ควำมคิดเห็นเกีย่วกบัรูปแบบกำรด ำเนินชีวติของผูสู้งอำยุ 
 สว่นท่ี 3   ควำมคิดเห็นเกีย่วกบักำรตัดสินใจซ้ือผลิตภ ัณฑ์เสริมอำหำรประเภทวิตำมนิ 
 สว่นท่ี 4   ขอ้เสนอแนะ และควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ขอ้มลูจำกแบบสอบถำมจะถูกเกบ็เป็นควำมลบัทุกประกำร จะไมส่ง่ผลเสียหำยตอ่ผูต้อบ
แบบสอบถำมแตป่ระกำรใด ผูว้จิยัหวงัเป็นอยำ่งย่ิงวำ่จะไดรั้บควำมร่วมมอืในกำรตอบแบบสอบถำม 
และขอขอบพระคณุมำ ณ โอกำสน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน  (Vitamin supplements)  
หมำยถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใช ้รับประทำนโดยตรงนอกเหนือจำกกำรรับประทำนอำหำรหลัก

ตำมปกติเพื่อเสริมสำรอำหำรประเภทวติำมนิให้กบัรำ่งกำย มกัอยูใ่นรูปลกัษณะเป็นเมด็ แคปซูล 
ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอ่ืน  และมจุีดมุง่หมำยส ำหรับบุคคลทั่วไปท่ีมสุีขภำพปกติ มใิช ่
ส ำหรับผูป่้วย  

ตวัอยำ่งของผลิตภ ัณฑ์เสริมอำหำรประเภทวติำมนิ อำทิเชน่  วติำมนิเอ วติำมนิดี วิตำมิน
อี วิตำมินซี วิตำมินเค วติำมินบี 1 วติำมินบี 2  วิตำมินบี 5  วติำมินบี 6 วิตำมนิบี 12  และวิตำมิน
รวม เป็นตน้ 

หมำยเลขแบบสอบถำม 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่าง (  ) หน้าข้อความทีต่รงกับตัวท่านมากทีสุ่ด 
1.   เพศ 
 (  )   1. ชำย    (  )   2. หญิง 
2.   อำยุ 
 (  )   1. อำยุ 50 – 60  ปี   (  )   2. อำยุ 61 – 70 ปี 
3.   สถำนภำพ 
 (  )   1. โสด    (  )   2. สมรส 
 (  )   3. หมำ้ย    (  )   4. หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู ่
4.   ระดบักำรศึกษำ 
 (  )   1. ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี    
 (  )   2. ปริญญำตรี  
 (  )   3. สูงกวำ่ปริญญำตรี 
5.   อำชีพปัจจุบนั 
 (  )   1. ขำ้รำชกำร/พนักงำนรัฐวสิำหกจิ (  )   2. พนักงำนบริษทัเอกชน/ลูกจำ้ง 

(  )   3. ธุรกจิสว่นตวั/คำ้ขำย  (  )   4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................. 
6.   รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน (สว่นบุคคล) 
 (  )   1. ต ่ากวา่ 15,000 บาท  (  )   2. 15,000 – 29,999 บาท 
 (  )   3. 30,000 – 44,999 บำท  (  )   4. 45,000 บำทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2   ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ( Lifestyle ) 

ค าช้ีแจง : โปรดอำ่นขอ้ควำมในแตล่ะขอ้แลว้พิจำรณำเลือกข้อท่ีตรงกบักิจกรรมท่ีทำ่นท ำ  เ ร่ืองท่ี
ทำ่นให้ควำมสนใจ และ ควำมคิดเห็นของทำ่นตอ่ประเด็นท่ีน ำเสนอดงัตอ่ไปน้ี  

ข้อ รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ระดับความคิดเห็น 

มำก
ท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

กิจกรรม (Activities) 
1 ทำ่นมกัจะปรับปรุงพฒันำกำรท ำงำน           
2 ทำ่นมกัจะอำ่นหนังสือเป็นงำนอดิเรก           
3 ทำ่นมกัจะซ้ือล็อตเตอร่ีเป็นประจ ำ           
4 ทำ่นมกัจะบนัทึกวดีีโอเก็บส่ิง ท่ีสนใจไว ้      
5 ทำ่นมกัจะเขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อชว่ยเหลือสังคม           
6 ทำ่นมกัจะ เข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำนท ำกิจกรรมใน

ชมุชนของทำ่น 
          

7 ทำ่นมกัจะอำ่นหนังสือพิมพ์เป็นประจ ำ      
8 ทำ่นมกัจะดูกำรแสดง  เชน่  ละครเวที  คอน เสิ ร์ต 

ดนตรี 
     

9 ทำ่นมกัจะเ ดินทำงทอ่งเท่ียวตำมสถำนท่ีทอ่งเท่ียว
ตำ่ง ๆ  

     

10 ทำ่นมกัจะมคีวำมสุขเมือ่ท ำกิจกรรมกบัคนอ่ืน       

11 ทำ่นมกัจะดูโทรทศัน์อยูก่บับำ้น      
12 ทำ่น เป็นสมำชิ กช มรม เช ่น  ช มรมกีฬ ำ ชมรม

ผู้สูงอำยุ ชมรมท่ีเกี่ยวกบัโรคประจ ำตัว หรืองำน
อดิเรกท่ีชื่นชอบ 

     

13 ทำ่นเป็นสมำชิกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรอยำ่ง
น้อย 1 เลม่ 

     

14 ทำ่นเข้ำรว่มงำนบุญตำมประเพณี และกิจกรรมทำง
วฒันธรรม ศำสนำอยูเ่สมอ  

     

15 ทำ่นมกัจะไปใชสิ้ทธิเมือ่มีกำรเลือกตั้ง      
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ข้อ รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ระดับความคิดเห็น 
มำก
ท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

16 ทำ่นมกัจะออกจำกบำ้นเพื่อซ้ือสินค้ำและท ำกจิกรรม
อยำ่งอ่ืนดว้ย เชน่ รับประทำนอำหำร ดูภำพยนตร์ ฯ 

     

17 ทำ่นมกัจะซ้ือสินคำ้ในร้ำนคำ้ขนำดใหญ ่ เชน่
ห้ำงสรรพสินคำ้ เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซี แมค็โคร ฯ 

     

18 ทำ่นมกัจะซ้ือสินคำ้ท่ีมีบริกำรสง่สินคำ้ทำงไปรษณีย์      
19 ทำ่นมกัจะเปล่ียนสถำนท่ีใหม ่ ๆ ในกำรซ้ือสินคำ้           
20 ทำ่นออกก  ำลังกำยสม ำ่เสมอ เชน่ เดิน วิ่ง โยคะ กอล์ฟ 

แบตมนิตนัฯ  
     

21 ทำ่นมกัจะดูกำรแขง่ขนักฬีำในสถำนท่ีจริง      

ความสนใจ (Interests) 
22 ทำ่นมกัจะใชเ้วลำรว่มกนักบัคนในครอบครัว        
23 ทำ่นติดตั้งระบบควำมปลอดภยัภำยในบ้ำน      
24 ทำ่นมเีพื่อนท่ีสำมำรถชว่ยเหลือกนัได ้      
25 ทำ่นมกัจะไมแ่ตง่ตวัแตกตำ่งจำกเพื่อน      
26 ท ่ำนมักจะ ใ ห้ ควำมส ำคัญก ับกำรแตง่ ตัว และ มี

ควำมสุขเมือ่ไดพ้ดูคยุเกีย่วกบัแฟช ัน่กำรแตง่ตัว 
     

27 ทำ่นมกัจะระมดัระวงัควำมปลอดภยัของอำหำรท่ีทำ่น
เลือกรับประทำน 

     

28 ทำ่นมกัจะลองรับประทำนอำหำรในร้ำนอำหำรใหม ่       
29 ทำ่นมกัจะติดตำมขำ่วสำร กำรเปล่ียนแปลง และควำม

เป็นไปของสังคม ทำงส่ือตำ่ง ๆ เชน่ วทิยุ โทรทศัน์  
     

30 ทำ่นมกัจะอำสำท ำงำนชว่ยเหลือผูอ่ื้น      
31 ทำ่นมกัจะจดักำรปัญหำตำ่ง ๆ ในชีวติได ้      
32 ทำ่นภูมใิจในส่ิงท่ีทำ่นสร้ำงหรือท ำดว้ยตนเอง      
33 ทำ่นมชีีวติในปัจจุบนัท่ีดีกวำ่ท่ีผำ่นมำ      
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ข้อ รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ระดับความคิดเห็น 
มำก
ท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ความคิดเห็นต่อตนเอง และส่ิงรอบตัว (Opinions) 
34 ทำ่นดูออ่นเยำวก์วำ่เพื่อนในวยัเดียวกนั      
35 ทำ่นเป็นคนเชื่อม ัน่ในตนเอง       
36 ทำ่นมกัจะวำงแผนชีวติลว่งหน้ำ      
37 ทำ่นคิดวำ่ควำมสำมำรถของทำ่นยงัไมถึ่งขีดสูงสุด      
38 ทำ่นวำงแผนจดักำรชีวติหลงัวยัเกษียณอำยุ      
39 ทำ่น ซ้ือหุ้น หรือลงทุนในพันธบัตรเพื่อออมเ งิน

ส ำหรับใชใ้นอนำคต 
     

40 ทำ่นมฐีำนะทำงกำรเงินท่ีดี      
41 ทำ่น คิดวำ่ควรปกป้องและอนุรักษ์ต้นไม ้สัตวป่์ำ

ไมใ่ห้ถูกท ำลำย 
     

42 ทำ่นคิดวำ่กำรเมอืงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งติดตำม      
43 ทำ่นมกัแสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกบันโยบำยทำง

กำรเมอืง 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

ส่วนที ่3 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

ค าช้ีแจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกข้อทีต่รงกับการตัดสินใจซ้ือของท่านต่อ
ประเด็นทีน่ าเสนอดังต่อไปนี้ 

ข้อ การตัดสินใจซ้ือ 

ระดับการให้ความส าคัญ 

มำก
ท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

การเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน 

1 ทำ่นเลือกผลิตภ ัณฑ์ เสริมอำหำรจำกกำรดูปริมำณ
ตอ่กลอ่ง/ขวด (1 กลอ่งมกีีเ่มด็) 

     

2 ทำ่นเลือกผลิตภ ัณฑ์ เสริมอำหำรจำกกำรดูปริมำณ
ตอ่กำรรับประทำน 1 คร้ัง (ทำนคร้ังละกีเ่มด็) 

     

3 ทำ่นเลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอำหำรจำกกำรดูจ ำนวน
คร้ังกำรรับประทำนใน 1 วนั (1 วนัตอ้งทำนกีค่ร้ัง) 

     

4 ทำ่นเลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอำหำรจำกกำรดูสว่นผสม 
เชน่ วติำมนิเอ วติำมนิอี หรือวติำมนิรวม 

     

5 ทำ่นเลือกผลิตภ ัณฑ์ เสริมอำหำรจำกกำรดูปริมำณ
ตอ่ 1 เม็ด เช ่น  วิตำมินขน ำด 500 มิลลิกรัม ห รือ 
1,000 มลิลิกรัม 

     

6 ทำ่นเลือกผลิตภ ัณฑ์เสริมอำหำรจำกลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์ เชน่ วติำมนิแบบเมด็ แคปซลู หรือผง 

     

การเลือกตราสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน 

7 ทำ่นเลือกตรำสินค้ำตำมค ำแนะน ำผูเ้ชี่ยวชำญหรือ
เภสัชกร 

     

8 ทำ่นเลือกสินคำ้ท่ีให้ผลตำมค ำเชิญชวนท่ีโฆษณำไว ้      

9 ทำ่นเลือกตรำสินคำ้ท่ีให้ผลตำมท่ีทำ่นคำดหวงั       

10 ทำ่นเลือกตรำสินคำ้ท่ีมกีำรรับประกนัคณุภำพ      

11 ทำ่นเลือกตรำสินคำ้ท่ีมชีื่อเสียงเชื่อถือได ้      

12 ทำ่นเลือกตรำสินคำ้ท่ีไมอ่วดอำ้งสรรพคุณเกนิจริง       

13 ทำ่นเลือกตรำสินคำ้ท่ีทำ่นรับรู้ถึงคณุภำพสินคำ้      
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ข้อ การตัดสินใจซ้ือ 

ระดับการให้ความส าคัญ 
มำก
ท่ีสุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

14 ทำ่นเลือกตรำสินคำ้ท่ีทำ่นเคยมปีระสบกำรณ์ในกำร
รับประทำนแลว้ 

     

15 ทำ่นเลือกตรำสินคำ้ท่ีไดศึ้กษำหำข้อมลูกอ่นกำรซ้ือ      

16 ทำ่นเลือกตรำสินคำ้ท่ีทำ่นเลือกมำแลว้จำกบำ้น       
17 ทำ่นเลือกตรำสินคำ้ท่ีมสีำรอำหำรตรงตำมควำม

ตอ้งกำรของทำ่น 
     

การเลือกร้านค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน 

18 ทำ่น เลือกร้ำน ท่ีมี ผู ้เชี่ ยวช ำญให้ควำมรู้เกี่ยวก ับ
ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร 

     

19 ทำ่นเลือกร้ำนท่ีมีใบรับรองขำยผลิตภ ัณฑ์เสริม
อำหำรตำมกฎหมำย 

     

20 ทำ่นเลือกร้ำนท่ีตั้งรำคำขำยเหมำะสมกบัคุณภำพ
สินคำ้ 

     

21 ทำ่นเลือกร้ำนท่ีมชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป      

22 ทำ่นเลือกร้ำนท่ีมีกำรจัดเรียงสินค้ำเ ป็นหมวดหมู ่
งำ่ยตอ่กำรหำสินคำ้ 

     

23 ทำ่นเลือกร้ำนท่ีจดัวำงสินคำ้เรียบร้อยสำมำรถเขำ้ถึง
สินคำ้ไดส้ะดวก 

     

24 ทำ่นเลือกร้ำนท่ีพนักงำนขำยมกีริิยำสุภำพออ่นน้อม      

25 ทำ่น เลือกร้ำนท่ีมีจัดโปรโมช ั่น ลดรำคำห รือแถม
สินคำ้ 

     

26 ทำ่นเลือกร้ำนท่ีมที ำเลท่ีตั้งสะดวกในกำรเ ดินทำง      

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
ทำ่นมขีอ้เสนอแนะหรือควำมคิดเห็นอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………  

ขอขอบคณุส ำหรับควำมร่วมมอืในกำรท ำแบบสอบถำมคะ่  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาคผนวก ข. 
การวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ 
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ตารางที ่1 แสดงคา่ความเชื่อม ัน่จากการหาคา่สัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบคั และการหาคา่อ านาจ 
จ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถามเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ จากการ Pretest n=30 

ปัจจัยทีศ่ึกษา 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 

ด้านกิจกรรม  .840 
ปรับปรุงพฒันาการท างาน .584 .825 

อา่นหนังสือ .425 .833 
ซ้ือล็อตเตอร่ี .215 .858 

บนัทึกวดีีโอเกบ็ไว ้ .278 .839 
เขา้รว่มกจิกรรมเพื่อชว่ยเหลือสังคม .765 .818 

เขา้รว่มเป็นคณะท างานท ากจิกรรมในชมุชน  .711 .819 
อา่นหนังสือพิมพ์เป็นประจ า .536 .827 

ดูการแสดง เชน่ ละครเวที คอนเสิร์ต ดนตรี .263 .842 
เดินทางทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ  .392 .835 

ท ากจิกรรมรว่มกบัคนอ่ืน .494 .831 
เป็นสมาชิกชมรม .520 .828 

เป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร .480 .830 
เขา้รว่มงานบุญตามประเพณี .306 .838 

ออกจากบา้นเพื่อซ้ือสินคา้ และท ากจิกรรมอ่ืน .358 .836 
ซ้ือสินคา้ในร้านคา้ขนาดใหญ ่ .400 .834 

ซ้ือสินคา้ท่ีมบีริการสง่ทางไปรษณีย์ .529 .828 
เปล่ียนสถานท่ีใหม ่ ๆ ในการซ้ือสินคา้ .371 .835 

ออกก  าลงักายสม า่เสมอ .541 .827 
ดูการแขง่ขนัในสถานท่ีจริง .319 .837 

ท่ีมา : จากการส ารวจปี 2558 และการค านวณ 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

ตารางที ่1 แสดงคา่ความเชื่อม ัน่จากการหาคา่สัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบคั และการหาคา่อ านาจ 
จ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถามเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ จากการ  
Pretest n=30 (ตอ่) 

ปัจจยัท่ีศึกษา Item-Total Correlation Cronbach's Alpha  

ด้านความสนใจ  .830 

ใชเ้วลารว่มกนักบัคนในครอบครัว .529 .815 
ติดตั้งระบบความปลอดภยัภายในบา้น .287 .836 

มเีพื่อนท่ีชว่ยเหลือกนัได ้ .505 .817 
ไมแ่ตง่ตวัแตกตา่งจากเพื่อน .597 .808 
ให้ความส าคญักบัการแตง่ตัว .605 .807 

ระมดัระวงัในการเลือกทานอาหาร .626 .806 

ลองรับประทานอาหารในร้านอาหารใหม ่ๆ  .338 .830 
ติดตามขา่วสารทางส่ือตา่ง ๆ .652 .802 

อาสาท างานชว่ยเหลือผูอ่ื้น .735 .792 
จดัการปัญหาตา่ง ๆ ในชีวติได ้ .259 .832 
ภูมใิจในส่ิงท่ีสร้างดว้ยตนเอง .399 .824 

ชีวติในปัจจุบนัดีกวา่ท่ีผา่นมา .372 .825 

ด้านความคิดเห็นต่อตนเองและส่ิงรอบตัว   .861 
ดูออ่นเยาวก์วา่เพื่อนในวยัเดียวกนั .624 .844 

เชื่อม ัน่ในตนเอง .487 .854 
วางแผนชีวติลว่งหน้า .583 .849 

ความสามารถยงัไมถึ่งขีดสูงสุด .444 .858 
วางแผนจดัการชีวติหลงัวยัเกษียณ .584 .847 

ลงทุนซ้ือหุ้นและพนัธบตัรเพื่ออนาคต .601 .849 
ฐานะทางการเงินดี .670 .847 

ตน้ไม ้ สัตวป่์าควรปกป้องไมค่วรถูกท าลาย .568 .848 
การเมอืงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งติดตาม .781 .827 

แสดงความคิดเห็นเกีย่วกบันโยบายการเมอืง .549 .851 

ท่ีมา : จากการส ารวจปี 2558 และการค านวณ 
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ตารางที ่2 แสดงคา่ความเชื่อม ัน่จากการหาคา่สัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบคั และการหาคา่อ านาจ 
จ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถามการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ  
จากการ Pretest n=30  

ปัจจยัท่ีศึกษา 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha  

การเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน  .936 
เลือกจากดูปริมาณตอ่กลอ่ง/ขวด .690 .938 

เลือกจากดูปริมาณตอ่การรับประทาน 1 คร้ัง .813 .924 
เลือกจากดูจ านวนคร้ังการรับประทานใน 1 วนั .904 .914 

เลือกจากดูสว่นผสม .804 .925 
เลือกจากดูปริมาณตอ่ 1 เมด็ .882 .915 

เลือกจากดูลกัษณะของผลิตภณัฑ์ .784 .928 

การเลือกตราสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน  .823 
ตราสินคา้ตามค าแนะน าผูเ้ชี่ยวชาญ/เภสัชกร .328 .823 
ตราสินคา้ท่ีให้ผลตามค าเชิญชวนท่ีโฆษณา .201 .869 

ตราสินคา้ท่ีให้ผลตามท่ีทา่นคาดหวงั .294 .827 
ตราสินคา้ท่ีมกีารรับประกนัคุณภาพ .638 .795 

ตราสินคา้ท่ีมชีื่อเสียงเชื่อถือได ้ .464 .811 
ตราสินคา้ท่ีไมอ่วดอา้งสรรพคณุเกนิจริง .712 .786 

ตราสินคา้ท่ีทา่นรับรู้ถึงคณุภาพสินคา้ .686 .793 
ตราสินคา้ท่ีเคยมปีระสบการณ์การรับประทาน .560 .802 

ตราสินคา้ท่ีไดศึ้กษาหาขอ้มูลกอ่นซ้ือ .801 .778 
ตราสินคา้ท่ีเลือกแลว้จากบา้น .511 .807 

ตราสินคา้ท่ีมสีารอาหารตรงตามความตอ้งการ .780 .780 

ท่ีมา : จากการส ารวจปี 2558 และการค านวณ 
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ตารางที ่2 แสดงคา่ความเชื่อม ัน่จากการหาคา่สัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบคั และการหาคา่อ านาจ 
จ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถามการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามนิ  
จากการ Pretest n=30 (ตอ่) 

ปัจจยัท่ีศึกษา 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha  

การเลือกร้านค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน  .911 
ร้านคา้ท่ีมผูีเ้ชี่ยวชาญให้ความรู้ผลิตภณัฑ์ .883 .892 

ร้านคา้ท่ีมใีบรับรองขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตามกฎหมาย .665 .903 
ร้านคา้ท่ีตั้งราคาขายเหมาะสมกบัคณุภาพสินคา้ .637 .906 

ร้านคา้ท่ีมชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จกัทั่วไป .699 .901 
ร้านคา้ท่ีจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู ่ .733 .898 

ร้านคา้ท่ีวางสินคา้เรียบร้อย .731 .898 
ร้านคา้ท่ีมพีนักงานขายกริิยาสุภาพออ่นน้อม .686 .902 

ร้านคา้ท่ีมจีดัโปรโมช ัน่ลดราคา หรือแถมสินคา้ .504 .915 
ร้านคา้ท่ีมที าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง .806 .893 

ท่ีมา : จากการส ารวจปี 2558 และการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้เขียน 
 

นางสาวเยาวภา  จันทร์พวง เกิดเมื่อวนั ท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2524 ภูมิล าเนาเดิมเป็นชาว
จงัหวดันครสวรรค์ ท่ีอยูปั่จจุบนั 117/32 หมู ่10 ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

เร่ิมเขา้ศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาบญัชี ท่ีวทิยาลยัอาชีวศึกษาจงัหวดั
นครสวรรค์  ส าเร็จการศึกษาใ นปี  พ .ศ .2541 จากนั้ น ศึกษาตอ่ ท่ีโรง เรียนสอนภาษาเยอรมัน 
Hartnackschule ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ภายหลังจากนั้ นปี พ.ศ.2544 ศึกษาตอ่ในระดับ
ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์บัณฑิต คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง จนจบการศึกษาปี พ.ศ. 
2549  จนเมื่อปี พ.ศ.2555 ได้เข้าศึกษาตอ่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (กลุม่
วชิาการตลาด) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 

 

 

 

 

 


