
 
บทท่ี 2 

ทฤษฎี แนวคดิ วรรณกรรม และงานศึกษาท่ีเก่ียวของ 
 

  ในการศึกษาปจจัยท่ีมีสวนเกีย่วของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ซ่ึงมีการใชทฤษฎี แนวคิด  วรรณกรรม และงานศึกษาท่ี
เกี่ยวของ มาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบดวย 

  2.1  ทฤษฎีและแนวคิด  
   2.1.1 ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s ) 
   2.1.2 แนวคิด Non-Marketing Stimulus 
  2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
   สารอาหาร ( The nutrients ) 
  2.3  งานศึกษาท่ีเกี่ยวของ ไดแก  
   ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ (2540)  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
   พัชรา วนิชพิสิฐพันธ (2544)  ศึกษาปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
   รอยเอกหญิงวิศมล  ไพฑูรย  (2548)  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
   นายปรีชา  มีนาค  (2550)  ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคใน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑตราดอยคํา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
   นายดลกร  บุญติ  (2551)  ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ
น้ําผลไมสําเร็จรูปของผูบริโภคอําเภอเมืองเชียงใหม   
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2.1  ทฤษฎีและแนวคิด 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค 
ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ในคร้ังนี้มีทฤษฎี และแนวคิด ดังนี้ 
  2.1.1 ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s )  ประกอบดวยปจจัย 
ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานการจัดจําหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด  โดยสวนประกอบ
ทุกตัวมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ,2546) ไดแก   
       1. ดานผลิตภัณฑ  (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ  ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได และสัมผัส
ไมได  เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา  บริการ และช่ือเสียงของผูขาย  ผลิตภัณฑท่ี
เสนอขายอาจจะมีหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคา บริการ ความคิด สถานท่ี 
องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility)  มีมูลคา (Value)  ในสายตาของลูกคา
จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัย
ดังตอไปนี้ 
   1.1 ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตาง
ทางดานการแขงขัน หมายถึง คุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเหนือกวาคูแขงขัน
ประกอบดวย 
      1.1.1 ความแตกตางดานบริการ (Service Differentiation) เปนการสรางความ
แตกตางกันดานการบริการท่ีเหนือกวาคูแขงและลูกคาพึงพอใจหรืออาจเรียกวาผลิตภัณฑควบ ซ่ึง
ประกอบดวย การติดต้ัง การขนสง การฝกอบรมลูกคา บริการใหคําแนะนําลูกคา การซอมแซม และ
บริการอ่ืน ๆ 
      1.1.2 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) เปนกิจกรรมการ
ออกแบบลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑหรือบริษัทใหแตกตางจากคูแขงและสามารถสนองความพึง
พอใจของลูกคา 
      1.1.3 ความแตกตางดานบุคลากร (Personal  Differentiation) เปนการสรางความ
แตกตางกันในคุณสมบัติของบุคลากร ธุรกิจจะมีขอไดเปรียบคูแขงขันโดยการจางและฝกพนักงาน
ท่ีดีกวาคูแขง ฝกอบรมพนักงานใหมีคุณภาพดีข้ึน 
      1.1.4 ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image  Differentiation)เปนการสรางความ
แตกตางกันดานความรูสึกนึกคิดของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑ ซ่ึงเนนหนักดานจิตวิทยาหรืออารมณ
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หรือสัญลักษณ แมวาผลิตภัณฑตาง ๆ จะสามารถตอบความตองการของผูซ้ือไดเหมือนกัน แตผูซ้ือ
จะรูสึกถึงความตองการในภาพลักษณของผลิตภัณฑ 
   1.2 พิจารณาจากองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน 
ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา เปนตน ซ่ึงแบงออกเปน 4 
ระดับ คือ 
      1.2.1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Component) หมายถึงลักษณะทางกายภาพท่ี
ผูบริโภครับจากการซ้ือสินคาโดยตรง 
      1.2.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Component)  หมายถึงลักษณะทางกายภาพ
ท่ีผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได ซ่ึงเปนสวนท่ีเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาท่ีสมบูรณ หรือเชิญ
ชวนใหใชยิ่งข้ึน  เชน รูปรางของผลิตภัณฑ  
      1.2.3  ผลิตภัณฑควบ (Augmented  Product) หมายถึง ผลประโยชนเพิ่มเติมหรือ
บริการที่ผูซ้ือจะไดรับควบคูไปกับการซ้ือสินคา ประกอบดวย บริการกอนและหลังการขาย เชนการ
ติดต้ัง การขนสง เปนตน 
      1.2.4 ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected Product) หมายถึงกลุมของคุณสมบัติและ
เง่ือนไขท่ีผูซ้ือคาดหวังวาจะไดรับ และใชเปนขอตกลงเม่ือมีการซ้ือสินคา 
       2. ดานราคา (Price) หมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ
ผูบริโภค ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น 
ถาคุณคาสูงกวาราคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ผูกําหนดราคาตองคํานึงถึง การยอมรับของลูกคาใน
มูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ ตนทุน และคาใชจายท่ีเกี่ยวของตลอดจน
ภาวะการแขงขัน 

             นโยบายและกลยุทธดานราคา (Price Policies and Strategies) มีดังนี้ 
   2.1 นโยบายการใหสวนลด (Discount) สวนลด คือ สวนท่ีลดใหจากราคาท่ีกําหนด
ไวในรายการเพ่ือผูซ้ือกระทําหนาท่ีทางการตลาดบางอยางท่ีเปนประโยชนตอผูขาย เชน สวนลด
ปริมาณ สวนลดการคา และสวนลดตามฤดูกาล เปนตน 
   2.2 กลยุทธการตั้งราคาเพื่อสงเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เปนกลยุทธการ
ต้ังราคาเพื่อจูงใจผูบริโภคใหซ้ือสินคาของพอคาปลีกมากข้ึนไดแก การต้ังราคาลอใจ  การต้ังราคา
ในเทศกาลพิเศษ  การขายแบบคิดดอกเบ้ียตํ่า  สัญญาการรับประกันและการใหบริการ  การให
สวนลดตามหลักจิตวิทยา  การลดราคาเพื่อสงเสริมการขาย และการคืนเงิน 
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   2.3 นโยบายระดับราคา (The Level of Prices Policy) ผูผลิตกําหนดราคาของ
สินคาจําแนกตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ  เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง ผูผลิตอาจต้ังราคา ณ ระดับ
ราคาท่ีเทากัน ตํ่ากวา หรือสูงกวาระดับราคาตลาด ไมวาจะเปนการต้ังราคาแบบใดก็ตามจะมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจในราคา  และเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจใช 
   2.4 นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) หมายถึง การที่ผูผลิตคิดราคาสินคาชนิด
หนึ่งสําหรับผูซ้ือทุกรายในราคาเดียวกัน ภายใตสถานการณท่ีเหมือนกัน นโยบายราคาเดียวไมได
หมายความวา ราคาท่ีต้ังไวไมสามารถเปล่ียนแปลงได แตสามารถเปล่ียนตลอดเวลาท่ีตองการซ่ึง
เม่ือเปล่ียนแลวก็ตองยึดหลักการคิดราคาดังกลาวกับผูซ้ือทุกราย 
   2.5 กลยุทธการลดราคา (Mark Down) เปนวิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมท่ี
กําหนดไว เนื่องจากราคาที่กําหนดไวไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวะการ
แขงขัน และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป    
       3. ดานการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง
ประกอบดวยสถาบัน และกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือสถาบันตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจาย
สินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  
   การจัดจําหนายประกอบดวย 2 สวนดงันี้ 
   3.1 ชองทางการจัดจําหนาย  (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางท่ี
ผลิตภัณฑและกรรมสิทธของผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง 
ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
   3.2  การกระจายตัวสินคา ( Physical of Distribution ) หมายถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ประกอบดวย การขนสง การเก็บรักษา         
(Storage) คลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 
       4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือและ
ผูขายเพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย หรือใชส่ือ 
เคร่ืองมือในการติดตอมีหลายประเภทซ่ึงอาจเลือกใชไดดังนี้ 
   4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร 
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดท่ีตองการ และจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณา
จะเกี่ยวของกับกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา และกลยุทธส่ือ 
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   4.2 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและ
จูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับกลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย และการ
จัดการหนวยการขาย 
  4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย  และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืน   
  4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว 
เปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา หรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ
หมายถึง ความพยายามในการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการใหเกิดกับ
กลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 
 
  2.1.2 แนวคิด Non-Marketing Stimulus (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2546) เปนส่ิง
กระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยูภายนอกองคการ ซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ 
ไดแก 

1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ  รายไดของผูบริโภค 
ลวนมีอิทธิพลตอความตองการอาหารวางเพื่อสุขภาพของผูบริโภค 

2. ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยี นวัตกรรมสมยัใหมท่ี 
ทําใหการผลิตอาหารรวดเร็วข้ึน การคิดคนพัฒนาและวิจยั Food Additive ใหม ๆเชน gum  geratin
ท่ีทําใหอาหารเปนเนื้อเดียวกนั 

3. ปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย (Political and Law) เชน กฎหมาย ขอกําหนด 
ของรัฐ นโยบายภาครัฐ จะมีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการของผูบริโภค 

4. ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณ ีคานิยมของคน 
ในสังคม มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารวางเพื่อสุขภาพ  
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2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
       พรพรรณ  รพี  (2537)  กลาววา        
      สารอาหาร ( The nutrients ) เปนสวนประกอบท่ีเปนสารเคมีท่ีมีอยูในอาหาร เม่ือ
บริโภคเขาไปแลวรางกายสามารถนําไปใชประโยชนได  สารอาหารท่ีรางกายตองการแบงออกเปน 
5 ประเภท คือ 
       1.คารโบไฮเดรต  เปนสารอาหารท่ีพบมากในอาหารหลักหมูท่ี 2 ไดแก ธัญพืช และ
ผลิตภัณฑจากธัญพืช  เผือก มัน ผลไมเปลือกแข็ง และถ่ัวเมล็ดแหงบางชนิดท่ีมีแปงอยูเปนจํานวน
มาก เชน แปะกวย  เกาลัด ถ่ัวดํา ถ่ัวเขียว คารโบไฮเดรตเปนสารอาหารที่ใหกําลังแรงงานและความ
อบอุนแกรางกายเปนสวนใหญ  (1 กรัมใหพลังงาน 4  แคลอร่ี)  
       2.ไขมัน เปนสารอาหารที่พบในไขมันจากสัตวและนํ้ามันพืช มีกรดไขมันเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญ ซ่ึงทําใหไขมันแตละชนิดมีคุณสมบัติและลักษณะแตกตางกันออกไป  ไขมัน
ท่ีมาจากสัตวมักประกอบดวยกรดไขมันท่ีอ่ิมตัว ซ่ึงมีประโยชนแกรางกายนอยผิดกับไขมันท่ีมาจาก
พืช มักประกอบดวยกรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัว กรดไขมันท่ีจําเปนตอรางกาย (กรดไลโนเลอิก) ชวย
บํารุงสุขภาพผิวหนัง ปองกันโรคหัวและหลอดเลือด ชวยในการดูดซึมวิตามิน  (1 กรัมใหพลังงาน  
9 แคลอร่ี ) 
       3.โปรตีน  เปนสวนประกอบของเซลล และเน้ือเยื่อตาง ๆ ในรางกาย มนุษยและสัตว 
มีอยูมากเปนท่ี สองรองจากน้ําโปรตีนประกอบดวยกรดอะมิโนในทางโภชนาการ แบงเปน 2 พวก
คือ กรดอะมิโนท่ีจําเปนแกรางกายและกรดอะมิโนท่ีไมจําเปนแกรางกาย เปนสารอาหารท่ี
เสริมสรางใหรางกายเติบโต ชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ทําใหรางกายแข็งแรงหรือชวยในการ
ตอตานโรค    (1 กรัม ใหพลังงาน 4 แคลอร่ี)  
       4.วิตามินและเกลือแร 
   วิตามิน พบมากในผัก ผลไมและอาหารอ่ืน ๆ เชนตับ เคร่ืองในสัตว เปน
สารอาหารท่ีรางกายตองการจํานวนไมมากนัก แตจําเปนเพื่อใหปฏิกิริยาตางๆของการเผาผลาญ
พลังงานเปนไปดวยความเรียบรอย รางกายสามารถสรางวิตามินไดนอยมาก ไมเพียงพอตอความ
ตองการของรางกาย ฯลฯ วิตามินแบงออกเปน 2 พวกคือ พวกท่ีละลายในไขมัน ไดแก วิตามินเอ ดี 
อี เค  อีกพวกหนี่งละลายในน้ํา ไดแก วิตามิน บีรวม และซี วิตามินชวยปองกันตานทานโรค ชวย
บํารุงผิวพรรณ ผม ตา  
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   วิตามินเอ มีสองชนิดคือเรตนิอล กับเบตาแคโรทีน  พบวาเบตาแคโรทีน มีในพืช 
ใบเขียว พืชท่ีมีสีเหลืองแดง เชน บีทรูต มะเขือเทศ ฟกทอง ในผลไม เชน มะละกอ มะมวงสุก  ชวย
ปองกันมะเร็งผิวหนัง มะเร็งเตานม มะเร็งกระเพาะอาหาร เนื่องจากเบตาแคโรทีนมีคุณสมบัติเปน
สารตานอนุมูลอิสระ ทําใหเพิ่มภูมิตานทานโรค ทําใหผิวพรรณดี  บํารุงสายตา 
   วิตามินบี1 มีมากในขาวกลอง รําขาว นม ขนมปงโฮลทวที ทําหนาท่ีชวยเสริม 
สรางความแข็งแรงของจิตใจ ลดความเครียด ทําใหระบบประสาท กลามเนื้อ และหวัใจทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพและปองกนัโรคเหน็บชา 
   วิตามินบี2  มีมากในใบผัก ปลา ไข นม ตับทําใหผิวพรรณดี เล็บ ผมใหแข็งแรง  
ชวยสมานแผลในปากและริมฝปาก ปองกันอาการเม่ือยลา 
   วิตามินบี 6 มีมากในขาวกลอง รําขาว วีทเจิรม ตับ ถ่ัวเหลือง แคนตาลูป กระหลํ่า  
ไข  ผักใบเขียว ชวยปองกันอาการคล่ืนไส  ชวยสรางกรดอะมิโนท่ีปองกันอาหารแกกอนวัย 
   วิตามิน บี 12 มีมากในน้ํามันปลากะป ตับ เนื้อสัตวทุกชนิด ไข นม ชวยสรางเม็ด 
เลือด ชวยการทํางานของระบบประสาท ความทรงจําและสมาธิ 
   วิตามินซี  พบมากในผลไมโดยเฉพาะผลไมรสเปร้ียว เชน สม มะนาว ฝร่ัง และใน 
ผัก เชน พริก บล็อกโคลี มะเขือเทศ กะหลํ่าปลี ผักใบเขียว แตงตางๆ ชวยในการสรางสารส่ือ
ประสาทและเปนสารตานอนุมูลอิสระ ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน ปองกันหลอดเลือดแข็งตัว 
เสริมภูมิตานทานโดยเฉพาะโรคไวรัส อยางหวัด ชวยสมานแผลคลายเครียด 
   วิตามินอี  พบมากในถ่ัวเปลือกแข็ง งา จมูกขาวสาลี เมล็ดธัญพืช เปนสารตาน
อนุมูลอิสระปองกันหลอดเลือดอุดตัน หวัใจขาดเลือด ทําใหดูออนเยาว 
   เกลือแร พบมากในผัก ผลไมท่ัวไป และอาจพบในอาหารอื่น เชน  ไข นม เนื้อสัตว  
เปนสารอาหารท่ีรางกายขาดไมได เพราะเกลือแรแตละตัวมีหนาท่ีเฉพาะของตัวเอง สามารถแบง
เกลือแรออกเปนชนิดท่ีรางกายตองการในขนาดมาก เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เปนตน 
และชนิดท่ีรางกายตองการขนาดนอย เชน เหล็ก สังกะสี ทองแดง ไอโอดีน เปนตน เกลือแรชวยให
รางกายแข็งแรง ชวยควบคุมใหอวัยวะตาง ๆ ทํางานตามปกติ 
       5. น้ํา เปนสารอาหารท่ีมีอยูในอาหารทุกประเภท เปนสารอาหารท่ีรางกายขาดไมได  
เปนสวนประกอบของเซลลและเนื้อเยื่อ ในรางกายและจําเปนสําหรับปฏิกิริยาเคมี ชวยขนสง
สารอาหารและสารอ่ืน ๆ ชวยในการสะสมอาหาร การขับถายของเสียออกจากรางกาย และชวย
ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ผูใหญควรไดรับน้ําวันละ 6-8 แกว  
 



 
 

11 
 

2.3  งานศึกษาท่ีเก่ียวของ 
   ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ  (2540)  ทําการศึกษาเร่ือพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-40 ป จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางราน มีสมาชิกในครัวเรือนระหวาง 2-4 
คน และมีรายไดเฉล่ีย/เดือน ประมาณ 25,001-30,000 บาท ผูบริโภคสวนใหญทราบเร่ืองอาหารเพื่อ
สุขภาพคร้ังแรกจากบริเวณ ณ จุดขายสินคา บริโภคมาประมาณ 1-2 ป โดยมีเหตุผลของการบริโภค
คือ ตองการมีสุขภาพแข็งแรง นิยมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพประเภท ผักและผลไม สวน
ใหญสะดวกบริโภคมื้อเย็น และสมาชิกทุกคนในครัวเรือนจะบริโภคดวย สําหรับสถานท่ีเลือกซ้ือ
มักซ้ือจากรานคาในหางสรรพสินคา โดยตัดสินใจซ้ือดวยตนเองผูบริโภคเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริโภคคือ ปจจัยในเร่ืองคุณคาทางโภชนาการ รองลงมาคือ การพิจารณาวันหมดอายุ สําหรับปญหา
ของผูบริโภคคือ อาหารเพื่อสุขภาพมีราคาแพง รองลงมาคือปญหาเร่ืองการหาซ้ือยาก 
   พัชรา  วนิชพิสิฐพันธ  (2544 )  ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพ ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย  ปจจัยดานราคาในระดับมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดผูบริโภคใหความสําคัญ
ในระดับปานกลาง  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก 
ผลิตภัณฑควรมีคุณภาพดี  ระบุวันหมดอายุไว  มีบรรจุภัณฑคุณภาพดี ปลอดภัย  มีเคร่ืองหมาย 
“อ.ย.” มีฉลากผลิตภัณฑกํากับ และมีรายละเอียดกํากับสินคา  ปจจัยยอยดานชองทางการจัด
จําหนายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ รานคามีท่ีจอดรถสะดวก ปจจัยยอยดาน
ราคาท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก ผลิตภัณฑมีราคาท่ีสมเหตุสมผล  มีปาย
บอกราคากําหนดไว และปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับ
มาก คือ ผูบริโภคพอใจกับการขายโดยใชพนักงานขายท่ีมีมนุษยสัมพันธดี     
   รอยเอกหญิงวิศมล  ไพฑูรย  (2548)  ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกรุงเทพ
มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน เพราะคิดวาหากรับประทานแลวจะเกิดประโยชนตอรางกายและหาซ้ือได
งาย จํานวนคร้ังท่ีบริโภคตอสัปดาหมากท่ีสุด คือ 2-5 คร้ังตอสัปดาห บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุดคือ ตนเอง แหลงท่ีมีการซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพมากท่ีสุดคือ ซ้ือตามซุปเปอรมารเก็ต  เหตุผลจูงใจรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากท่ีสุด 
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คือ ดูจากโทรทัศนหรือฟงจากวิทยุหรือส่ือตาง ๆ เชนอินเทอรเน็ต  สวนปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย  ดังนี้ ปจจัยดาน
สงเสริมการตลาดสําคัญมาก ปจจัยดานผลิตภัณฑสําคัญมาก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
สําคัญมาก และปจจัยดานราคาสําคัญมาก ปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก พนักงานขายมีมนุษยสัมพันธดี  รับขาวสารจากส่ือโทรทัศน  มีอาหารใหลูกคา
ไดทดลองชิม  รับขาวสารจากส่ือวิทยุ ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับ
มากท่ีสุด คือ คุณภาพอาหาร ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ความสะอาดของรานคาอาหารเพ่ือสุขภาพ และปจจัยยอยดานราคาท่ีผูบริโภค
ใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  ขายสินคาราคาถูกกวารานอ่ืน 
   นายปรีชา  มีนาค  (2550)  ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภค
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑตราดอยคํา  ในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส  อายุระหวาง 21-30 ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดระหวาง 5,000-15,000 บาท มีคาเฉลี่ยในการซ้ือ
ผลิตภัณฑตราดอยคํา 2-3 คร้ัง / สัปดาห ในชวงเวลา 16.00 -20.00 น.มีคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑ
ตราดอยคํา นอยกวา 300 บาทตอคร้ัง และไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑตราดอยคําจากการบอกตอ  
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑตราดอยคํา โดยรวมอยู
ในระดับมากในทุกปจจัย  คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานการจัด
จําหนาย ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  คือความสะอาด ปจจัยยอยดานราคาท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ การจัดวางสินคาเปนระเบียบ และปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  
พนักงานมีความรูและความสามารถในการแนะนําสินคา 
   นายดลกร  บุญติ  (2551)  ไดศีกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํา
ผลไมสําเร็จรูปของผูบริโภคอําเภอเมืองเชียงใหม  โดยการสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 
คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง อายุอยูในชวงนอยกวา 21-25 ป  มีการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพนักเรียนนักศึกษา รายไดโดยเฉล่ียนอยกวา 5,000 ถึง 10,000 บาทตอ
เดือน  ผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือน้ําผลไมสําเร็จรูปท่ีผลิตภายในประเทศ เปนน้ําสมสําเร็จรูป    
100 %  เลือกซ้ือ 1-2  คร้ังตอสัปดาห เลือกซ้ือจากซุปเปอรสโตร  สาเหตุท่ีเลือกซ้ือจากมีประโยชน
ตอสุขภาพ  โดยทําการตัดสินใจดวยตัวเอง  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญระดับมาก ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานสถานท่ีจัดจําหนาย  และให
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ความสําคัญโดยรวมระดับปานกลาง คือ ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ี
ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ การระบุวันหมดอายุ ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูบริโภค
ใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณคา ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ปจจัยยอย
ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก  สะดวก หาซ้ืองาย เชน
ใกลบาน สินคามีปริมาณพอเพียงไมขาดตลาด และปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูบริโภค
ใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก โฆษณาผานส่ือส่ิงพิมพ เชนหนังสือพิมพ นิตยสาร โฆษณาผาน
โทรทัศน 


