
 
 

 

 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
  การคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ   
สุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาคร้ังนี้
คือ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในตําบลมหาชัย  ตําบลทาทราย ตําบลบางหญาแพรก ตําบลนาดี และตําบล
โคกขาม ท่ีเคยบริโภคอาหารวางเพ่ือสุขภาพ จํานวน 200 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปราย
ผล ขอคนพบและขอเสนอแนะดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา  
  สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป  
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  มีรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 
10,000 บาท   
  ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ืออาหารวางประเภทผลไมตางๆ เลือกซ้ืออาหารวาง
เพื่อสุขภาพโดยไมจําเปนตองมียี่หอ  มีวัตถุประสงคในการเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ เพราะ
ตองการใหสุขภาพแข็งแรง  บริโภคอาหารวางเพื่อสุขภาพระหวางม้ือเชา  มีความถ่ีในการเลือกซ้ือ
อาหารวางเพ่ือสุขภาพสัปดาหละ 1-2 คร้ัง  โดยตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพดวยตัวเอง เลือก
ซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพจากรานในซุปเปอรมารเก็ต  และมีคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพ่ือ
สุขภาพระหวาง 101-200 บาทตอคร้ัง  
 
  สวนท่ี 2   ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวาง 
เพื่อสุขภาพ 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพ โดยใหความสําคัญ
โดยรวมเฉล่ียในระดับมาก เรียงลําดับไดดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ รองลงมา คือ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  
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  เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังนี้ 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมเฉล่ียในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ มีการระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุ สวนปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญนอยท่ีสุดคือ มีการรับคืนสินคาถาไมพอใจ  
  ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ  สวนปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญนอยท่ีสุดคือคือ สามารถจายโดยใชบัตรเครดิตโดยไมเรียกคาธรรมเนียมเพิ่ม 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมเฉล่ียใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ รานอยูในทําเลที่เขาถึงงาย  สวนปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญนอยท่ีสุดคือ มีโตะเกาอ้ีใหลูกคานั่งรับประทาน  
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมเฉล่ียใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ มีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของ
สวนประกอบในผลิตภัณฑ  สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุดคือ มีพนักงานแนะนําสินคา ณ 
จุดขาย   
 
  สวนท่ี 3   ปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ 
สุขภาพ 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพ โดยใหความสําคัญ
โดยรวมเฉล่ียในระดับมาก เรียงลําดับไดดังนี้ ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย  รองลงมา คือ ปจจัย
ดานเทคโนโลยี  ปจจัยดานวัฒนธรรม  และปจจัยดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ  
  เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังนี้ 
  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมเฉล่ียในระดับมาก โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ รายไดของผูบริโภคลดลง  สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญนอย
ท่ีสุดคือ ภาวะเศรษฐกิจซบเซา  
  ปจจัยดานเทคโนโลยี  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมเฉล่ียในระดับมาก 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ ความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และมี อย.รับรอง  สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุดคือ เทคโนโลยีสมัยใหมท่ี
ทําใหเขาถึงสินคาไดงาย เชน อินเทอรเน็ต  
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  ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมเฉล่ียใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ อาหารวางเพื่อสุขภาพมีกฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP  สวนปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุด
คือ นโยบายกระตุนการบริโภคสินคาท่ีผลิตโดยคนไทยของภาครัฐ   
  ปจจัยดานวัฒนธรรม  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมเฉล่ียระดับมาก โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร  สวน
ปจจัยยอยท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุดคือ การบริโภคตามคําบอกเลาของผูใหญ  
  
  สวนท่ี 4   ปญหาการซ้ือผลิตภัณฑอาหารวางเพื่อสุขภาพ 
 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหาการซ้ือผลิตภัณฑอาหารวาง
เพื่อสุขภาพ ดังนี้  
  ปญหาดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหามากท่ีสุดคือ รสชาติของ
อาหารไมอรอยอยางท่ีทดลองชิมกอนตัดสินใจซ้ือ และนอยท่ีสุดคือ ไมมีการระบุคุณคาสารอาหาร
ตอหนวย 
  ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหามากท่ีสุดคือ ราคาสูงสําหรับผู
ซ้ือคร้ังแรก และนอยท่ีสุดคือ ราคาไมเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ  
  ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหามากท่ีสุด
คือ หาซ้ือคอนขางยาก และนอยท่ีสุดคือ ท่ีจอดรถไมเพียงพอ/ไมสะดวก  
  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหามากท่ีสุดคือ 
ไมมีเอกสารแนะนําประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ และนอยท่ีสุดคือ ไมมีสวนลด ไมมี
สินคาแจกฟรี  
 
  สวนท่ี 5   ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีสวนเก่ียวของกับการตัดสินใจซื้ออาหารวาง
เพื่อสุขภาพ จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน ความถ่ีในการซ้ือ แหลงท่ีเลือกซ้ือ 
และคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 
  เม่ือพิจารณาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวาง
เพื่อสุขภาพ จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน ความถ่ีในการซื้อ แหลงท่ีเลือกซ้ือ 
และคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง สามารถสรุปปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญสูงสุด 
ไดดังตารางท่ี 77-78 
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ตาราง 77 ระดับความสําคัญสูงสุดของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้ออาหารวางเพื่อสุขภาพเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 
อายุ และรายไดทั้งหมดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยสวน
ประสมการตลาด 

เพศ อาย ุ รายไดทั้งหมดเฉลี่ยตอเดือน 

ชาย หญิง ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41 ปขึ้นไป ไมเกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001 บาทขึ้นไป 

ดานผลิตภณัฑ มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.49) 

มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.68) 

มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.61) 

มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.52) 

มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.66) 

มีการระบุวันเดือนป
ที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.55) 

มีการระบุวันเดือนป
ที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.63) 

มีการระบุวันเดือนป
ที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.65) 

ดานราคา ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.15) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.44) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.28) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.25) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.44) 

มีการติดปายบอก
ราคาที่ตัวสินคา

ชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.21) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.41) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.46) 

ดานชองทางการ 
จัดจําหนาย 

รานอยูในทําเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 3.99) 

หาซื้องายในหาง 
สรรพสินคาทั่วไป 

(คาเฉลี่ย 4.23) 

หาซื้องายใน
หางสรรพสินคา

ทั่วไป 
(คาเฉลี่ย 4.03) 

รานอยูในทําเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 4.06) 

รานอยูในทําเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 4.30) 

รานอยูในทําเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 3.94) 

หาซื้องายใน
หางสรรพสินคา

ทั่วไป 
(คาเฉลี่ย 4.16) 

รานอยูในทําเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 4.24) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.06) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.15) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 3.94) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.21) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.36) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบใน

ผลิตภัณฑ 
(คาเฉลี่ย 3.93) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบใน

ผลิตภัณฑ 
(คาเฉลี่ย 4.22) 

สื่อโฆษณามีการ
บอกประโยชนที่
ไดรับเมื่อบริโภค
ผลิตภัณฑตางๆ 
(คาเฉลี่ย 4.28) 
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  จากตาราง 77 พบวา เม่ือจําแนกตามเพศ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีเหมือนกันคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด และใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีตางกันคือ ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
  เพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ มีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของ
สวนประกอบในผลิตภัณฑ และรานอยูในทําเลที่เขาถึงงาย ตามลําดับ 
  เพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ หาซ้ืองายในหางสรรพสินคาท่ัวไป และมีเอกสาร
แนะนําสินคาถึงประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ ตามลําดับ 
  จําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ี
เหมือนกันคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีตางกันคือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยให
ความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
  อายุไมเกิน 30 ปใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ หาซ้ืองายในหางสรรพสินคาท่ัวไป และมี
เอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ ตามลําดับ 
  อายุระหวาง 31-40 ปใหความสําคัญกับปจจัยยอยเก่ียวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ี
หมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ มีเอกสารแนะนําสินคาถึง
ประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ และรานอยูในทําเลที่เขาถึงงาย ตามลําดับ 
  อายุ 41 ปข้ึนไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ มีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของ
สวนประกอบในผลิตภัณฑ และรานอยูในทําเลที่เขาถึงงาย ตามลําดับ 
  จําแนกตามรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมการตลาดท่ีเหมือนกันคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีตางกันคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
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  รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอยเก่ียวกับ มี
การระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการติดปายบอกราคาที่ตัวสินคาชัดเจน ราน
อยูในทําเลที่เขาถึงงาย และมีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ  
ตามลําดับ 
  รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
เกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ มี
เอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ และหาซ้ืองายใน
หางสรรพสินคาท่ัวไป ตามลําดับ 
  รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มี
การระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ ส่ือโฆษณามี
การบอกประโยชนท่ีไดรับเม่ือบริโภคผลิตภัณฑตางๆ และรานอยูในทําเลที่เขาถึงงาย ตามลําดับ
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ตาราง 78 ระดับความสําคัญสูงสุดของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้ออาหารวางเพื่อสุขภาพเปนรายดาน จําแนกตาม
ความถี่ในการเลือกซื้อ  แหลงที่เลือกซื้อ และคาใชจายในการซื้ออาหารวางเพื่อสุขภาพตอครั้ง 
 

ปจจัยสวน
ประสมการตลาด 

ความถี่ในการเลือกซื้อ แหลงที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้ออาหารวางเพือ่สุขภาพตอครั้ง 

ไมนอยกวาสัปดาห
ละ 3-4 ครั้ง 

สัปดาหละ 1-2 ครั้ง ไมเกินเดือนละ 2-3 ครั้ง รานในซุปเปอร 
มารเก็ต 

รานอื่นๆ ไมเกิน 100 บาท 101-200 บาท 201 บาทขึ้นไป 

ดานผลิตภณัฑ มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.42) 

มีการระบุวันเดือนป
ที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.65) 

มีการระบุวันเดือนปที่
หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.75) 

มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.68) 

มีการระบุวันเดือนป
ที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.53) 

มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.53) 

มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.51) 

มีการระบุวันเดือน
ปที่หมดอายุ 

(คาเฉลี่ย 4.78) 

ดานราคา ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.19) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.38) 

มีการติดปายบอกราคา
ที่ตัวสินคาชัดเจน 

(คาเฉลี่ย 4.39) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.39) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.33) 

มีการติดปายบอก
ราคาที่ตัวสินคา

ชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.15) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.41) 

ราคาเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 
(คาเฉลี่ย 4.42) 

ดานชองทางการ 
จัดจําหนาย 

รานอยูในทําเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 4.02) 

รานอยูในทําเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 4.12) 

หาซื้องายใน
หางสรรพสินคาทั่วไป 

(คาเฉลี่ย 4.12) 

หาซื้องายในหาง 
สรรพสินคาทั่วไป 

(คาเฉลี่ย 4.25) 

รานอยูในทําเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 4.01) 

รานอยูในทาํเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 3.98) 

รานอยูในทําเลที่
เขาถึงงาย 

(คาเฉลี่ย 4.09) 

หาซื้องายใน
หางสรรพสินคา

ทั่วไป 
(คาเฉลี่ย 4.28) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.14) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.11) 

มีเอกสารแนะนําสินคา
ถึงประโยชนของ
สวนประกอบใน

ผลิตภัณฑ 
(คาเฉลี่ย 4.08) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.15) 

มีเอกสารแนะนํา
สนิคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.09) 

สื่อโฆษณามีการ
บอกประโยชนที่
ไดรับเมื่อบริโภค
ผลิตภัณฑตางๆ 
(คาเฉลี่ย 3.95) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.15) 

มีเอกสารแนะนํา
สินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบ
ในผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย 4.27) 
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  จากตาราง78 พบวา เม่ือจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีเหมือนกันคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด และใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีตางกันคือ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
  ซ้ือไมนอยกวาสัปดาหละ 3-4 คร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวัน
เดือนปท่ีหมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ มีเอกสารแนะนําสินคาถึง
ประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ และรานอยูในทําเลที่เขาถึงงาย ตามลําดับ 
  ซ้ือสัปดาหละ 1-2 คร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ี
หมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ รานอยูในทําเลที่เขาถึงงาย และมี
เอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ ตามลําดับ 
  ซ้ือไมเกินเดือนละ 2-3 คร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ี
หมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการติดปายบอกราคาที่ตัวสินคาชัดเจน หาซ้ืองายใน
หางสรรพสินคาท่ัวไป และมีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ 
ตามลําดับ 
  จําแนกตามแหลงท่ีเลือกซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีเหมือนกันคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีตางกันคือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดย
ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
  ซ้ือจากรานในซุปเปอรมารเก็ตใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนป
ท่ีหมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ หาซ้ืองายในหางสรรพสินคา
ท่ัวไป และมีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ ตามลําดับ 
  ซ้ือจากรานอ่ืนๆ ใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ มีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของ
สวนประกอบในผลิตภัณฑ และรานอยูในทําเลที่เขาถึงงาย ตามลําดับ 
  จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีเหมือนกันคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีตางกันคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
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  คาใชจายไมเกิน 100 บาทตอคร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือน
ปท่ีหมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการติดปายบอกราคาท่ีตัวสินคาชัดเจน รานอยูในทําเลที่เขาถึง
งาย  และส่ือโฆษณามีการบอกประโยชนท่ีไดรับเม่ือบริโภคผลิตภัณฑตางๆ ตามลําดับ 
  คาใชจาย 101-200 บาทตอคร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนป
ท่ีหมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ มีเอกสารแนะนําสินคาถึง
ประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ และรานอยูในทําเลที่เขาถึงงาย ตามลําดับ  
  คาใชจาย 201 บาทขึ้นไปตอคร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือน
ปท่ีหมดอายุมากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ หาซ้ืองายในหางสรรพสินคา
ท่ัวไป  และมีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ ตามลําดับ 
 
  สวนท่ี 6 ปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ
สุขภาพ จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน ความถ่ีในการเลือกซ้ือ แหลงท่ีเลือกซ้ือ และ
คาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพตอคร้ัง 
  เม่ือพิจารณาปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวาง
เพื่อสุขภาพ จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดท้ังหมดเฉลี่ยตอเดือน ความถ่ีในการซ้ือ แหลงท่ีเลือกซ้ือ 
และคาใชจายในการซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพตอคร้ัง สามารถสรุปปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญสูงสุด ได
ดังตารางท่ี 79-80 
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ตาราง79 ระดับความสําคัญสูงสุดของปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้ออาหารวางเพื่อสุขภาพเปนรายดาน จําแนกตามเพศ อายุ 
และรายไดทั้งหมดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัย
สิ่งแวดลอม
ภายนอก 

เพศ อาย ุ รายไดทั้งหมดเฉลี่ยตอเดือน 
ชาย หญิง ไมเกิน 30 ป 31-40 ป 41 ปขึ้นไป ไมเกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001 บาทขึ้นไป 

ดานเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.65) 

รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.68) 

รายไดของ
ผูบริโภคลดลง  
(คาเฉลี่ย 3.57) 

รายไดของ
ผูบริโภคลดลง  
(คาเฉลี่ย 3.75) 

รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.76) 

รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.55) 

รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.78) 

รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.70) 
ดานเทคโนโลยี ความปลอดภัยของ

สารปรุงแตงที่
พัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และมี 

อย.รับรอง  
(คาเฉลี่ย 4.23) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และมี 

อย.รับรอง  
(คาเฉลี่ย 4.37) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไม
มีสารพิษตกคาง 
และมี อย.รับรอง  

(คาเฉลี่ย 4.25) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไม
มีสารพิษตกคาง 
และมี อย.รับรอง  

(คาเฉลี่ย 4.19) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และมี 

อย.รับรอง  
(คาเฉลี่ย 4.54) 

ความปลอดภัยของสาร
ปรุงแตงที่พัฒนาขึ้น 
เชน ไมมีสารพิษ
ตกคาง และมี อย.

รับรอง   
(คาเฉลี่ย 4.12) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และ

มี อย.รับรอง   
(คาเฉลี่ย 4.46) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และมี 

อย.รับรอง   
(คาเฉลี่ย 4.46) 

ดานการเมือง
และกฎหมาย 

อาหารวางเพื่อสุขภาพ
มีกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน

อาหาร มารองรับ เชน 
อย. GMP   

(คาเฉลี่ย 4.15) 

อาหารวางเพื่อสุขภาพ
มีกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน

อาหาร มารองรับ เชน 
อย. GMP 

(คาเฉลี่ย 4.31) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP   
(คาเฉลี่ย 4.14) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP   
(คาเฉลี่ย 4.21) 

อาหารวางเพื่อสุขภาพ
มีกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน

อาหาร มารองรับ เชน 
อย. GMP   

(คาเฉลี่ย 4.48) 

อาหารวางเพื่อสุขภาพ
มีกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน

อาหาร มารองรับ เชน 
อย. GMP   

(คาเฉลี่ย 4.10) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP   
(คาเฉลี่ย 4.40) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP   
(คาเฉลี่ย 4.26) 

ดาน
วัฒนธรรม 

ทัศนคติตออาหารและ
สิ่งที่คิดวามีประโยชน

ในอาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.00) 

ทัศนคติตออาหารและ
สิ่งที่คิดวามีประโยชน

ในอาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.18) 

ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี
ประโยชนใน

อาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.07) 

ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี
ประโยชนใน

อาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.07) 

ทัศนคติตออาหารและ
สิ่งที่คิดวามีประโยชน

ในอาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.18) 

ทัศนคติตออาหารและ
สิ่งที่คิดวามีประโยชน

ในอาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.02) 

ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี
ประโยชนใน

อาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.18) 

สื่อโฆษณามีการ
บอกประโยชนที่
ไดรับเมื่อบริโภค
ผลิตภัณฑตางๆ 
(คาเฉลี่ย 4.17) 
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  จากตาราง 79  พบวา เม่ือจําแนกตามเพศ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ส่ิงแวดลอมภายนอกเหมือนกันท้ังปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานการเมืองและ
กฎหมาย ปจจัยดานวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
  เพศชายใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาขึ้น 
เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวางเพื่อสุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ี
คิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  เพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ี
พัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวางเพ่ือสุขภาพมี
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP ทัศนคติตออาหาร
และส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  จําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอก
เหมือนกันท้ังปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดาน
วัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
  อายุไมเกิน 30 ปใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ี
พัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวางเพ่ือสุขภาพมี
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP ทัศนคติตออาหาร
และส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  อายุระหวาง 31-40 ปใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับอาหารวางเพ่ือสุขภาพมี
กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรอง 
ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  อายุ 41 ปข้ึนไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ี
พัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวางเพ่ือสุขภาพมี
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP ทัศนคติตออาหาร
และส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  จําแนกตามรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ส่ิงแวดลอมภายนอกที่เหมือนกันคือ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัย
ดานวัฒนธรรม และใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีตางกันคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
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  รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ อาหารวางเพ่ือสุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มา
รองรับ เชน อย. GMP ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของ
ผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยยอย
เกี่ยวกับ ความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวางเพื่อสุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) 
มารองรับ เชน อย. GMP ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของ
ผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  รายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไปใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ อาหารวางเพ่ือสุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มา
รองรับ เชน อย. GMP ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของ
ผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
 



 
 

 

ตาราง 80 ระดับความสําคัญสูงสุดของปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้ออาหารวางเพื่อสุขภาพเปนรายดาน จําแนกตามความถี่
ในการเลือกซื้อแหลงที่เลือกซื้อ และคาใชจายในการซื้ออาหารวางเพื่อสุขภาพตอครั้ง 
 

ปจจัย
สิ่งแวดลอม
ภายนอก 

ความถี่ในการเลือกซื้อ แหลงที่เลือกซื้อ คาใชจายในการซื้ออาหารวางเพือ่สุขภาพตอครั้ง 

ไมนอยกวาสัปดาห
ละ 3-4 ครั้ง 

สัปดาหละ 
1-2 ครั้ง 

ไมเกินเดือนละ         
2-3 ครั้ง 

รานในซุปเปอร
มารเก็ต 

รานอื่นๆ ไมเกิน 100 บาท 101-200 บาท 201 บาทขึ้นไป 

ดานเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.66) 

รายไดของ
ผูบริโภคลดลง  
(คาเฉลี่ย 3.62) 

รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.73) 

รายไดของ
ผูบริโภคลดลง  
(คาเฉลี่ย 3.65) 

รายไดของ
ผูบริโภคลดลง  
(คาเฉลี่ย 3.65) 

รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.61) 

รายไดของผูบริโภค
ลดลง  

(คาเฉลี่ย 3.56) 

รายไดของ
ผูบริโภคลดลง  
(คาเฉลี่ย 3.83) 

ดานเทคโนโลยี ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และมี 

อย.รับรอง  
(คาเฉลี่ย 4.27) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่
พัฒนาขึ้น    เชน 
ไมมีสารพิษตกคาง    
และมี อย.รับรอง  

(คาเฉลี่ย 4.33) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และมี 

อย.รับรอง  
(คาเฉลี่ย 4.33) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไม
มีสารพิษตกคาง 
และมี อย.รับรอง  

(คาเฉลี่ย 4.39) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไม
มีสารพิษตกคาง 
และมี อย.รับรอง  

(คาเฉลี่ย 4.31) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และมี 

อย.รับรอง  
(คาเฉลี่ย 4.13) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไมมี
สารพิษตกคาง และ

มี อย.รับรอง  
(คาเฉลี่ย 4.38) 

ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงที่

พัฒนาขึ้น เชน ไม
มีสารพิษตกคาง 
และมี อย.รับรอง  

(คาเฉลี่ย 4.40) 
ดานการเมือง
และกฎหมาย 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP  
(คาเฉลี่ย 4.17) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP  
(คาเฉลี่ย 4.26) 

อาหารวางเพื่อสุขภาพ
มีกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน

อาหาร มารองรับ เชน 
อย. GMP  

(คาเฉลี่ย 4.29) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP  
(คาเฉลี่ย 4.26) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร
มารองรับ เชน อย. 

GMP  
(คาเฉลี่ย 4.24) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP  
(คาเฉลี่ย 4.18) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP  
(คาเฉลี่ย 4.21) 

อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในอาหาร 
มารองรับ เชน อย. 

GMP  
(คาเฉลี่ย 4.35) 

ดานวัฒนธรรม ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี

ประโยชนในอาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.22) 

ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี
ประโยชนใน

อาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.05) 

ทัศนคติตออาหารและ
สิ่งที่คิดวามีประโยชน

ในอาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.10) 

ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี
ประโยชนใน

อาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.15) 

ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี
ประโยชนใน

อาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.08) 

ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี

ประโยชนในอาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.06) 

ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี

ประโยชนในอาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.03) 

ทัศนคติตออาหาร
และสิ่งที่คิดวามี
ประโยชนใน

อาหาร  
(คาเฉลี่ย 4.27) 
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  จากตาราง 80 พบวา เม่ือจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเหมือนกันคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานเทคโนโลยี 
ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย และใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีตางกันคือ 
ปจจัยดานวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
  ซ้ือไมนอยกวาสัปดาหละ 3-4 คร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร อาหารวางเพื่อสุขภาพมีกฎหมายเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP และรายไดของผูบริโภคลดลง 
ตามลําดับ 
  ซ้ือสัปดาหละ 1-2 คร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารปรุง
แตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวางเพื่อ
สุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP ทัศนคติ
ตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  ซ้ือไมเกินเดือนละ 2-3 คร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาร
ปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวางเพ่ือ
สุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP กระแส
นิยมรักสุขภาพ และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  จําแนกตามแหลงท่ีเลือกซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยส่ิงแวดลอม
ภายนอกเหมือนกันท้ังปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 
ปจจัยดานวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
  ซ้ือจากรานในซุปเปอรมารเก็ตใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงท่ีพัฒนาขึ้น เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวาง
เพื่อสุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP 
ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  ซ้ือจากรานอ่ืนๆใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ี
พัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวางเพ่ือสุขภาพมี
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP ทัศนคติตออาหาร
และส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
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  จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ส่ิงแวดลอมภายนอกเหมือนกันท้ังปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานการเมือง
และกฎหมาย ปจจัยดานวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยดังนี้ 
  คาใชจายไมเกิน 100 บาทตอคร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ อาหารวางเพ่ือ
สุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรอง 
ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
  คาใชจาย 101-200 บาทตอคร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวาง
เพื่อสุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP 
ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ  
  คาใชจาย 201 บาทข้ึนไปตอคร้ังใหความสําคัญกับปจจัยยอยเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของ
สารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรองมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาหารวาง
เพื่อสุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP 
ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และรายไดของผูบริโภคลดลง ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ผูศึกษาไดนําประเด็น
สําคัญท่ีพบมาอภิปรายผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ืออาหารวางประเภทผลไม
ตางๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลือง เบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ ขนม
ขบเค้ียว และนอยท่ีสุดคือ ซีเรียลผสมธัญพืช ในการเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพผูตอบ
แบบสอบถามไมไดคํานึงถึงยี่หอ มีวัตถุประสงคในการเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ เพราะ
ตองการใหสุขภาพแข็งแรง นิยมบริโภคอาหารวางเพื่อสุขภาพระหวางม้ือเชา มีการเลือกซ้ืออาหาร
วางเพื่อสุขภาพสัปดาหละ 1-2 คร้ัง สวนใหญตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพดวยตัวเอง จากราน
ในซุปเปอรมารเก็ต และมีคาใชจายในการซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพระหวาง 101-200 บาทตอคร้ัง 
สอดคลองกับการศึกษาของรอยเอกหญิงวิศมล  ไพฑูรย  (2548) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจะเกิด
ประโยชนตอรางกาย บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมาก
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ท่ีสุดคือ ตนเอง แหลงท่ีมีการซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพมากท่ีสุดคือ ซ้ือตามซุปเปอรมารเก็ต  และ
สอดคลองกับการศึกษาของศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ (2540) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เหตุผลของการบริโภคคือ ตองการมี
สุขภาพแข็งแรง นิยมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพประเภทผักและผลไม และตัดสินใจซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพดวยตนเอง  
  จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อ
สุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากทุกปจจัย โดยใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  สอดคลองกับการศึกษาของพัชรา วนิชพิสิฐพันธ (2544) ท่ีได
ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยดานราคาในระดับมาก แตไม
สอดคลองกับปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลาง และ
สอดคลองกับการศึกษาของรอยเอกหญิงวิศมล  ไพฑูรย  (2548) ท่ีใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือระดับมาก แตการเรียงลําดับความสําคัญมีความ
แตกตางกัน คือ ใหความสําคัญกับปจจัยดานสงเสริมการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานราคา ตามลําดับ เม่ือแยกพิจารณาเปน
รายดานสรุปไดดังนี้ 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมากท่ีสุดคือ การระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุ  มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก และปจจัยยอยท่ีให
ความสําคัญระดับมาก ไดแกมีเคร่ืองหมายของหนวยงานรับรองดานมาตรฐานกํากับ เชน อย. 
รสชาติอรอยถูกปาก บรรจุภัณฑมีความปลอดภัยและสวยงาม มีการระบุคุณคาสารอาหารตอหนวย 
ความสะดวกในการเก็บรักษา สินคามีหลายขนาดใหเลือก ความมีช่ือเสียงของตราสินคาและตรา
ยี่หอ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพัชรา วนิชพิสิฐพันธ (2544) ท่ีพบวาผูบริโภคใหความสําคัญ
กับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในระดับมากท่ีสุดเกี่ยวกับการระบุวันหมดอายุไว และ สอดคลองกับ
การศึกษาของดลกร  บุญติ (2551)  ท่ีพบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคใหความสําคัญใน
ระดับมากท่ีสุด คือ การระบุวันหมดอายุ 
  ปจจัยดานราคา  ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก 
ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก มีการติดปายบอกราคาที่ตัวสินคา
ชัดเจน และราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีคาเฉล่ียเปนอันดับสองเทากัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
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ของรอยเอกหญิงวิศมล  ไพฑูรย  (2548) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานราคาท่ีผูบริโภคใหความสําคัญใน
ระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  และขายสินคาราคาถูกกวารานอ่ืน และสอดคลองกับ
การศึกษาของปรีชา  มีนาค  (2550) ท่ีพบวา ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพสินคา 
  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับ
มากไดแก รานอยูในทําเลท่ีเขาถึงงาย มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก หาซ้ืองายในหางสรรพสินคาท่ัวไป 
มีคาเฉล่ียเปนอันดับสอง สินคาไมขาดตลาด มีคาเฉล่ียเปนอันดับสาม มีสถานท่ีจอดรถสะดวก มี
คาเฉล่ียเปนอันดับส่ี ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของดลกร  บุญติ (2551)  ท่ีพบวา ปจจัยยอยดาน
ชองทางการจัดจําหนายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก  สะดวก หาซ้ืองาย เชนใกล
บาน สินคามีปริมาณพอเพียงไมขาดตลาด แตผลการศึกษาไมสอดคลองกับการศึกษาของพัชรา 
วนิชพิสิฐพันธ (2544) ท่ีพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายใน
ระดับมากท่ีสุด คือ รานคามีท่ีจอดรถสะดวก 
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากไดแก การมีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของ
สวนประกอบในผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก  ส่ือโฆษณามีการบอกประโยชนท่ีไดรับเม่ือ
บริโภคผลิตภัณฑตางๆ มีคาเฉล่ียเปนอันดับสอง  พนักงานขายใหบริการประทับใจเปนกันเองมี
คาเฉล่ียเปนอันดับสาม  มีการแจกตัวอยางใหลูกคาเม่ือแนะนําสินคาใหม มีคาเฉล่ียเปนอันดับส่ี  
และมีสินคาใหทดลองชิมฟรี ณ จุดขายมีคาเฉล่ียเปนอันดับหา  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของรอย
เอกหญิงวิศมล  ไพฑูรย  (2548) ท่ีใหความสําคัญระดับมากเก่ียวกับพนักงานขายมีมนุษยสัมพันธดี 
และมีอาหารใหลูกคาไดทดลองชิม 
  จากการศึกษาปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวาง
เพื่อสุขภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากทุกปจจัย โดยใหความสําคัญกับปจจัย
ดานการเมืองและกฎหมายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานวัฒนธรรม และ
ปจจัยดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ  เม่ือแยกพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังนี้ 
  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ปจจัยยอยดานเศรษฐกิจท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับ
มากไดแก รายไดของผูบริโภคลดลง และภาวะเศรษฐกิจ ซบเซา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
วารายไดของผูบริโภคท่ีลดลงสงผลกระทบกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมากกวาภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา 
  ปจจัยดานเทคโนโลยี  ปจจัยยอยดานเทคโนโลยีท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมากไดแก ความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.
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รับรอง และเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีทําใหเขาถึงสินคาไดงาย เชน อินเทอรเน็ต ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาขึ้นมากกวาเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี
พัฒนาเพื่อใหเขาถึงสินคาไดงายข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคอาหารวางเพ่ือ
สุขภาพเปนลําดับตนๆ 
  ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย  ปจจัยยอยดานการเมืองและกฎหมายท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ไดแก การมีกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food 
safety) มารองรับ เชน อย. GMP และนโยบายกระตุนการบริโภคสินคาท่ีผลิตโดยคนไทยของ
ภาครัฐ ซ่ึงปจจัยยอยเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด 
สอดคลองกับปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัยดานเทคโนโลยีท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคอาหารวางเพื่อสุขภาพมากท่ีสุด 
  ปจจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยยอยดานวัฒนธรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ระดับมาก ไดแก ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร และกระแสนิยมรักสุขภาพ 
และใหความสําคัญระดับปานกลางกับปจจัยยอยเก่ียวกับการบริโภคตามคําบอกเลาของผูใหญ 
แสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีเกี่ยวกับทัศนคติเร่ืองประโยชนของอาหารวางเพ่ือสุขภาพและกระแสนิยม
รักสุขภาพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพ 
  จากการศึกษาปญหาการซ้ือผลิตภัณฑอาหารวางเพื่อสุขภาพพบวา  
  ปญหาดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาเกี่ยวกับรสชาติของอาหารไมอรอย
อยางท่ีทดลองชิมกอนตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ สินคาไมระบุวันหมดอายุ และไมม่ันใจ
เร่ืองคุณคาทางโภชนาการ  
  ปญหาดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาเกี่ยวกับราคาสูงสําหรับผูซ้ือคร้ังแรก
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูขายไมติดปายราคาไวท่ีตัวสินคา และราคาไมเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ 
สอดคลองกับงานศึกษาของศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ (2540) ท่ีพบปญหาดานราคาเกี่ยวกับอาหาร
เพื่อสุขภาพมีราคาแพง 
  ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาเกี่ยวกับการหาซ้ือ
คอนขางยากมากท่ีสุด รองลงมาคือ ชองทางการจัดจําหนายไมท่ัวถึง และการจัดวางสินคาไมดึงดูด
ความสนใจ สอดคลองกับงานศึกษาของศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ (2540) ท่ีพบปญหาดานชอง
ทางการจัดจําหนายเกี่ยวกับการหาซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพยาก 
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  ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาเกี่ยวกับการไมมี
เอกสารแนะนําประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ
ถึงประโยชนของสินคาไมท่ัวถึง และไมมีสินคาใหทดลองชิม 
 
ขอคนพบ 
  การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีขอคนพบท่ีนาสนใจดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามนิยมเลือกซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพประเภทผลไมตางๆ เพราะ
ตองการใหสุขภาพแข็งแรง บริโภคอาหารวางเพ่ือสุขภาพระหวางม้ือเชา ซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพ
สัปดาหละ 1-2 คร้ัง จากรานในซุปเปอรมารเก็ต โดยมีคาใชจายในการซ้ือแตละคร้ังไมเกิน 200 บาท 
แสดงวาความถ่ีในการบริโภคยังไมมากนัก ถาเพิ่มความถ่ีในการบริโภคก็สามารถเพิ่มสวนแบง
ตลาดได 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก
คือ ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย เกี่ยวกับอาหารวางเพื่อสุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับเชน อย. GMP รองลงมาคือ ปจจัยดานเทคโนโลยี 
เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรอง และ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ เกี่ยวกับ มีการระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามตองการความม่ันใจในเร่ืองของความปลอดภัยในการบริโภคอาหารวางเพื่อสุขภาพ 

3. ผูตอบแบบสอบถาม เพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยดานการเมือง
และกฎหมายเปนอันดับแรก เกี่ยวกับอาหารวางเพ่ือสุขภาพมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
อาหาร (food safety) มารองรับ เชน อย. GMP 

4. ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อาหารวางเพื่อสุขภาพแตกตางกันโดยอายุไมเกิน 30 ปใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปน
อันดับแรก อายุระหวาง 31-40 ปใหความสําคัญกับปจจัยดานเทคโนโลยีเปนอันดับแรก และอายุ  
41 ปข้ึนไปใหความสําคัญกับปจจัยดานการเมืองและกฎหมายเปนอันดับแรก 

5. ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือนใหความสําคัญกับปจจัยท่ี
มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพแตกตางกัน โดยรายไดเฉล่ียท้ังหมดตอเดือนไมเกิน 
10,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 
10,001-20,000 บาทใหความสําคัญกับปจจัยดานการเมืองและกฎหมายเปนอันดับแรก และรายได
เฉล่ียตอเดือน 20,001 บาทข้ึนไปใหความสําคัญกับปจจัยดานเทคโนโลยีเปนอันดับแรก 
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6. ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงความถ่ีในการซ้ือใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพแตกตางกัน โดยความถ่ีในการซ้ือไมนอยกวาสัปดาหละ 3-4 คร้ัง
ใหความสําคัญกับปจจัยดานการเมืองและกฎหมายเปนอันดับแรก ความถ่ีในการซ้ือสัปดาหละ 1-2 
คร้ังใหความสําคัญกับปจจัยดานเทคโนโลยีเปนอันดับแรก และความถ่ีในการซ้ือไมเกินเดือนละ 2-
3 คร้ังใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 

7. ผูตอบแบบสอบถามทุกแหลงท่ีเลือกซ้ือใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพแตกตางกัน โดยซ้ือจากรานในซุปเปอรมารเก็ตใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานเทคโนโลยีเปนอันดับแรก และซ้ือจากรานอ่ืนๆใหความสําคัญกับปจจัยดานการเมืองและ
กฎหมายเปนอันดับแรก 

8. ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงคาใชจายในการซ้ือใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพแตกตางกัน โดยคาใชจายในการซ้ือไมเกิน 100 บาทให
ความสําคัญกับปจจัยดานการเมืองและกฎหมายเปนอันดับแรก มีคาใชจายในการซ้ือ 101-200 บาท
ใหความสําคัญกับปจจัยดานเทคโนโลยีเปนอันดับแรก และมีคาใชจายในการซ้ือ 201 บาทข้ึนไปให
ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 

9. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิงใหความสําคัญกับดานเศรษฐกิจ มีคาเฉล่ียเปน
อันดับสุดทาย  เพศชายใหความสําคัญกับดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย 
เกี่ยวกับมีสินคาใหทดลองชิมฟรี ณ จุดขาย มีการแจกตัวอยางใหลูกคาเม่ือแนะนําสินคาใหม มีการ
ออกบูธตามเทศกาลอาหารตางๆและมีพนักงานแนะนําสินคา ณ จุดขาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับปาน
กลาง สวนเพศหญิงมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

10. ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุใหความสําคัญกับปจจัยดานเศรษฐกิจ มีคาเฉล่ีย
เปนอันดับสุดทาย ผูท่ีมีอายุไมเกิน 30 ปใหความสําคัญกับปจจัยดานเศรษฐกิจมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
ปานกลาง สวนผูท่ีมีอายุ  31 ปข้ึนไปใหความสําคัญในระดับมาก 

11. ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือนใหความสําคัญกับปจจัย
ดานเศรษฐกิจ มีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย ผูท่ีมีรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทให
ความสําคัญกับปจจัยดานเศรษฐกิจมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง สวนผูท่ีมีรายไดท้ังหมดเฉล่ียตอ
เดือนเกิน 10,001 บาทข้ึนไปใหความสําคัญในระดับมาก 

12. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเลือกซ้ือไมนอยกวาสัปดาหละ 3-4 คร้ังให
ความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย  สวนผูท่ีซ้ือสัปดาหละ 
1-2 คร้ัง และไมเกินเดือนละ 2-3 คร้ังใหความสําคัญกับปจจัยดานเศรษฐกิจ มีคาเฉล่ียเปนอันดับ
สุดทาย  



 
 

145

13. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคาใชจายในการซ้ือไมเกิน 100 บาทใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย สวนผูท่ีมีคาใชจายในการซ้ือเกิน 101 
บาทข้ึนไปใหความสําคัญกับปจจัยดานเศรษฐกิจ มีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย  

 

ตาราง 81 แสดงสรุประดับความสําคัญของปจจัยยอยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหาร
วางเพื่อสุขภาพ 10 อันดับแรก กับปญหายอยของการซ้ือผลิตภัณฑอาหารวางเพื่อ
สุขภาพ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ปจจัยยอย ปจจัยหลัก ปญหายอย 
ปญหา
หลัก. 

ลําดับ
ท่ี 

1 มีการระบุวันเดือนปที่หมดอายุ ผลิตภัณฑ สินคาไมระบุวันหมดอายุ ผลิตภัณฑ 8 

2 ราคาเหมาะสมกับคุณคาที่ไดรับ ราคา ราคาไมเหมาะสมกับ
คุณคาที่ไดรับ 

ราคา 9 

3 ความปลอดภัยของสารปรุงแตงที่
พัฒนาขึ้น เชน ไมมีสารพิษตกคาง 
และมี อย.รับรอง 

เทคโนโลยี ไมพบปญหา 
- - 

4 มีเครื่องหมายของหนวยงานรับรอง
ดานมาตรฐานกํากับ เชน อย. 

ผลิตภัณฑ สินคาไมบอกแหลงผลิต 
ไมมีเลขทะเบียน 

ผลิตภัณฑ 15 

5 อาหารวางเพ่ือสุขภาพมีกฏหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัยในอาหาร (food 
safety) มารองรับ เชน อย. GMP 

การเมือง
และ

กฎหมาย 

ไมพบปญหา 
- - 

6 รสชาติอรอยถูกปาก ผลิตภัณฑ รสชาติของอาหารไม
อรอยอยางที่ทดลองชิม

กอนตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑ 5 

7 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ราคา ราคาสูงสําหรับผูซื้อครั้ง
แรก 

ราคา  2 

8 มีการติดปายบอกราคาที่ตัวสินคา
ชัดเจน 

ราคา 
 

ผูขายไมติดปายราคาไวที่
ตัวสินคา 

ราคา 4 

9 มีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชน
ของสวนประกอบในผลิตภัณฑ  

การสงเสริม
การตลาด 

 

ไมมีเอกสารแนะนํา
ประโยชนของ
สวนประกอบใน

ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 3 

10 ทัศนคติตออาหารและสิ่งที่คิดวามี
ประโยชนในอาหาร 

วัฒนธรรม ไมมั่นใจเรื่องคุณคาทาง
โภชนาการ  

ผลิตภัณฑ  10 
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  จากตาราง 81 พบวา 
  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก คือ มีการ
ระบุวันเดือนปท่ีหมดอายุ ซ่ึงสอดคลองกับปญหายอยดานผลิตภัณฑท่ีพบมากเกี่ยวกับสินคาตอง
ระบุวันหมดอายุ  
  ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับสอง คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับปญหายอยดานราคาท่ีพบมากเกี่ยวกับ ราคาไม
เหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ 
  ปจจัยยอยดานเทคโนโลยีท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับสาม คือ ความ
ปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ีพัฒนาข้ึน เชน ไมมีสารพิษตกคาง และมี อย.รับรอง ซ่ึงไมพบปญหา 
  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับส่ี คือมี
เคร่ืองหมายของหนวยงานรับรองดานมาตรฐานกํากับ เชน อย.ซ่ึงสอดคลองกับปญหายอยดาน
ผลิตภัณฑท่ีพบมากเกี่ยวกับสินคาไมบอกแหลงผลิต ไมมีเลขทะเบียน 
  ปจจัยยอยดานการเมืองและกฎหมายท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับหา 
คือ อาหารวางเพ่ือสุขภาพมีกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มารองรับ เชน 
อย. GMP ซ่ึงไมพบปญหา 
  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับหก คือ รสชาติ
อรอยถูกปากซ่ึงสอดคลองกับปญหายอยดานผลิตภัณฑท่ีพบมากเกี่ยวกับรสชาติของอาหารไมอรอย
อยางท่ีทดลองชิมกอนตัดสินใจซ้ือ 
  ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับเจ็ด คือราคา
เหมาะสมกับปริมาณซ่ึงสอดคลองกับปญหายอยดานราคาท่ีพบมากเกี่ยวกับราคาสูงสําหรับผูซ้ือคร้ัง
แรก 
  ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแปด คือ มีการติดปาย
บอกราคาท่ีตัวสินคาชัดเจน ผูขายไมติดปายราคาไวท่ีตัวสินคา 
  ปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับเกา คือ 
มีเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ ซ่ึงสอดคลองกับปญหายอย
ดานผลิตภัณฑท่ีพบมากเกี่ยวกับไมมีเอกสารแนะนําประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ 
  ปจจัยยอยดานวัฒนธรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับสิบ คือ 
ทัศนคติตออาหารและส่ิงท่ีคิดวามีประโยชนในอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับปญหายอยดานผลิตภัณฑท่ี
พบมากเกี่ยวกับไมม่ันใจเร่ืองคุณคาทางโภชนาการ  
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ขอเสนอแนะ 
  การศึกษาปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ืออาหารวางเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค
ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการหรือ
ผูสนใจ เพื่อเปนขอพิจารณา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไข ใหสอดคลองกับความตองการของกลุม
ลูกคา และเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผูสนใจดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารวางเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 
  1.  ดานผลิตภณัฑ    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรกจากสวนประสมทางการตลาดท้ังหมด   
  1.1 สินคาท่ีจําหนายในรานควรมีหลากหลายประเภท เนนท่ีอาหารวางเพ่ือสุขภาพ
ประเภทผลไมปลอดสารพิษ เนื่องจากเปนอาหารวางเพือ่สุขภาพท่ีนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด ควรมี
อาหารวางเพื่อสุขภาพท่ีสามารถบริโภคระหวางม้ือเชาจําหนาย  เชน น้ํานมถ่ัวเหลือง  เบเกอร่ีเพือ่
สุขภาพ น้ําสมุนไพร น้ําผลไม และขนมขบเค้ียวตางๆ เปนตน   
  1.2 ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะกลุมท่ีมีอายุ 41 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑมากกวากลุมอ่ืน  ดังนั้นผูผลิตควรคํานึงถึงความปลอดภัยของสารปรุงแตงท่ี
ใชเปนสวนประกอบในการผลิต โดยส่ือใหผูบริโภคเช่ือม่ันวามีกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัย มีการ
นําระบบคุณภาพเขามาในกระบวนการผลิตอาหารวางเพื่อสุขภาพ โดยอาหารวางเพื่อสุขภาพท่ี
จําหนายควรมีการระบุวันหมดอายุและ มีเคร่ืองหมาย อย.รับรอง  
  1.3 ผูผลิต ควรมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและรสชาติใหเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภค เนื่องจากปญหาในการบริโภคอาหารวางเพื่อสุขภาพท่ีพบมากคือ รสชาติของอาหารไม
อรอยอยางท่ีทดลองชิมกอนตัดสินใจซ้ือ  ผูผลิตควรสรางความม่ันใจกับผูบริโภควาคุณภาพ รสชาติ
จะไม เปล่ียนแปลง และมีการรับคืนสินคาถาไมพอใจเพื่อใหเกิดการซ้ือซํ้าในคร้ังตอไป 
  1.4 ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีมีรายไดปานกลาง-สูง ใหความสําคัญกับความมี
ช่ือเสียงของตราสินคา ซ่ึงกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือ ดังนั้นผูผลิตควรสรางตราสินคาใหผูบริโภค
เกิดความจงรักภักดีตอตราสินคาของตน   นอกจากน้ีควรเพิ่มความหลากหลายของสินคาท้ังขนาด
และรูปแบบใหเลือกซ้ือ หรือมีสินคาใหมนําเสนอสมํ่าเสมอ เพื่อใหลูกคาท่ีเขามาใชบริการเลือก
ประเภทของผลิตภัณฑไดตามตองการ   
  2. ดานราคา     
  2.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับ  
โดยผูบริโภคสวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ยอมตองการผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา ไมไดเลือกท่ีราคาถูกท่ีสุด มีคาใชจายในการซื้ออาหารวางเพื่อสุขภาพระหวาง 101-200 บาท
ตอคร้ัง ผูผลิตจึงควรกําหนดราคาขายใหเหมาะสมกับตําแหนงผลิตภัณฑ คุณคา คุณประโยชน และ
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ปริมาณท่ีไดรับ  เนื่องจากปญหาท่ีพบมาก คือ  อาหารวางเพ่ือสุขภาพมีราคาแพง ราคาไมเหมาะสม
กับคุณคาท่ีไดรับ และไมมีการติดปายบอกราคาท่ีชัดเจน ดังนั้นควรเนนคุณคาทางโภชนาการและ
ประโยชนท่ีไดรับตองเหมาะสมกับราคาจําหนาย และมีการติดปายบอกราคาท่ีตัวสินคาชัดเจน 
เพื่อใหลูกคาตัดสินใจไดเร็วข้ึน   
  1.2 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง และกลุมท่ีมีรายไดปานกลาง-สูงใหความสําคัญกับ
การไดรับสวนลดเมื่อชําระดวยเงินสดมากกวากลุมอ่ืน ผูจําหนายอาจมีสวนลดใหเม่ือซ้ือสินคาใน
ปริมาณท่ีกําหนด -เพื่อกระตุนใหผูบริโภคที่เปนลูกคาใหมตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึนและลูกคาเดิม
ตัดสินใจซ้ือในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน  
  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย      
  3.1 ทําเลที่ต้ังของรานจําหนายอาหารวางเพื่อสุขภาพ ควรตั้งอยูในทําเลท่ีเดินทาง
สะดวก ใกลชุมชน มีท่ีจอดรถสะดวก เชน ต้ังอยูภายในหางสรรพสินคา การจัดตกแตงรานสวยงาม 
เนนความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา หางาย สะอาด มีโตะเกาอ้ีใหนั่งบริโภคภายในรานและควร
ออกแบบการจัดวางใหเห็นไดชัดเจน สะดุดตา  
  3.2 ควรมีการจัดระบบการบริหารสินคาคงคลังและการกระจายสินคาใหดี เพื่อปองกัน
ปญหาสินคาไมเพียงพอตอการจําหนาย หรือขาดตลาด เพราะจากการศึกษาพบปญหาการหาซ้ือ
อาหารวางเพ่ือสุขภาพยาก และชองทางการจัดจําหนายไมท่ัวถึง ดังนั้นการมีสินคาจําหนายอยาง
เพียงพอเปนการปองกันไมใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคายี่หออ่ืนหรือสินคาทดแทนได นอกจากนี้ ควร
กระจายจุดจําหนายใหท่ัวถึง โดยอาจมีการกระจายสินคาไปตามรานคาซ่ึงก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะเพิ่ม
ชองทางการจัดจําหนายของรานไปสูผูบริโภค แตทางรานตองคํานึงถึงมาตรฐานสินคาดวย 
  4. ดานการสงเสริมการตลาด    ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดเปนอันดับสุดทายจากสวนประสมทาง
การตลาดท้ังหมด  
  4.1 ผูผลิตควรคํานึงถึงการมีเอกสารแนะนําประโยชนของสวนประกอบในผลิตภัณฑ
และส่ือโฆษณาท่ีบอกประโยชนท่ีไดรับเม่ือบริโภค ซ่ึงจากการศึกษาปญหาท่ีพบมากคือการไมมี
เอกสารแนะนํา ดังนั้นควรมีการแจกเอกสารแนะนําสินคาถึงประโยชนของการบริโภคอาหารวาง
เพื่อสุขภาพใหกับผูบริโภค มีการติดปายบอกประโยชนของผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูบริโภค มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุและโทรทัศน เปนตน 
เพื่อใหผูบริโภครูจักและจดจําได 
  4.2 ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีมีรายไดปานกลาง-สูง และเลือกซ้ืออาหารวางเพ่ือ
สุขภาพจากรานในซุปเปอรมารเก็ต ใหความสําคัญกับการมีสินคาใหทดลองชิมฟรี ณ จุดขาย มีการ
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แจกสินคาตัวอยางใหลูกคาเม่ือแนะนําสินคาใหมมากกวากลุมอ่ืน  ดังนั้นผูประกอบการในซุปเปอร
มารเก็ตควรมีการแจกตัวอยางใหลูกคาเม่ือแนะนําสินคาใหม หรือมีสินคาใหทดลองชิมฟรี ณ จุด
ขาย เพื่อกระตุนการตัดสินใจซ้ือ และมีการใหสวนลดเม่ือมียอดซ้ือสินคาตามกําหนด รวมถึง
กระตุนใหผูท่ีซ้ืออาหารวางเพื่อสุขภาพไมบอยนักหันมาเพิ่มความถ่ีในการซ้ือมากข้ึน 


