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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยประชากร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ สมมติฐานเพื่อ
เปรียบเทียบด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ 
(Multiple Regression Analysis)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหา
นครที่มีเพศ การศึกษา รายได้ และอาชีพที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคไม่ต่างกัน และปัจจัยประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่
ต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคต่างกัน  ส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

This research study The objectives are 1 )  to study the decision making process for 
buying healthy food for consumers in Bangkok 2 )  to study the decision making process for 
buying healthy food of consumers in Bangkok classified by population factors 3 )  to study 
marketing mix factors that have The effect on the health food purchasing decision of 
consumers in Bangkok 
 The sample group used in this research is 400 people in Bangkok who consume 
healthy food by using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the 
descriptive analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Test the 
hypothesis for comparison with t-test, One-Way ANOVA. If differences are found Will be 
compared in pairs By means of LSD and Multiple Regression Analysis 
 The hypothesis test found that Population factors, healthy food consumers in 
Bangkok with different sex, education, income and occupation Making the decision making 
process to buy healthy food among consumers not different And the demographic factors 
of healthy food consumers in Bangkok with different age causing the decision making process 
to buy healthy food among consumers differently. As for marketing mix factors, product, 
price, distribution. And marketing promotion Affect the decision making process for buying 
healthy food among consumers in Bangkok

  

 
Keywords : Purchase decision process, Health food 
 
บทน า 

คนไทยส่วนใหญ่จะใส่ใจในสุขภาพมีวิธีการดูแลตัวเองในการเลือกรับประทานอาหาร  เพราะการ
รับประทานอาหารที่มีค่านิยมทางด้านสุขภาพและโภชนาการ มีไขมันต่ าท าให้เป็นผลดีต่อสุขภาพปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และมองว่าอาหารเพื่อสุขภาพยังสามารถควบคุมน้ าหนักได้ท าให้ร่างกายแข็งแรง เพราะ
คนไทยถือว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้นการเลือกอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่คนทั่วไปนิยมบริโภค 
คือ อาหารคลีน อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิตและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อาหารที่ช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพดีขึ้น จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันดังนั้นจึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารที่
จ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพมีการขยายตัวในธุรกิจนี้มากข้ึน 

ถ้ากล่าวถึง “อาหารสุขภาพ” อาจมองได้หลายความหมาย ซึ่งสามารถมองในแบบตลาดเฉพาะต่อ
กลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงก็ได้เช่นกันแต่โดยภาพรวมแล้ว อาหารเพื่อสุขภาพเกิดจากผู้บริโภคที่มุ่งเน้น
เป้าหมายเพื่อการมีอายุที่ยืนยาวและการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องการรักษาความสมดุลของอาหาร
ที่รับประทานเข้าไป และปรารถนาที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งการส่งผลต่อเนื่องไปยังการมีสุขจิตที่ดีอีก
ด้วย ผู้บริโภคจึงเริ่มน าเรื่องการบริโภคอาหาร และสุขภาพมาเชื่อมโยงกัน เช่น ผู้บริโภคบางคนมองว่า หาก
บริโภคอาหารที่ดี จะมีผลดีต่อสุขภาพกายและใจของผู้บริโภคนั้น ในทางตรงข้าม หากมีการบริโภคไม่ถูกต้อง 
อาจก่อให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ ได้ เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอัมพาต เป็นต้น อีกทั้งมีการ
มองว่าวัยแต่ละวัยควรได้รับอาหารที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการบริโภคอาหารที่ถูกหลัก จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน
โรค ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโรคแทรกซ้อนของผู้บริโภค 



3 
 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจถึงความส าคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ  ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีแนวคิดการวิจัยคือ 
ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ อาชีพ และศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้หลังจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยจะเป็น
โอกาส เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าเอาข้อมูลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดทางเชิงธุรกิจในอนาคต  และเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแผนงานทางการตลาดและแผนการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ เพื่อให้องค์กรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จ าแนกตามปัจจัยประชากร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ

สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่แน่นอน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงท า
ให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปิดตารางที่ระดับความเชื่อมั่นที่  95% พบว่าจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจัยต่างๆรวมถึงเพื่อศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยประชากร ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และ
ด้านอาชีพ 

  2 .  ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่ อสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครได้แก่ การรับรู้ปัญหา ความต้องการการแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จ าแนกตามปัจจัยประชากรได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ 
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3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ด้านการรับรู้ปัญหา 

อุบลรัตน์ ชมรัตน์ (2558) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็นไม่พอใจ หมายถึง การที่
บุคคลรับรู้ความต้องการของตัวเองซึ่งเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น  ความต้องการเมื่อเกิดถึงระดับหนึ่ง
จะเป็นสิ่งกระตุ้นบุคคลเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตท าให้รู้ว่าจะตอบสนอง
อย่างไร 

เยาวภา จันทร์พวง(2557) กล่าวไว้ว่า เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะ
รับรู้ถึงปัญหาหรือความจ าเป็น ต้องใช้สินค้าและบริการที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นจากภายในและ
ภายนอก 
ด้านแสวงหาข้อมูล 

เยาวภา จันทร์พวง(2557) กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้บริโภครับรู้ปัญหาว่าต้องการอะไร ผู้บริโภคจะหาข้อมูล
สินค้านั้นว่าจะซื้อที่ไหน อย่างไร ซึ่งถ้าผู้บริโภคเคยใช้สินค้านั้นมาก่อนก็จะใช้ข้อมูลภายในความทรงจ ามา
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ แต่หากข้อมูลจากความทรงจ าไม่เพียงพอ ผู้บริโภคจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น แหล่งด้านบุคคล แหล่งการค้า แหล่งสาธารณะ แหล่งทดลอง แหล่งเทคโนโลยีต่าง 
ๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า 

ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นแล้วผู้บริโภคมีแนวโน้มใน
การแสวงหาข้อมูลจากความทรงจ าของตัวเองที่ถูกเก็บไว้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ  โดยอาศัยความรู้
เดิมที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ผ่านมาของผู้บริโภคแต่ละคน 
ด้านการประเมินทางเลือก 

สุณิสา ตรงจิตร์(2559) กล่าวไว้ว่า เมื่อได้ข้อมูลจากการแสวงหาข้อมูลแล้ว ต่อไปผู้บริโภคสามารถ
ท าการประเมินทางเลือก โดยผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ต้องใช้ประกอบการประเมิน เช่น 
ราคา ยี่ห้อ รูปแบบ บริการหลังการขาย 

เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) กล่าวไว้ว่า การประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้เกี่ยวกับ
สินค้าต่างๆ แล้ว ก็จะมาประเมินว่าสินค้าใดมีข้อดีอย่างไร ข้อเสียอย่างไร เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าว่า
ตรงตามความต้องการหรือไม่ 
ด้านการตัดสินใจซื้อ 

อุบลรัตน์ ชมรัตน์ (2558) กล่าวไว้ว่า จากการประเมินผลการเลือก ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด และปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลและการตัดสินใจซื้อ 

ธนาวรรณ ดวงจันทร์(2557) กล่าวไว้ว่า จากการประเมินผล จะช่วยให้ผู้บริโภคก าหนดความพอใจ
ระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทางเลือก ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด การตัดสินใจ
และความตั้งใจซื้อนั้นจะแตกต่างกัน โดยความตั้งใจซื้อมักน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะมี
ปัจจัยแทรกระหว่างความตั้งใจซื้อกับการซื้อจริง 
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ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
เยาวภา จันทร์พวง(2557) กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการที่ซื้อไปแล้ว จะเกิดผลลัพธ์

สองทาง คือ พึงพอใจและไม่พอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ า ภาพลักษณ์ของสินค้า ความจงรักภักดี
ในตราสินค้า 

วัชราภรณ์ เวชกุล(2560) กล่าวไว้ว่า หลังจากที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว 
นักการตลาดต้องตรวจสอบความพึงพอใจหลังการซื้อซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดจากการที่ผู้บริโภคท าการ
เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับจริงตรงกับที่คาดหวังหรือ
สูงกว่าที่ได้คาดหวังไว้ ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น แล้วถ้าผู้บริโภคพอใจก็มีการ
ซื้อซ้ า หรือบอกต่อ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากร 
ด้านเพศ 

เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านเพศเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่
ส าคัญ เนื่องจากในอดีตเพศหญิงคือเป้าหมายส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การเปลี่ยนสีผม แต่ปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่าสินค้าเหล่านี้มีการพัฒนาในตลาดสูงขึ้น แต่บทบาทของเพศมีความสับสนเนื่องจากมีเพศที่เพิ่มมาก
ขึ้น จึงท าให้เกิดสินค้าที่สามารถใช้ได้ทั้ง 2 เพศ เช่น เสื้อผ้า เครื่องส าอางและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีก
ประการ คือ เพศหญิงท างานมากข้ึน ซึ่งผลกระทบต่อการท างานของสินค้า เนื่องจากเพศหญิงที่ท างาน จะไม่
มีเวลาในการเห็นสื่อโฆษณา ไม่มีเวลาในการเดินเลือกซื้อสินค้า ท าให้เพศชายจะต้องเป็นผู้ไปท าการจ่าย
ตลาดแทน ท าให้นักการตลาดจะต้องเปลี่ยนแปลงการสื่อสารให้สามารถสื่อสารไปยังเพศชายได้ด้วย  

ชุดา วิละรัตน์ (2560) กล่าวไว้ว่า เพศเป็นเสรีวิทยาที่สังเกตเห็นได้และไม่มีปัญหายุ่งยากในการเก็บ
ข้อมูล ประกอบด้วยเพศเพศ 2 เพศ คือ หญิงกับชาย ข้อมูลโครงสร้างทางเพศมีความส าคัญในการวิเคราะห์
ทางประชากรศาสตร์ คือใช้ประเมินคุณภาพของข้อมูลทางประชากร 
ด้านอาย ุ

ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) กล่าวไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างของส่วนตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของตลาดส่วนเล็ก โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น 

ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558 ) กล่าวว่าอายุของกลุ่มของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภค
สินค้าหรือบริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันนักการตลาดจึงใช้
ประโยชน์จากด้านอายุเพื่อเป็นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
ด้านการศึกษา 

เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของบุคคลทุกระดับ
การศึกษาได้รับสื่อโฆษณาอย่างแพร่หลาย และสามารถหาซื้อสินค้าได้ทั่วไป ผู้บริโภคไม่ว่าจะมีระดับ
การศึกษาใดก็สามารถหาซื้อสินค้าได้ง่าย ดังนั้นการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ไม่แตกต่างกัน  

ศิรประภา นพชัยยา (2558) กล่าวไว้ว่า การศึกษา หมายถึง วุฒิที่ได้รับจากสถานศึกษาตามเกณฑ์
และระยะเวลาที่สถาบันก าหนด ซึ่งการศึกษาบ่งบอกถึงความถนัดในด้านวิชาชีพ ระดับการรู้หนังสือ ระดับ
การศึกษาจะแสดงถึงความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ของบุคคลว่าแตกต่างกันมากน้อย
เท่าไหร่ นอกจากการศึกษาจะท าให้บุคคลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว การศึกษายังท าให้เกิดค่านิยม ทัศนคติ และ
คุณธรรมทางความคิดที่แตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อมที่บุคคลได้พบระหว่างการศึกษา 
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ด้านรายได้ 
พรทิพา ทัพไท (2560) กล่าวไว้ว่า รายได้ของผู้บริโภคเป็นตัวแปรที่ก าหนดความสามารถในการซื้อ

สินค้าและบริการของผู้บริโภค จึงอาจใช้รายได้เป็นตัวแบ่งพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ แต่ทั่วไปแลว้
นักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงเป็นหลัก แต่ยังมีครอบครัวที่มีรายได้ต่ าและเป็นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่กว่า นักการตลาดจึงโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ เพื่อให้การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายชัดเจนขึ้น   

ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558)  กล่าวไว้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 
ด้านอาชีพ 

ศิรประภา นพชัยยา(2558)  กล่าวไว้ว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคที่แตกต่างกัน  

ชุดา วิละรัตน์ (2560) กล่าวไว้ว่า อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานที่บุคคลท าในระหว่างช่วงเวลาที่
ก าหนดอาชีพ คนที่มีอาชีพต่างกันจะมองโลกที่มีแนวคิดค่านิยมและอุดมการณ์แตกต่างกันไปซึ่งจะรวมถึง
ความคิดเห็นและทัศนคติในการใช้สินค้าและบริการๆดังนั้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคก็เป็นผลมาจาก
อาชีพด้วย 
  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

ธนาวรรณ ดวงจันทร์(2557) กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 
บริการ และแนวความคิด เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
และความจ าเป็นของผู้บริโภค  

ณัฐวุฒิ เลิศวัฒนเกษม (2558) กล่าวไว้ว่า สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของผู้บิ
โภคให้พึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมีประโยชน์ มีคุณค่าในสายตา
ผู้บริโภค 
ด้านราคา 

สุณิสา ตรงจิตร์(2559) กล่าวไว้ว่า ราคา หมายถึง จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และ
บริการหรือเป็นคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ  

สุกัญญา เรืองเครือ (2554) กล่าวไว้ว่า นักการตลาดต้องตัดสินใจในราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคท าให้
เกิดมูลค่าในตัวสินค้า มูลค่าที่ส่งมอบต้องมากกว่าต้นทุนหรือราคาของสินค้านั้น ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
สินค้านั้นเมื่อมูลค่ามากกว่าราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย 

สุกัญญา เรืองเครือ (2554) กล่าวไว้ว่า การจัดจ าหน่ายจะเกี่ยวข้องกับกลไกในการเคลื่อนย้ายและ
บริการไปยังผู้บริโภค ซึ่งต้องพิจารณาถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อขายการตัดสินใจในการจัดจ าหน่ายจะได้
มีอิทธิต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  

สุณิสา ตรงจิตร์(2559) กล่าวไว้ว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้วยหน่วยหรือกิจกรรมที่ใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากกิจการไปยังตลาด  และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การจัดจ าหน่าย
ประกอบด้วย 2 ส่วน ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 
กรชิญา ภู่วิจิตรวราภรณ์(2559) กล่าวไว้ว่า  เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้าง

ทัศนะคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดพฤติกรรมความต้องการ อาจใช้หนึ่งหรือ
หลายเครื่องมือ  

วัชราภรณ์ เวชกุล(2560) กล่าวไว้ว่า เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคในการกระตุ้น
ยอดขาย แนะน าสินค้า  การสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคในตราสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคมีการใช้
สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภค  เพื่อชักจูงให้เกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อ โดยการติดต่อสื่อสารจะหลากหลาย พิจารณาให้มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคและ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การบอกปากต่อปาก การให้ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภค
อาหารคลีนฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภค
อาหารคลีนฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานที่ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ได้แก ่การทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผล การศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี โสด มีระดับ การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
เป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท 

อุบลรัตน์ ชมรัตน์ (2558) กล่าวไว้ว่า จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริม อาหารเพื่อสุขภาพชนิดแคปซูลของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  พบว่า คนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมการสื่อสารการตลาดด้านการขายและด้านคุณค่าตรา
สินค้าในระดับมากที่สุด ส่วนของกระบวนการตัดสินใจผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ โดย
ภาพรวมในระดับมากที่สุด ส่วนในแต่ละด้านพบว่า ด้านการตัดสินใจซื้อมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในเรื่องเกี่ยวกับ
ความสนใจและมีความตั้งใจที่จะซื้อเพื่อสุขภาพเท่านั้น รองลงมาคือ ด้านการค้นหาข้อมูล รองลงมาคือ ด้าน
การรับรู้ความต้องการในเรื่องการรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท าให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนด้านการ
ประเมินทางเลือกผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อเพราะคุณสมบัติและประโยชน์  และด้าน
สุดท้าย คือ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความสนใจในเรื่องการจะกลับไปซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมด
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด 
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษา
ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว  โดยใช้
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิต ผู้วิจัย
เลือกใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
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ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ดังนั้นขนาดตัวอย่างจึงเท่ากับ 400 คน และมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยประชากรกลุ่ม
ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้าน
รายได้ และด้านอาชีพ มีจ านวนค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 

ส่วนที่  2 กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ 
และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีจ านวนค าถามทั้งหมด 19 ข้อ1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีจ านวนค าถาม
ทั้งหมด 13 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีจ านวนค าถามทั้งหมด 13 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ข้อค าถามปลายเปิดที่ถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยพิจารณาจาก
อะไร (เช่น คุณภาพ ราคา ประโยชน์ต่อสุขภาพ สถานที่จัดจ าหน่าย เป็นต้น) จ านวน 1 ข้อ 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)และค่าความถี่ (Frequency)กับตัวแปรที่มีการวัดเชิงกลุม่ 

ได้แก่ ปัจจัยประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านรายได้และด้านอาชีพ 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)กับตัวแปรที่
มีการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2.1 ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test 

2.2 ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว  
(One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  

2.3 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
  
ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งอยู่ในระดับส าคัญมากและในระดับส าคัญมากที่สุด โดย
เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ และด้านการรับรู้ปัญหา 
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2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านอาชีพ 
สามารถสรุปการวิจัยได้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพต่างกัน ท า
ให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
และประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได้ คือ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับส าคัญมาก 

 1.1 ด้ านการรับรู้ ปัญหา ของประชากรกลุ่ มผู้ บริ โภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพใน เขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่รับรู้ความ
ต้องการในเรื่องคุณประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพที่มีผลต่อร่างกาย  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุบลรัตน์ 
ชมรัตน์ (2558) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็นไม่พอใจ หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ความต้องการ
ของตัวเองซึ่งเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น ความต้องการเมื่อเกิดถึงระดับหนึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้นบุคคลเรียนรู้
ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตท าให้รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไร สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เยาวภา จันทร์พวง(2557) กล่าวไว้ว่า เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะรับรู้ถึง
ปัญหาหรือความจ าเป็น ต้องใช้สินค้าและบริการที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นจากภายในและภายนอก 
  1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความส าคัญมาก โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แสวงหาข้อมูล
จากความทรงจ าในอดีตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าที่เคยซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวภา จันทร์
พวง(2557) กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้บริโภครับรู้ปัญหาว่าต้องการอะไร ผู้บริโภคจะหาข้อมูลสินค้านั้นว่าจะซื้อที่ไหน 
อย่างไร ซึ่งถ้าผู้บริโภคเคยใช้สินค้านั้นมาก่อนก็จะใช้ข้อมูลภายในความทรงจ ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ แต่
หากข้อมูลจากความทรงจ าไม่เพียงพอ ผู้บริโภคจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น แหล่ง
ด้านบุคคล แหล่งการค้า แหล่งสาธารณะ แหล่งทดลอง แหล่งเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับการ
กระตุ้นแล้วผู้บริโภคมีแนวโน้มในการแสวงหาข้อมูลจากความทรงจ าของตัวเองที่ถูกเก็บไว้เกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการต่างๆ โดยอาศัยความรู้เดิมที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ผ่านมาของผู้บริโภคแต่ละคน 

 1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความส าคัญมาก โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ท าการประเมิน
เปรียบเทียบคุณภาพสินค้าว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรก่อนการตัดสินใจซื้อ ก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่
ใช้การประเมิน เช่น ราคา รูปแบบ ยี่ห้อ และบริการหลังการขายให้ตรงกับความต้องการก่อนการตัดสินใจซื้อ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุณิสา ตรงจิตร์(2559) กล่าวไว้ว่า เมื่อได้ข้อมูลจากการแสวงหาข้อมูลแล้ว ต่อไป
ผู้บริโภคสามารถท าการประเมินทางเลือก โดยผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ต้องใช้ประกอบการ
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ประเมิน เช่น ราคา ยี่ห้อ รูปแบบ บริการหลังการขาย สอดคล้องกับแนวคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ 
(2559) กล่าวไว้ว่า การประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้เกี่ยวกับสินค้าต่างๆ แล้ว ก็จะมาประเมินว่าสินค้า
ใดมีข้อดีอย่างไร ข้อเสียอย่างไร เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ 

 1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพ
มหานคร อยู่ในระดับความส าคัญมาก โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่
ชอบมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุบลรัตน์ ชมรัตน์ (2558) กล่าวไว้ว่า จากการประเมินผลการ
เลือก ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด และปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผล
และการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนาวรรณ ดวงจันทร์(2557) กล่าวไว้ว่า จากการประเมินผล 
จะช่วยให้ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทางเลือก ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด การตัดสินใจและความตั้งใจซื้อนั้นจะแตกต่างกัน โดยความตั้งใจซื้อมักน าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อ แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะมีปัจจัยแทรกระหว่างความตั้งใจซื้อกับการซื้อจริง 
 1.5 ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ของประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความส าคัญมาก โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีความพึง
พอใจในคุณภาพสินค้าหรือบริการและเกิดการซื้อซ้ า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เยาวภา จันทร์พวง(2557) 
กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการที่ซื้อไปแล้ว จะเกิดผลลัพธ์สองทาง คือ พึงพอใจและไม่พอใจ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ า ภาพลักษณ์ของสินค้า ความจงรักภักดีในตราสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วัชราภรณ์ เวชกุล(2560) กล่าวไว้ว่า หลังจากที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว นักการตลาด
ต้องตรวจสอบความพึงพอใจหลังการซื้อซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดจากการที่ผู้บริโภคท าการเปรียบเทียบสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับจริงตรงกับที่คาดหวังหรือสู งกว่าที่ได้
คาดหวังไว้ ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น แล้วถ้าผู้บริโภคพอใจก็มีการซื้อซ้ า หรือ
บอกต่อ 

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
ต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีเพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  โดยเพศที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) กล่าวไว้ว่า 
ปัจจัยด้านเพศเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ  เนื่องจากในอดีตเพศหญิงคือเป้าหมายส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การเปลี่ยนสีผม แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสินค้าเหล่านี้มีการพัฒนาในตลาดสูงขึ้น แต่
บทบาทของเพศมีความสับสนเนื่องจากมีเพศที่เพิ่มมากขึ้น จึงท าให้เกิดสินค้าที่สามารถใช้ได้ทั้ง 2 เพศ เช่น 
เสื้อผ้า เครื่องส าอางและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกประการ คือ เพศหญิงท างานมากขึ้น ซึ่งผลกระทบต่อ
การท างานของสินค้า เนื่องจากเพศหญิงที่ท างาน จะไม่มีเวลาในการเห็นสื่อโฆษณา ไม่มีเวลาในการเดินเลือก
ซื้อสินค้า ท าให้เพศชายจะต้องเป็นผู้ไปท าการจ่ายตลาดแทน ท าให้นักการตลาดจะต้องเปลี่ยนแปลงการ
สื่อสารให้สามารถสื่อสารไปยังเพศชายได้ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ ชุติมา ชุติเนตร (2554) กล่าวไว้ว่า 
จากงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ าดื่ มเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ 
พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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  2.2 ปัจจัยประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีอายุที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  โดยอายุที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) กล่าวไว้ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์
จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของตลาดส่วนเล็ก 
โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558 ) กล่าวว่า
อายุของกลุ่มของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันนักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากด้านอายุเพื่อเป็นตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
  2.3 ปัจจัยประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษา
ต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมไม่
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีการศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  โดยการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) 
กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของบุคคลทุกระดับการศึกษาได้รับสื่อโฆษณาอย่างแพร่หลาย และ
สามารถหาซื้อสินค้าได้ทั่วไป ผู้บริโภคไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาใดก็สามารถหาซื้อสินค้าได้ง่าย ดังนั้น
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิรประภา นพชัยยา (2558) กล่าวไว้ว่า การศึกษา หมายถึง วุฒิที่ได้รับจากสถานศึกษาตาม
เกณฑ์และระยะเวลาที่สถาบันก าหนด ซึ่งการศึกษาบ่งบอกถึงความถนัดในด้านวิชาชีพ ระดับการรู้หนังสือ 
ระดับการศึกษาจะแสดงถึงความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ของบุคคลว่าแตกต่างกันมาก
น้อยเท่าไหร่ นอกจากการศึกษาจะท าให้บุคคลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว การศึกษายังท าให้เกิดค่านิยม ทัศนคติ 
และคุณธรรมทางความคิดที่แตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อมที่บุคคลได้พบระหว่างการศึกษา 
  2.4 ปัจจัยประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพ 
มหานครที่มีรายได้ต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีรายได้ที่
ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยรายได้ที่แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพา ทัพไท (2560) กล่าวไว้ว่า 
รายได้ของผู้บริโภคเป็นตัวแปรที่ก าหนดความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค  จึงอาจใช้
รายได้เป็นตัวแบ่งพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ แต่ทั่วไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บริโภคที่มี
รายได้สูงเป็นหลัก แต่ยังมีครอบครัวที่มีรายได้ต่ าและเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า นักการตลาดจึงโยงเกณฑ์
รายได้รวมกับตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ เพื่อให้การก าหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558)  กล่าวไว้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 
  2.5 ปัจจัยประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพ 
มหานครที่มีอาชีพต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่
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แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน โดยอาชีพที่แตกต่างกัน
ไม่ได้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรประภา  นพชัย
ยา(2558)  กล่าวไว้ว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน และไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชุดา วิละรัตน์ (2560) กล่าวไว้ว่า อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานที่บุคคลท าใน
ระหว่างช่วงเวลาที่ก าหนดอาชีพ คนที่มีอาชีพต่างกันจะมองโลกที่มีแนวคิดค่านิยมและอุดมการณ์แตกต่างกนั
ไปซึ่งจะรวมถึงความคิดเห็นและทัศนคติในการใช้สินค้าและบริการๆดังนั้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคก็
เป็นผลมาจากอาชีพด้วย 
 3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย มีความคิดเห็นว่า ประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก ผลิตภัณฑ์สามารถสนองความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้บริโภคได้ มีอรรถประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ธนาวรรณ ดวงจันทร์(2557) กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวความคิด เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความจ าเป็นของผู้บริโภค และสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐวุฒิ เลิศวัฒนเกษม (2558) กล่าวไว้
ว่า สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของผู้บิโภคให้พึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาจมีตัวตนหรือไม่มี
ตัวตนก็ได้ แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมีประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค 

 3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย มีความคิดเห็นว่า ประชากรกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับด้านราคา ในระดับมาก ราคามีให้เลือกหลากหลายตาม
ขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมและคุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุณิสา ตรงจิตร์
(2559) กล่าวไว้ว่า ราคา หมายถึง จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการหรือเป็นคุณค่าที่ลูกค้า
รับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑแ์ละบริการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา เรืองเครือ 
(2554) กล่าวไว้ว่า นักการตลาดต้องตัดสินใจในราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลักษณะความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคท าให้เกิดมูลค่าในตัวสินค้า มูลค่าที่
ส่งมอบต้องมากกว่าต้นทุนหรือราคาของสินค้านั้น ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นเมื่อมูลค่ามากกว่าราคา 
  3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย มีความคิดเห็นว่า ประชากรกลุ่มผู้บริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับด้านการจัดจ าหน่าย ในระดับมาก ผลิตภัณฑ์มี
จ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ มีการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่เกิดความเสียหาย การเคลื่อนย้ายตัว
ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา เรืองเครือ (2554) กล่าวไว้ว่า การจัดจ าหน่าย
จะเกี่ยวข้องกับกลไกในการเคลื่อนย้ายและบริการไปยังผู้บริโภค ซึ่งต้องพิจารณาถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
เพื่อขายการตัดสินใจในการจัดจ าหน่ายจะได้มีอิทธิต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุณิสา ตรงจิตร์(2559) กล่าวไว้ว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้วยหน่วยหรือกิจกรรมที่ใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากกิจการไปยังตลาด  และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การจัดจ าหน่าย
ประกอบด้วย 2 ส่วน ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
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  3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย มีความคิดเห็นว่า ประชากรกลุ่มผู้บริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก การ
ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้บริโภค เพื่อสร้างทัศนคติ การให้ข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆติดต่อสื่อสารผ่านการโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรชิญา ภู่วิจิตรวราภรณ์(2559) กล่าวไว้ว่า  
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนะคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยแจ้งข่าวสารหรือชัก
จูงให้เกิดพฤติกรรมความต้องการ อาจใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ และสอดคล้องกับแนวคิดของ วัชราภรณ์ 
เวชกุล(2560) กล่าวไว้ว่า เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคในการกระตุ้นยอดขาย แนะน าสินค้า  
การสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคในตราสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคมีการใช้สินค้าและบริการอย่าง
ต่อเนื่องหรือเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภค เพื่อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 
โดยการติดต่อสื่อสารจะหลากหลาย พิจารณาให้มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ เช่น การ
โฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การบอกปากต่อปาก การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง  
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
ปัจจัยประชากร 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยประชากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และ
ด้านอาชีพ โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ ต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจกับ
ลักษณะกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันไป ตามปัจจัยที่
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไปแล้วนั้น มีผลท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อต่างกัน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อ 
กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ สี คุณภาพมีความเหมาะสม รวมถึงประโยชน์ที่
ผู้บริโภคได้รับ 

2.ด้านราคา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อ 
กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ในการก าหนดราคาควรมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ต้องมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ คุณค่า ประโยชน์และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ราคาย่อมเยาว์ผู้บริโภคจับต้อง
ได้ง่าย ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายราคาให้เลือก มีป้ายติดหรือบอกราคาของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อช่วยใน
การกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อให้มากข้ึน 

3. ด้านการจัดจ าหน่าย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัด
จ าหน่ายมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น
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ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญหาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้
สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์มีเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงพัฒนาช่องทางสั่งออนไลน์ 
เพื่อให้ทันตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการมีช่องทางการจัดจ าหน่ายมากยิ่งท าให้ผู้บริโภคมีความ
สะดวกและตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในร้านเหมาะแก่การน าเสนอขาย
สินค้าและการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าต้องได้มาตรฐาน  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่สม่ าเสมอ  เพื่อช่วยกระตุ้น
ให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น มีการสื่อสารผ่านการโฆษณาบนโลกอินเตอร์เน็ตที่
เข้าถึงผู้บริโภคในยุคออนไลน์แบบปัจจุบัน รวมถึงการจัดโปรโมชั่นในช่วงเวลาพิเศษ (ลด แลก แถม)เพื่อจูงใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑ์และการจัดบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยในครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  ดังนั้นการวิจัยใน
ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตให้กว้าง และครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น ส ารวจในเขตปริมณฑล ต่างจังหวัด 
หรือภูมิภาคอ่ืนๆที่มีประชากรที่เหมาะสมท าการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่ อสุขภาพของ
ผู้บริโภคชุดใหม่ เพื่อให้ทราบทัศนคติ ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น  ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจนมากขึ้น ควรทดสอบน าสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ที่
นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในวิจัยนี้ ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
ควบคู่กับการแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ
หลากหลายแตกต่าง เกิดความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาตัวแปรในปัจจัยอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต และน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าให้ตรงความต้องการ
ของผู้บริโภคต่อไป  
 4. แนะน ากลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันโดยอาจแบ่งสัดส่วนช่วงอายุเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก
มีอายุระหว่าง 20–30 ปี ซึ่งกลุ่มนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพ เพื่อรูปร่างและความ
สวยงาม ส่วนกลุ่มสองมีอายุระหว่าง 40–50ปี ผู้บริโภคกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาจมีพฤติกรรมการดูแลเพื่อสุขภาพ
เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาโรคให้มีสุขภาพที่แข็งแรง จึงควรแบ่งเป็น 2 กลุ่มให้มีจ านวนเท่ากันและท า
การเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบว่าความกังวลสุขภาพทัศนคติการรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรม  
และการรับรู้ความยุ่งยากมีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
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