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บทคดัย่อ 
การศกึษาวจิยัเรือ่ง การตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal มวีตัถุประสงค ์

1) เพื่อศกึษากระบวนการตดัสนิใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal 2) เพื่อศึกษาการ
ตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal โดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศกึษา
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ปจัจยัดา้นทศันคตแิละแรงจงูใจ ทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคขนม
เพื่อสุขภาพในจงัหวดัอุดรธานี จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ในการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัครัง้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 1) สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหเ์ชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2) สถติิ
เชงิอนุมาน ไดแ้ก่ สถติกิารทดสอบแบบ t-test และใชส้ถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีอง LSD และใช้สถติิ
การถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 1) ปจัจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานีทีม่ ี
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายเฉลี่ยได้ต่อเดอืน และสุขภาพ/โรคประจ าตวั 
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal ไมแ่ตกต่างกนั 2) ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค  New 
Normal ส่วนดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal 3) ปจัจยัทศันคตแิละแรงจงูใจ ดา้นตระหนักใน



สุขภาพ ด้านสงัคมและเศรษฐกจิ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal 
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ส่วนด้านความชอบและความต้องการ ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจซือ้ , ขนมเพื่อสุขภาพ 
 
Abstract 
Research Title: Consumers’ Purchase Decision of Healthy Snacks in the New Normal Era  

The objectives of this research were 1) to investigate consumers’ purchase 
decision of healthy snacks in the New Normal era, 2 )  to study consumers’ purchase 
decision of healthy snacks in the New Normal era, classified by personal factors, and 3) 
to study marketing mix factors, attitude and motivation factors affecting consumers’ 
decision-making process of purchasing healthy snacks in the New Normal era. The 
sample consisted of  2 0 0  consumers of healthy snacks in Udon Thani province. The 
questionnaire was used as a research instrument for data collection. The data analysis 
was divided into 2  parts as follows: 1 )  descriptive statistics, including frequency, 
percentage, mean and standard deviation, and 2 )  inferential statistic, i.e. t-test statistic 
and one-way ANOVA statistic, as well as LSD and multiple regression statistics for a 
pairwise comparison when there was the difference between the means.  

The hypothesis testing results revealed that 1 )  the respondents with different 
personal factors, including gender, age, marital status, education level, occupation, 
average monthly income, and health/congenital diseases had indifferent purchase 
decision of healthy snacks in the New Normal era, 2) when considering marketing mix 
factors, Product influenced consumers’ purchase decision of healthy snacks in the New 
Normal era. In contrast, Price, Place, and Promotion did not affect consumers’ purchase 
decision of healthy snacks in the New Normal era. 3) when considering attitude and 
motivation factors,  Health Awareness, and Social and Economic Aspect influenced 
consumers’ purchase decision of healthy snacks in the New Normal era. However, 
Preference and Need did not influence consumers’ purchase decision of healthy snacks 
in the New Normal era in Udon Thani province.  
Keywords: Purchase decision, Healthy snacks 
 
 
 
 



บทน า 
ในสถานการณ์โดยรวมของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนันัน้ ซึง่อาหารเป็นหน่ึงในปจัจยัสีท่ีส่ าคญัในการด ารงชวีติของมนุษย ์และ
ช่วงนี้เป็นเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ จะเหน็ไดว้่ามกีารคาดการณ์ ปี พ.ศ.2570 ตลาดอาหาร
เพื่อสุขภาพทัว่โลกมมีลูค่า 1.1 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั โดยสหรฐัอเมรกิา มมีลูค่าตลาดคดิเป็น
สดัส่วน 28.9% ของตลาดโลก ในตลาดอาเซยีนมมีลูค่าการบรโิภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
ส ุขภาพในปี 2563 ขยายต วั เพิม่ขึน้ ไม ่ต ่ ากว ่า  1 แสนลา้นบาท  จากปี 2562 ทีม่ ลูค ่า
ประมาณ 88,731 ลา้นบาท หรอืมอีตัราการขยายตวั 2.4% เมื่อเทยีบจากปี 2561 ทีม่มีลูค่า
ประมาณ 86,648 ลา้นบาท และจะเหน็ไดว้่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทย ในปี 2559 
มมีูลค่าประมาณ 6,300 ล้านบาท เติบโต 7.7 จากปีก่อน โดยมปีจัจยัสนับสนุนจาการรณรงค์
จากภาครฐัทีใ่หค้นไทยหนัมาใหค้วามส าคญักบัการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้  

และด้วยวถิกีารด าเนินชวีติของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปจัจุบนัที่มคีวามเร่งรบี จงึ
กงัวลในเรื่องปญัหาสุขภาพที่มาจากการท างาน จงึท าให้ต้องการอาหารและเครื่องดื่มที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายใหก้บัตนเอง และใหค้วามสนใจในภาพลกัษณ์รปูร่างของตนเองมากขึน้ ท า
ให้ผู้บรโิภคเริม่หนัตระหนักให้ความส าคญัในเรื่องสุขภาพและเลอืกรบัประทานอาหารที่ดต่ีอ
ตนเองให้ได้รบัสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมกบัร่างกาย ต้องการลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ 
และเพิม่ประสทิธภิาพระบบย่อยใหก้บัร่างกาย ส่งผลให้เกดิการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
เพิ่มขึ้น และคาดว่าอนาคตจะไดร้บัความนิยมมากขึน้  จะเน้นการป้องกนัมากกว่าการ
รกัษา เช่น เลอืกรบัประทานอาหารทีอุ่ดมไปดว้ยสารอาหาร และสนใจการดูแลสุขภาพทัง้
ร่างกายและจติใจ  

ขนมเพื่อสุขภาพ หรอืเรยีกว่า ขนมคลนี คอื ขนมที่ให้พลงังานและสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเจรญิเตบิโต ขนมเพื่อสุขภาพจงึไดร้บัความสนใจมากขึน้ ปจัจบุนัมคีนชอบทาน
ขนมแลว้น าสูตรมาปรบัเพื่อใหข้นมเหล่านี้กลายมาเป็นหนึ่งในเทรนดอ์าหารเพื่อสุขภาพ ทีท่าน
แลว้นอกจากจะอรอ่ยยงัใหป้ระโยชน์ต่อร่างกายไม่แพอ้าหารเพื่อสุขภาพชนิดอื่น วตัถุดบิทีใ่ชใ้น
การท าขนมจะเน้นเป็นวัตถุดิบที่สดใหม่ ปราศจากไขมัน น ้ าตาล และคาร์โบไฮเดรตที่สูง
จนเกนิไป ขนมบางชิน้อาจจะมกีารจ ากดัปรมิาณของสารอาหารเพื่อให้เหมาะสมต่อการทานใน
แต่ละวนั ท่ามกลางกระแสใส่ใจสุขภาพของคนไทยในตอนนี้ ท าให้เราได้เห็นรา้นอาหารเพื่อ
สุขภาพ หรอืรา้นขนมเพื่อสุขภาพเต็มทุกพื้นที่พบเจอได้ง่ายขึน้ แตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อน
มากๆ ซึง่แต่ละรา้นกล็ว้นแต่มเีมนูเดด็ๆ มาน าเสนอ และทีส่ าคญัคอืกนิแลว้ช่วยใหสุ้ขภาพดขีึน้
ดว้ย 

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ในปจัจบุนัไดเ้ขา้มาเป็นปจัจยัส าคญัที่
ท าใหว้ถิชีวีติของผูค้นทัว่โลกเปลีย่นแปลงไป ส่งผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการแสวงหาสนิคา้
อุปโภคบรโิภค และการใช้บรกิารต่างๆ การใช้ชวีติแบบ New Normal ท าให้หลายธุรกิจต้อง



ปรบัตวั ในขณะเดยีวกนัผู้คนได้ให้ตระหนักถงึการดูแลสุขภาพทัง้ในด้านการใช้ชวีติประจ าวนั
และการรบัประทานอาหารมากขึน้ ในปี 2020 – 2021 

จงัหวดัอุดรธานี ปจัจุบนัมนีักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศสรา้งนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
แรกของภาคอสีาน ซึง่รฐับาลจะสนับสนุนภาคเอกชนโดยจะเชื่อมต่อเสน้ทางรถไฟและเส้นทาง
ถนนมติรภาพเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อให้การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมจากนิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานีออกสู่ภายนอก สะดวกและมปีระสิทธภิาพมากขึ้นกว่าเดิมนัน้ มคีวาม
พรอ้มที่จะเป็นฮบัโลจสิติกส์ของภูมภิาค เพื่อรบัสนิค้าจากจนีและส่งสนิค้าจากภาคอสีานหรอื
แมแ้ต่ในภูมภิาคอาเซยีนกลบัไปประเทศจนี สถานการณ์ประเทศเพื่อนบา้นยงัไม่น่าไวใ้จเรื่อง
เชือ้โควดิ-19 ส่วนภายในประเทศพืน้ทีภ่าคอสีาน ร่วมมอืกนัรกัษาใหป้ลอดภยัไวไ้ดด้ ีจะมตีดิ
เชือ้บา้งกเ็พยีงส่วนน้อย ท าใหเ้ศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนคนืมาไดเ้กอืบ 50% โดยเฉพาะภาคเศรษฐกจิ
การคา้การบรกิาร และการท่องเทีย่ว ภายใต้แนวปฏิบตัชิวีติวถิใีหม่ (New Normal)  

ผู้วจิยัได้มคีวามสนใจในการศึกษาเรื่อง “การตดัสนิใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New 
Normal” ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ซึง่ท าใหท้ราบถงึความคดิเหน็ของประชากรในจงัหวดั
อุดรธานีที่มต่ีอการตดัสินใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal ทัง้นี้ผลการวิจยัที่ได้จะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรอืผู้ที่สนใจในธุรกจิขนมเพื่อสุขภาพ เป็นแนวทางพฒันาและปรบัปรุง
วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าใจผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้รโิภคยคุใหมต่่อไป  

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศกึษากระบวนการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal  
2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal โดยจ าแนกตาม ปจัจยั 

ส่วนบุคคล   
3. เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ปจัจยัด้านทศันคตแิละแรงจูงใจ ที่มผีลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal  
 

สมมติฐานของการศึกษา 
1. ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั 

การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ สุขภาพ/โรคประจ าตวั  จะเป็นปจัจยัทีส่ าคญัต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal แตกต่างกนั 

2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
และการส่งเสรมิการตลาด จะเป็นปจัจยัที่ส าคญัมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค 
New Normal  

3. ปจัจยัดา้นทศันคตแิละแรงจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นตระหนกัในสุขภาพ ดา้นความชอบและ 



ความต้องการ ด้านสงัคมและเศรษฐกจิ จะเป็นปจัจยัที่ส าคญัมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อขนมเพื่อ
สุขภาพในยคุ New Normal  
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหาการวิจยั 
ส าหรบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย  
1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่  

1.1 ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศกึษา, 
อาชพี, รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน, สุขภาพ/โรคประจ าตวั 

1.2 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ,์ ด้าน
ราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

1.3 ปจัจยัด้านทศันคติและแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านตระหนักในสุขภาพ, 
ดา้นความชอบและความตอ้งการ, ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal 
2. ขอบเขตด้านประชากรการวิจยั 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองประชากร คอื ผูบ้รโิภคขนมเพื่อสุขภาพในจงัหวดั 
อุดรธานี 

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งนัน้ โดยผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) จ านวน 200 คน  เพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่างที่มคีุณสมบตัแิละคุณลกัษณะที่
สามารถเป็นตวัแทนของประชากรตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัในครัง้นี้ 

3. ขอบเขตด้านพื้นท่ีวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคขนมเพื่อสุขภาพ ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมดใน 

จงัหวดัอุดรธานี  
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจยั 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินการวจิยั ตัง้แต่เดอืน มกราคม พ.ศ.2565 – มนีาคม  
พ.ศ.2565 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั 

1. เพื่อใหท้ราบถงึกระบวนการการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในยคุ New  
Normal โดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ปจัจัยด้าน
ทศันคตแิละแรงจงูใจ เป็นแนวทางในการพฒันาธุรกจิของผูป้ระกอบการขนมเพื่อสุขภาพ  

2. เพื่อน าผลวจิยัทีไ่ดเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนก าหนดกลยทุธก์ารตลาดของผูป้ระกอบการ 
หรอืผูท้ีส่นใจในธุรกจิขนมเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

3. เพื่อน าผลวจิยัทีไ่ดเ้ป็นขอ้มลูใหผู้ป้ระกอบการหรอืผูท้ีส่นใจในธุรกจิขนมเพื่อสุขภาพ ไป 



พฒันาปรบัปรุงการให้บรกิาร รวมถงึสนิค้าใหเ้หมาะสมกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค
ได ้
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  Schiffman and Kanuk (1998) 
(อ้างอิงใน ศิรวิรรณ เสรรีตัน์, 2541) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมของผู้บรโิภคไว้ว่า เป็น
พฤตกิรรมที่ผู้บรโิภคแสดงออกการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมนิผล หรอืการใช้สอยผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจของผู้บริโภค ชูชยั สมทิธไิกร (2562, หน้า 
67) การตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารหนึ่งๆ อะไรคอืสาเหตุทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการที่
จะซือ้สนิคา้และบรกิาร เพื่อใหเ้กดิการบรโิภคสามารตอบสนองความต้องการไดอ้ย่างเหมาะสม
และเกดิความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภค ชูชยั สมทิธไิกร 
(2562, หน้า 214) ความต้องการของมนุษย ์จะม ี2 ทฤษฏทีีเ่กี่ยวขอ้ง คอื ทฤษฎคีวามต้องการ
ตามล าดบัขัน้ และ ทฤษฎคีวามตอ้งการพืน้ฐาน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผู้บริโภค จารณิี อศิรางกูร ณ อยุธยา 
(2559) กล่าวว่า เป็นความรูส้กึดา้นบวกของบุคคล ทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง อาจจะเกดิขึน้จากความ
คาดหวงั หรอืเกดิขึน้ต่อเมือ่สิง่นัน้สามารถ ตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลได ้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด Kotler (2000, p. 24) กล่าว
ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถึง เครื่องมอืทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได ้ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจเรื่องขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal เป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative Research)โดยใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) และใช้วธิกีาร
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) น ามาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และ
วเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (inferential statistics) 

 
การออกแบบการวิจยั 

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ซึง่เป็น
การวิจยัไม่มกีารจดักระท าหรอืควบคุมตัวแปรใดๆ ซึ่งเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่
เป็นอยู่จรงิโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เป็นการเกบ็ขอ้มลูเพยีงครัง้เดยีว โดยใชเ้ครือ่งมอืวจิยั



เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวเิคราะห์ด้วยวธิกีารทางสถิตโิดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ        
 

 

 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
เคร่ืองมือในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้จิยัสรา้ง
ขึน้ตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คอื 
ส่วนท่ี 1 : แบบสอบถามด้านปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลในลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ และสุขภาพ/โรคประจ าตวั จ านวน 7 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามที่มี
หลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple choices question)  

ปัจจยัส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชพี 
6. รายได ้
7. สุขภาพ/โรคประจ าตวั 
 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือขนมเพ่ือ

สขุภาพในยคุ New normal 

1. ดา้นการตดัสนิใจ 
2. ดา้นความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

ปัจจยัด้านทศันคติและแรงจงูใจ 
1. ดา้นตระหนกัในสุขภาพ 
2. ดา้นความชอบและความตอ้งการ 
3. ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 
 



ส่วนท่ี 2 : แบบสอบถามด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ค าถามเกี่ยวกบัปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสนิใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal ประกอบไป
ดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ซึ่ง
แต่ละด้านมขีอ้ค าถามรวมทัง้หมด 21 ขอ้ โดยรปูแบบของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scales) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5 = มากทีสุ่ด และ 1 = น้อยทีสุ่ด)   
ส่วนท่ี 3 : ปัจจยัด้านทศันคติและแรงจงูใจ ค าถามเกี่ยวกบัดา้นทศันคตแิละแรงจงูใจต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal ประกอบไปดว้ย ดา้นตระหนักในสุขภาพ ดา้น
ความชอบและความต้องการ ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ แต่ละดา้นมขีอ้ค าถามรวมทัง้หมด 15 ขอ้ 
โดยรปูแบบของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
(5 = มากทีสุ่ด และ 1 = น้อยทีสุ่ด)   
ส่วนท่ี 4 : การตดัสินใจซ้ือขนมเพ่ือสขุภาพในยคุ New Normal ค าถามเกีย่วกบัการ
ตดัสนิใจและความพงึพอใจต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal 
ประกอบดว้ย ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นความพงึพอใจ แต่ละดา้นมขีอ้ค าถามรวมทัง้หมด 4 ขอ้ 
โดยรปูแบบของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
(5 = มากทีสุ่ด และ 1 = น้อยทีสุ่ด)   
ส่วนท่ี 5 : ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal ซึง่มคี าถามทัง้หมด 1 ขอ้ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
ผูท้ าวิจยัได้ก าหนดค่าส าหรบัการวิเคราะหข้์อมลูอธิบายตวัแปรของการศึกษาครัง้น้ีไว้
ดงัน้ี 

1. วิเคราะหโ์ดยใช้สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ส าหรบัการอธิบายผล
การศึกษาในเร่ือง ต่อไปน้ีคือ    

1.1 ใชค้่ารอ้ยละและค่าความถี ่อธบิาย : ตวัแปรทีม่รีะดบัการวดัเชงิกลุ่ม คอื ปจัจยัดา้น
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และสุขภาพ/โรคประจ าตวั 
1.2 ใชค้่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน อธบิาย : ตวัแปรทีม่รีะดบัการวดัเชงิปรมิาณ 

คอื ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ ปจัจยัดา้นทศันคตแิละแรงจงูใจ ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจบรโิภคขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New normal ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ ดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นตระหนกัใน
สุขภาพ ดา้นความชอบและความตอ้งการ ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 

2. วิเคราะหโ์ดยใช้สถิติอนุมาน  (Inferential Statistics)  เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน โดย
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 



2.1 เพื่อศกึษา เพศ สุขภาพ/โรคประจ าตวั ต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสนิใจบรโิภคขนม
เพื่อสุขภาพในยคุ New normal ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานีต่างกนั โดยใชส้ถติ ิt-test 

2.2 เพื่อศกึษา อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต่างกนั 
ท าให้กระบวนการการตัดสินใจบริโภคขนมเพื่อสุขภาพในยุค New normal ของคนใน
กรุงเทพมหานครต่างกนัโดยใช้สถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยการใชว้ธิขีอง LSD 

2.3 เพื่อศึกษาปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ ปจัจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ มีผลต่อ 
กระบวนการการตดัสนิใจบรโิภคขนมเพื่อสุขภาพในยุค New normal ของผู้บรโิภคในจงัหวดั
อุดรธานี โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิถดถอยพหุคณู (MRA) 

 
สรปุผลวิจยั 

ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี จากกลุ่ม 
ตวัอยา่งจ านวน 200 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคเป็นเพศหญงิ ส่วนใหญ่มี
อาย ุ21-30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มอีาชพีขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ ผูต้อบแบบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 40,000 บาทขึน้ไป และส่วนใหญ่ไม่
มโีรคประจ าตวั 
สรปุผลการทดสอบสมมติุฐาน  

1. ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal จ าแนกตาม 
ปจัจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจยัได้ว่า ประชากรในจงัหวดัอุดรธานีที่มี เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และสุขภาพ/โรคประจ าตวั ท าใหก้ารตดัสนิใจ
ซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal โดยรวมไมต่่างกนั 

2. ผลการวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอผลการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพ 
ในยคุ New Normal สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 

2.1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนม 
เพื่อสุขภาพในยคุ New Normal ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี 

2.2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัหน่าย ดา้น 
ส่งเสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal ของผูบ้รโิภค
ในจงัหวดัอุดรธานี 

3. ผลการวเิคราะหป์จัจยัทศันคตแิละแรงจงูใจทีม่ต่ีอผลการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อ 
สุขภาพในยคุ New Normal สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 

3.1 ปจัจยัทศันคตแิละแรงจงูใจ ดา้นตระหนกัในสุขภาพ ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ ม ี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี 



3.2 ปจัจยัทศันคติและแรงจูงใจ ด้านความชอบและความต้องการ ไม่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

1. ผลการวจิยัการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal จ าแนกตาม ปจัจยั 
ส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี โดยรวมอยูใ่นระดบั
ความคดิเหน็ระดบัมาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ21-30 ปี มสีถานภาพโสด จงึมแีนวโน้มใน
การตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพมากทีสุ่ด เพราะเป็นช่วงอายุของวยัที่มกีารดแูลตวัเองรกัสวยรกั
งาม ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มอีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
และสุขภาพร่างกายแขง็แรงดไีม่มโีรคประจ าตวั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กนัต์วริุฬห์ พลู
ปราชญ ์(2561) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรม และความตอ้งการทางดา้นผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกล่าวว่า อายุและเพศมคีวามสมัพนัธ์กบัการบรโิภค
อาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมอีายุระหว่าง 20 -30 ปี มี
การศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มสีถานภาพโสด และมสีุขภาพแขง็แรงสมบรูณ์ 

ผลการวิจยัจากการทดสอบสมมติฐาน  การตัดสินใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New 
Normal โดยจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ สุขภาพ/โรคประจ าตวั ที่มคีวามแตกต่างกนั มกีาร
ตัดสินใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจยัมคีวามคิดเห็นว่า 
ผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี สามารถรบัประทานขนมเพื่อสุขภาพได้ทุกเพศทุกวยัทุกสถานะ 
แทนอาหารทัว่ไปแทนได้ จงึท าให้มกีารตัดสนิใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal ไม่
แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุดา วลิะรตัน์ (2560)  ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิกรมและกระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้อาหารเพื่อสุขภาพพรอ้มรบัประทานของ
ผู้หญงิวยัท างาน เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ซึ่งกล่าวว่า ปจัจยัส่วนบุคคลมอีทิธพิลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจการเลอืกซือ้อาหารเพื่อสุขภาพพรอ้มรบัประทานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

2. ผลการวจิยัการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal จ าแนกตาม ปจัจยั 
ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวม ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มาก
ทีสุ่ด คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ 
  ผลการวจิยัจากการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์
มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพในยคุ New Normal ซึง่ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า ผูบ้รโิภค
ในจงัหวัดอุดรธานี ให้ความส าคัญในเรื่อง ผลิตภัณฑ์มีความสดและสะอาด รองลงมา คือ 
ผลติภณัฑม์รีสชาตอิร่อยถูกปาก และอื่นๆ ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยีา สุภะ
วรีะ (2561) ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ขนมเพื่อสุขภาพ
ของผู้บรโิภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ



ตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ความส าคญัในระดบัมากที่สุดคอื ด้านผลิตภณัฑ์ ที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัเรื่ องคุณภาพ 
ความสะอาดและสดใหม่ของวตัถุดบิมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ปราศจากวตัถุกนัเสยี มฉีลากแสดง
พลงังาน และรสชาตขิองขนมเพื่อสุขภาพ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะพร มติรภานนท์ 
(2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจัจยัการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภคในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ พบว่า ปจัจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ
ปจัจยัการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ  ด้านผลติภณัฑ ์ ให้ความส าคญัมากทีสุ่ด เรื่อง
รสชาตอิาหารเพื่อสุขภาพ  ดา้นการส่งเสรมิการตลาดใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด  เรือ่งมารยาทและ
อธัยาศยัของพนักงาน  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญัมากที่สุด เรื่องหาซื้อง่าย  
ดา้นราคาใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด  เรือ่งราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 ผลการวจิยัจากการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพ
ในยคุ New Normal  ซึง่ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานีไมใ่หค้วามส าคญัใน
ด้านราคาของขนมเพื่อสุขภาพมากหนัก เพราะสามารถรบัราคาที่แพงกว่าขนมทัว่ไปได้ ด้วย
วตัถุดบิและส่วนผสมของขนมเพื่อสุขภาพมคีุณค่าทางสารอาหารและมปีระโยชน์ต่อร่างกาย 
ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิการตลาด ผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานีกไ็ม่ให้
ความส าคญัมากนัก การมโีปรโมชัน่ลดราคา  แจก  หรอืแถมนัน้อาจไมไดจ้งูใจผูบ้รโิภคไดม้าก
นัก เพราะถ้าผลติภณัฑด์มีคีุณภาพจะเป็นปจัจยัหลกัที่ดงึดูดลูกค้ามาซื้อได้มากกว่า ลูกค้าจงึ
เติมใจเดนิทางมาซื้อด้วยถนนของจงัหวดัอุดรธานีที่มจีดัระเบยีบและพฒันามากขึ้นท าให้การ
เดนิทางไดง้า่ยและสะดวก 

3. ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal จ าแนกตาม
ทศันคต ิ

และแรงจูงใจ พบว่า ผู้บรโิภคในจงัหวดัอุดรธานี ให้ความส าคญัเกี่ยวกบัทศันคตแิละแรงจูงใจ
โดยรวม ในระดบัมาก  เหตุผลในการตัดสินใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพ พบว่า ด้านตระหนักใน
สุขภาพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการมีสุขภาพที่ดี คือ ปจัจยัในการตัดใจซื้อระดับมากที่สุด 
รองลงมา คอื ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั/ดแูลรปูรา่ง และอื่นๆ ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อารยีา สุภะวรีะ (2561) ที่ได้ศกึษาพฤติกรมการบรโิภคขนมเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการมสีุขภาพทีด่ ีรองลงมา คอืต้องการควบคม/ลดน ้าหนัก และอื่นๆ 
ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพพ์ชิชา บุญรสศกัดิ ์ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  พบว่า 
ปจัจยัทศันคตแิละแรงจูงใจ มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ใน
ระดบัมาก โดยปจัจยัทีม่คีวามส าคญัอนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ปจัจยัดา้นความตระหนกัในสุขภาพ  



ผลการวิจยัจากการทดสอบสมมติฐาน ปจัจยัทศันคติและแรงจูงใจ ด้านตระหนักใน
สุขภาพ ด้านสงัคมและเศรษฐกจิ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal 
โดยรวม ซึง่ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า ผูบ้รโิภคในจงัหวดัอุดรธานีจะมกี าลงัซือ้ขนมเพื่อสุขภาพได้
ด ีกต่็อเมือ่สงัคมและเศรษฐกจิดดีว้ย ซึง่ไปตามทฤษฎผีูบ้รโิภคทีก่ล่าวว่าโอกาสทีผู่บ้รโิภคจะซือ้
ผลติภณัฑข์ึน้กบั รายได ้การออม ซึง่กค็อืโอกาสทางสงัคมและเศรษฐกจิมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้และบรกิาร และยงัเกีย่วขอ้งกบัอ านาจในการซือ้และทศันคตเิกีย่วกบัการจา่ยเงนิ 
 ผลการวจิยัจากการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัทศันคติและแรงจูงใจ ด้านความชอบและความ
ต้องการ ไม่มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพในยุค New Normal ผู้บรโิภคในจงัหวดั
อุดรธานีโดยรวม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัผูป้ระกอบการธรุกิจขนมเพ่ือสขุภาพ  

1. ดา้นผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัความสะอาดสดใหม ่ ดงันัน้จงึควรให้ 
ความส าคญัในด้านความสะอาด ปลอดสารอนัตรายหรอืสารปรุงแต่งปนเป้ือนของวตัถุดบิเป็น
หลกั  เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัขนมเพื่อสุขภาพรปูแบบใหมท่ีอ่รอ่ยและดต่ีอสุขภาพ  

2.  ดา้นราคา ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่ามากทีสุ่ด  ทัง้กบัปรมิาณ  คุณภาพ   
และการบริการ  ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ต้องมีปรมิาณและคุณภาพที่ดีโดยที่ราคาของไม่ควรแพง
จนเกินไปและไม่แพงกว่าอาหารประเภทอื่นๆ  มากนัก  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคุ้มค่าที่
เหนือกว่าในด้านสุขภาพและความคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัการซื้อวตัถุดบิเองหรอืผลติภณัฑอ์ื่นใน
ระดบัราคาใกลก้นั   

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัหาซือ้ไดง้า่ยสะดวก     
มีขายอยูในร้านค้าทัว่ไป  เช่น  ร้านสะดวกซื้อ มีบริการส่งถึงบ้าน  แสดงว่าผู้บริ โภคให้
ความส าคญักบการเข้าถึงสนิค้าได้ง่ายจงึควรเน้น การจ าหน่ายตามร้านค้าต่าง ๆ  รวมไปถึง
ช่องทางออนไลน์  และควรมบีรกิารจดัส่งสนิคา้ถงึบา้น เพื่อเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรบั
ผูบ้รโิภคทีต่อ้งการเดนิทางออกมาดว้ยตวัเองหรอืไมไดอ้ยูใ่กลร้า้นคา้ปลกีทีจ่ าหน่าย 

4.   ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มกีารสื่อสารผ่านการโฆษณาและใหค้วามรูเ้กีย่วกบสนิคา้ 
ผ่านสื่อออนไลน์มากทีสุ่ด  มบีรกิารให้ค าแนะน าหรอืค าปรกึษาหลงัการขาย และการจดัทดลอง
ชมิ เนื่องจากผลติภณัฑข์นมเพื่อสุขภาพเป็นธุรกจิที่ค่อนข้างใหม่ การสรา้งประสบการณ์ผ่าน
การทดลองชมิจะช่วยกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจมากขึน้ได ้ โดยเฉพาะในช่วงแรกของการ
จ าหน่ายและแนะน าผลติภณัฑส์ู่ตลาด  ปจัจุบนัที่นิยมใช้อนิเทอรเ์น็ตจะท าให้ผู้บรโิภครบัรูถ้ึง
ผลติภณัฑไ์ดม้ากขึน้  
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมตีวัแปรปจัจยัอื่นๆ เพิม่เตมิ ทีอ่าจจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ขนมเพื่อสุขภาพใน 
ยคุ New Normal เช่น ปจัจยัดา้นกระบวนการ เป็นตน้ 

2. ประชากรทีศ่กึษาครัง้นี้เป็นเพยีงประชากรในจงัหวดัอุดรธานีเท่านัน้ ซึง่หากตอ้งการ 



ขอ้มลูทีห่ลากหลาย ควรเลอืกประชากรในระดบัทีก่วา้งขึน้ เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัและ
มคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ 

3. การวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิเีกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม ควรเพิม่เครือ่งมอืในการศกึษาวจิยัใหก้วา้ง 
ขึน้ นอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์ เป็นต้น เพื่อเป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพเพิม่มาก
ขึน้ 

4. การวจิยัครัง้นี้เป็นวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผนวกกบัขนมเพื่อสุขภาพ 
ยงัมคีวามใหมใ่นประเทศไทย หากตอ้งการทราบความตอ้งการทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมาก 
ยิง่ขึน้ อาจเลอืกท าวจิยัในเชงิคุณภาพ (Quantitative Research) เพื่อใหท้ราบถงึความต้องการ
ต่อสนิคา้และบรกิารทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้   
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