ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้
อบแห้งแบบแท่งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
พงศกร มณีสุวรรณ

บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่ง และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั ด สิ น ใจบริ โ ภคอาหารว่ า งเพื่ อ สุ ข ภาพประเภทผลไม้ อ บแห้ ง แบบแท่ ง ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่เคย
บริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เพื่อสอบถามความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์เชิงสถิติในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทาง
สถิติสาเร็จรูป แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วย ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
สาหรั บข้ อ มูล ทางประชากรศาสตร์ และพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารว่า งเพื่อ สุ ขภาพ ค่า เฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบ
แท่ง และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05

ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงวัย สังคมเมืองที่ขยายตัว และวิวัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อลักษณะการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทาให้ผู้คน
เริ่ม ตระหนักในความสาคัญของการบริ โภคอาหารที่มี คุณ ประโยชน์ม ากขึ้น ดั งนั้ นอาหารเพื่ อ
สุขภาพจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และไม่ได้จากัดเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งต้องดูแลอาหาร

การกินของตัวเอง แต่ยังรวมถึงกลุ่มคนทั่วไปที่มีกาลังซื้อ ไปจนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ
ทาให้ ปัจ จุบันกระแสสุข ภาพทั่ว โลกไม่ไ ด้ห ยุด แค่เ รื่อ งของการรั กษาโรค หรื อดู แลร่า งกายให้
สมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นแต่ยังหันมาให้ความสนใจเรื่องของการป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนที่จะมี
การเจ็บป่วย รวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรง เช่น การให้ความสาคัญกับการบริโภค
อาหาร โดยกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกาลังเป็นเทรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
ดังเช่น จากผลสารวจของ Euromonitor International พบว่า มูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2560 มูลค่าตลาดอาจสูงถึง 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือหรือประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด โดยประเทศที่
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ ของโลกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีกาลังซื้อค่อนข้างสูง
เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน (สุทธิรัตน์ รักจิตร์, 2559)
ในประเทศไทยนั้น ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปี 2558 มีมูลค่ากว่า 1.7 แสนล้าน
บาท หากพิจารณาย้อนหลัง 5 ปีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 9.1% นับว่าเป็นอัตราขยายตัวที่ค่อนข้าง
สูงเมื่อเทียบกับตลาดอาหารโดยรวมของประเทศซึ่งเติบโตแค่ 3-5% ต่อปี โดยประเภทอาหารที่
นิยมเป็นแบบฟังก์ชันแนล หรือกินแล้วจะได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใดชัดเจน รองลงมาคือ อาหารที่มา
จากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ (สุทธิรัตน์ รักจิตร์, 2559) ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีการรณรงค์ผ่านสื่อ
ต่างๆ ทาให้ผู้บริโภคเริ่มให้ความสาคัญกับการเอาใจใส่ตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากกระแสความนิยม
ของอาหารเพื่อสุขภาพดังกล่าวทาให้ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตาม
ความต้องการของผู้บริโภคและยังมีการแข่งขันกันสูง ในขณะที่ผู้บริโภคต้องมีการตัดสินใจเลือกซื้อ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่งของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่บริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพและอาศัยอยู่ใน
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งไม่ ทราบจานวนประชากรที่ แ น่น อน ดั ง นั้น การก าหนดขนาดตัว อย่า งใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้จากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Cochran (1977) กรณีไม่ทราบ
จานวนประชากร ซึ่ ง ผลจากการค านวณได้ ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า ง 385 คน ผู้ วิ จัยจึ ง เพิ่ ม ขนาด
ตัวอย่างเป็น 400 คน เพื่อป้องกันการผิดพลาดและทาให้ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่า งแบบอาศั ย ความสะดวก (Convenience sampling) โดยสุ่ ม แจกแบบสอบถาม
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนขนาดที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจรายการ (Multiple Choice)

ส่ ว นที่ 2 พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารว่ า งเพื่ อ สุ ข ภาพ โดยลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Multiple Choice)
ส่วนที่ 3 ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพ ลต่อ การตัด สิน ใจบริโภคอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่ง โดยลัก ษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะโดยจะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วมาบันทึก
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทาง
สถิติสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ ส าหรั บวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทาง
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
2. ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ ส าหรั บ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่ง
3. การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม สาหรับทดสอบสมมติฐานดังต่อไปนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จั ยทางประชากรศาสตร์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บพฤติ ก รรมการบริโภค
อาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

โดยค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05

สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีอายุ 25-34 ปี
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.5 มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.7 มี อ าชี พ เป็ น พนั ก งาน
บริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 50.5 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 55,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 32.5
พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึ กษาพบว่ า เหตุ ผ ลที่เ ลื อ กบริ โ ภคอาหารว่ า งเพื่ อสุ ข ภาพส่ ว นใหญ่ คื อ เพื่ อ ให้ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 31.8 ช่วงเวลาที่เลือกบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพบ่อยที่สุด
คือ ระหว่างมื้อกลางวันถึงมื้อเย็น คิดเป็นร้อยละ 44.7 ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารว่างเพื่อสุขภาพทีร่ ้าน
สะดวกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 40.4 พบว่ามีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อในแต่ละครั้ง คือ 50 - 100 บาท
คิดเป็นร้อยละ 43.2 โดยบริโภคสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.0 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
บริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพมากที่สุดคือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 53.5 ซึ่งส่วนใหญ่บริโภคผลไม้สด
บ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.5 และมีความสนใจอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่มีลักษณะเป็นผลไม้อบแห้ง
ในรูปแบบแท่ง คิดเป็นร้อยละ 62.2 เพราะพกพาสะดวก ทานง่าย คิดเป็นร้อยละ 52.2 ส่วนกลุ่มที่ไม่
สนใจ คิดเป็นร้อยละ 37.8 ไม่สนใจเพราะชอบผลไม้สดมากกว่าไม่ชอบผลไม้แปรรูป คิดเป็นร้อย
ละ 44.4

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภท
ผลไม้อบแห้งแบบแท่งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อ การตัด สินใจบริโภค
อาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้ อบแห้งแบบแท่งโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านผู้บริโภคให้ความสาคัญระดับมากที่สุดโดยเรียงตามลาดับดังนี้ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้
ความสาคัญระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยนาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อจาแนกตามปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้

1.1 เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้
อบแห้งแบบแท่งในด้านเหตุผลที่เลือกบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพในแต่ละครั้ง ประเภทอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่บริโภคบ่อยที่สุดและความ
สนใจต่ออาหารว่างเพื่อสุขภาพที่มีลักษณะเป็นผลไม้อบแห้งในรูปแบบแท่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศ
หญิงมีความใส่ใจในเรื่องของอาหารที่จะรับประทานเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วส่งผลต่อ
สุขภาพ รูปร่าง ผิวพรรณที่ดี และเป็นผู้เลือกซื้ออาหารให้กับคนในครอบครัว ดังเช่นจากการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าเพศหญิงมีสัดส่วนการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพบ่อยกว่าเพศชาย และมีสัดส่วนของ
ความสนใจต่ออาหารว่างเพื่อสุขภาพที่มีลักษณะเป็นผลไม้อบแห้งในรูปแบบแท่งมากกว่าเพศชาย
(พิจารณาจากตารางที่ 17) จึงทาให้เ พศมี ผลทาให้ พ ฤติก รรมการบริโภคอาหารว่ างเพื่อสุ ขภาพ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการบริโภค (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที.่ 05 โดยพบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านมูลค่าในการบริโภค (บาท/
ครั้ง)มากกว่าเพศชาย
1.2 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้
อบแห้งแบบแท่งในด้านเหตุผลที่เลือกบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพ สถานที่ ที่เลือกซื้ออาหารว่าง
เพื่อสุขภาพบ่อยที่สุด ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้ออาหารว่างเพื่อสุขภาพ ประเภทอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพที่บริโภคบ่อยที่สุด และความสนใจต่ออาหารว่างเพื่อสุขภาพที่มีลัก ษณะเป็นผลไม้อบแห้ง
ในรูปแบบแท่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแต่ละอาชีพที่ต่างกันจึง ทาให้วิถีการดาเนินชีวิตต่างกัน อีกทั้งยัง
รวมถึงค่านิยมที่ได้รับ และทัศนคติจ ากสังคมในที่ทางานที่ แตกต่างกัน จึงทาให้อาชีพมีผลทาให้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตาภา พรหม
สวาสดิ์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบารุงสมองและความจาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่าอาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารบารุงสมองและความจา
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งต่างกัน

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่งของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความสนใจต่ออาหารว่างเพื่อ
สุ ข ภาพที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ผลไม้ อ บแห้ ง ในรู ป แบบแท่ ง ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่า งให้
ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
ระดับมากถึงมากที่สุด ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ผู้บริโภคนามาพิจารณาเกี่ยวกับ
พฤติก รรมการบริโภคอาหารว่ างเพื่ อสุ ขภาพ และปัจจั ยด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา และด้า นการ
ส่งเสริมการตลาดยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ผู้บริโภคนามาพิจารณาในความสนใจต่ออาหารว่างเพื่อ
สุขภาพที่มีลักษณะเป็นผลไม้อบแห้งในรูปแบบแท่ง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารบ ารุ ง สมองและความจ าของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารบารุงสมองและ
ความจาด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ ต่อครั้ง (2) ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
(3)ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารบารุงสมองและ
ความจาด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า เพศ และอาชีพมีความสัมพันธ์กับความสนใจต่ออาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ที่มีลักษณะเป็นผลไม้อบแห้งในรูปแบบแท่ง ดังนั้นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้บริโภคเพศ
หญิง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน นักเรียน/นักศึกษา และธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากมีสัดส่วนความ
สนใจต่ออาหารว่างเพื่อสุขภาพที่มีลักษณะเป็นผลไม้อบแห้งในรูปแบบแท่ง มากที่สุด ในขณะอายุ
รายได้ และระดับการศึกษาทุกกลุ่มมีความสนใจในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอายุ รายได้
และระดับการศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน

นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเลือกบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
และความสนใจต่ อ อาหารว่ า งเพื่ อ สุ ข ภาพที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ผลไม้ อ บแห้ ง ในรู ป แบบแท่ ง ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร แสดงว่าปั จจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ ผู้บริโภคนามาพิจารณา
เกี่ ยวกับความถี่ ใ นการบริโภคและความสนใจต่ อ อาหารว่ างเพื่ อ สุข ภาพที่ มี ลั ก ษณะเป็น ผลไม้
อบแห้งในรูปแบบแท่ง ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคสนใจผลไม้อบแห้งในรูปแบบแท่ง และมีความถี่ใน
การบริโภคเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญ กับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากที่สุด ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญและใส่ใจกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์
ได้รับการรับรองจากสานักคณะกรรมการอาหารและยา บรรจุภัณฑ์ระบุวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ
ระบุส่วนประกอบของอาหาร ระบุคุณประโยชน์ และปริมาณสารอาหารต่อหน่วย รวมถึงมีความ
สวยงามของแพ็คเกจ และสามารถพกพาได้สะดวก
2. ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับราคาเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการควร
ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านราคา โดยควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพสินค้า
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการส่ง เสริมการตลาดเป็น
อย่างมากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยควร
มีการโฆษณาและประชาสัมพั นธ์สินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ ผู้บริโภครู้ จักตราสิ นค้า โดย
ประชาสัมพันธ์สื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์และความสะดวกในการบริโภคผลไม้อบแห้งใน
รูปแบบแท่ง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคได้
รวดเร็วและทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่สนใจรับประทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เขตอื่นๆ เพื่อขยาย
พื้นทีใ่ นการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค
2. ศึกษาอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทอื่นที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ณ ขณะนั้น เพื่อนา
ผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้กับอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่ง

3. ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ อาหารว่ า งเพื่ อ สุ ข ภาพประเภทผลไม้ อ บแห้ ง แบบแท่ ง ของ
ผู้บริโภคเพื่อนาผลจากการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค
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