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ความต้องการและการด าเนินงานของธรุกิจอาหารสุขภาพและสินค้า 

ออแกนิกท่ีอยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
To study the needs and operations of the health food business and organic 

products that are in the supermarket 
นางสาวรชันู เอื้อพนูสริพิฒัน์ 

 
 

 
บทคดัย่อ 

 
  การศกึษาครัง้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 1) เพื่อศกึษาความความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิ
อาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ โดยใช้ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 2) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซปุเปอรม์ารเ์กต็ และ 3) ศกึษาปัจจยัทางการตลาดที่
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ ซึง่กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยไปซุปเปอรม์ารเ์กต็ 226 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล สถิติในการศกึษาได้แก่ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ผลการศกึษาพบว่า  
  1) ความความต้องการและการด าเนินงานของธุรกิจอาหารสุขภาพและสนิค้าออแกนิกที่อยู่ใน
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ โดยใชปั้จจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิ อายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ระดบัมธัยมศกึษา อาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่เกนิ 15,000 
บาท/เดอืน และมสีถานภาพ สมรส 
  2) พฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนกิทีอ่ยู่ในซปุเปอร์
มารเ์กต็ พบว่า กลุ่มตวัอย่างไปซุปเปอรม์ารเ์กต็ สปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ โดยซื้ออาหารสุขภาพที ่Tops และ 
Tesco Lotus และมยีอดซื้อของในซุปเปอรม์ารเ์กต็ประมาณ 1,000-2,000 บาท ซึง่กลุ่มตวัอย่างจ่ายเงนิ
ผ่านบตัรเครดติ ช่วงวนัในการใชบ้รกิารซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื วนัเสาร ์เวลา 18.01-22.00 น. โดยชอบซื้อ
ของใชใ้นบา้น และเลอืกใชบ้รกิารซุปเปอรม์ารเ์กต็ เพราะการเดนิทางสะดวก และซื้อสนิคา้เพื่อตอ้งการมี
สุขภาพด ี 
  3) ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิ
กที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เกต็ ได้แก่ มสีนิค้ารายการใหม่สม ่าเสมอ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้  ที่ตัง้
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ของซุปเปอรม์ารเ์กต็มคีวามสะดวกในการเดนิทาง การบรกิารมคีวามรวดเรว็ไม่ตอ้งรอนาน มโีปรโมชัน่
ใหม่ๆดงึดูดลูกคา้ มรีูปแบบการช าระเงนิทีห่ลากหลาย และประชาสมัพนัธผ์่าน Facebook 
 
ค าส าคญั: การด าเนินงานของธุรกจิ, อาหารสุขภาพ, สนิคา้ออแกนิก
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ABSTRACT 
 
  The study aims to 1) To study the needs and operations of the health food business and 
organic products that are in the supermarket By using demographic factors such as gender, age, 
education level, occupation, average monthly income 2) To study the behavior of choosing to buy 
health food and organic products in supermarkets and 3) Study the marketing factors that affect 
the decision to choose to buy health food and organic products that are in the supermarket. The 
sample used in this study was consumers who had been to the supermarket for 226 people. Use 
questionnaires as a tool for data collection. Statistics in the study include Frequency and 
Percentage.  
  The study indicated that:  
  1) The needs and operations of the health food business and organic products that are 
in the supermarket by using demographic factors, it was found that the majority of sample groups 
were female, aged between 30-39 years, secondary level Civil servant / state enterprise the 
average income per month is not more than 15,000 baht / month and has marital status. 
  2) Behavior in choosing to buy health food and organic products in the supermarket found 
that the sample group went to the supermarket 1-2 times a week by purchasing health food at 
Tops and Tesco Lotus and having about 1,000 purchases in the supermarket. -2,000 baht which 
the sample group paid via credit card the date of use of the supermarket is Saturday 18.01-22.00 
hrs. And choose to use the supermarket Because of the convenient transportation and buy 
products to be healthy. 
  3) Marketing factors that affect the decision to choose to buy health food and organic 
products that are in the supermarket, such as having new products regularly, the price is suitable 
for product quality, the location of the supermarket, convenient to travel, The service is fast, with 
new promotions that are interesting, with a variety of payment forms. And promote via Facebook 
Keywords:  Business operations, Health food, Organic products 
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บทน ำ 
 
 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิท าใหค้นวยัท างานในยุคปัจจุบนัเร่งรบี และไม่มเีวลาออกก าลงักาย
จงึหนัมาบรโิภคอาหารคลนีฟู๊ ดแทนการรบัประทานอาหารทีไ่ม่ม ีประโยชน์ อาหารคลนีฟู๊ ดเป็นธุรกจิที่มี
การเตบิโตอย่างมาก ความตอ้งการทางตลาดกเ็พิม่มากขึน้ (ณัฐภทัร วฒันถาวร และ ชุตมิาวด ีทองจนี, 
2559) 

อาหารคลีน (Clean Food) คืออาหารที่คงความเป็นธรรมชาติของวตัถุดิบต่างๆไว้ จึง ท าให้
สารอาหารต่างๆนัน้ยงัคงอยู่ เป็นอาหารที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ เสริมหรือ
ดดัแปลงผ่านกรรมวธิอีะไรทีม่ากมาย อาหารคลนีในปัจจุบนัถอืเป็นทีน่ิยมในหมู่คนท างาน ทัง้คนทีช่อบ
ออกก าลงักายหรอืลดน้ําหนัก และคนที่รกั สุขภาพก็หนัมาบรโิภคอาหารคลนีมากขึ้น ด้วยรสชาติที่ไม่
แตกต่างจากอาหารทัว่ไปมากนัก เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถปรุงแต่งให้มีรสชาติ ไม่จืด
จนเกินไป และยงัคงใช้วตัถุดบิที่มปีระโยชน์ และราคาไม่แพง ราคาโดยเฉลี่ยของอาหาร คลนีจะอยู่ที่
กล่องละ 50-80 บาท เมื่อเทียบกับราคาของอาหารทัว่ไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นราคาที่สามารถเข้าถึงได้  
(อมัพุช พวงไม ้และ ดร.ชุตมิาวด ีทองจนี, 2561) 

ขอ้มูลจากสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2013 มูลค่าตลาดสนิคา้อาหารและเครื่อง
เดมิออรแ์กนิกทัว่โลกอยู่ทีป่ระมาณ 80,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ และเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องราว 161,500 
ลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2018 คดิเป็นอตัราเตบิโตเฉลีย่สะสม (CAGR) ที ่15 % ต่อปี โดยมตีลาดอเมรกิา
เหนือและยุโรปเป็นตลาดออรแ์กนิกทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก มมีูลค่าตลาดรวมกนัสงูถงึ 95 % 

จากการส ารวจของ Euromonitor พบว่า มูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทัว่โลกมแีนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มมีูลค่าตลาดสงูถงึ 1 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืประมาณรอ้ยละ 15 ของ
มูลค่าอาหารและเครื่องดื่มทัง้หมด โดยประเทศทีบ่รโิภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกส่วน
ใหญ่เป็นประเทศทีม่กี าลงัซื้อสงูอย่าง สหรฐัอเมรกิา เยอรมนี ฝรัง่เศส และจนี 

ส าหรบัประเทศไทย ในปี 2558 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มมีูลคา่กว่า 1.7 แสนลา้น
บาท ซึ่งหากพจิารณายอ้นหลงัจากนี้ไป 5 ปี จะมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ปีละ 9.1 % นับว่าเป็นอตัราการ
ขยายตวัที่ค่อนขา้งสูงเมื่อเทยีบกบัตลาดอาหารโดยรวมของประเทศซึ่งเติบโตแค่ 3.5 % ต่อปี คาดว่า
แนวโน้มของผลติภณัฑ์สุขภาพในไทยจะยงัคงเติบโตต่อไป โดยมปัีจจยัสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น เทรนด์
ดูแลห่วงใยสุขภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเด่นชดัขึน้ในกลุ่มผู้บรโิภคทุกช่วงวยั หรอืความส าคญัต่อการดูแล
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองทัง้รูปร่างและหน้าตาให้ดูดีและเป็นที่ประทบัใจแก่คนรอบข้าง 
รวมทัง้ทศิทางประชากรทีค่่อยๆ กา้วสู่สงัคมผูส้งูอายุ โดยคาดกนัว่าในอกี 10 ปีขา้งหน้าจ านวนผูส้งูอายุ
จะเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า ยิง่กระตุน้ใหต้อ้งดูแลเรื่องสุขภาพกนัมากขึน้ดว้ย (ชีช้่องรวย, 2561) 
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ดงันัน้ผู้วจิยัจงึท าการศกึษาเรื่องความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิอาหารสุขภาพและ
สนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ เพื่อใหฝ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง น าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีซ่ื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกในรูปแบบซุปเปอรม์ารเ์กต็ในยุคปัจจุบนั  
 
 วตัถปุระสงคก์ำรศึกษำ   

 
  1.  เพื่อศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยั
ท างาน 
  2. เพื่อศกึษาถงึรูปแบบการด าเนินชวีติทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยัท างาน 

3. เพื่อศกึษาถงึทศันคตทิีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยัท างาน 
 

 สมมติฐำนกำรวิจยั  
 
1. ส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยัท างาน 
2. รูปแบบการด าเนินชวีติมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยัท างาน 
3. ทศันคตมิอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยัท างาน 
 

 ขอบเขตกำรวิจยั   
 
  1. ประชากรทีใ่ชศ้กึษาเป็นประชากรในวยัท างานทีม่อีายุ 22-45 ปี เนื่องจากเป็นช่วงอายุทีห่นั 
มาดูแลสุขภาพ  
  2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาเลอืกจากประชากรวยัท างาน ในกรุงเทพมหานครโดยใชว้ธิกีาร
สุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) และเกบ็จ านวน 400 คน ซึง่จ านวนนี้ไดจ้ากการใชต้าราง
ส าเรจ็รูปของ Yamane (1967)  

3. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ประกอบดว้ย  
3.1 ตวัแปรอสิระ คอื   

    1. ส่วนประสมทางการตลาด 4P ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด   

  2. ดา้นวถิกีารด าเนินชวีติ  
  3. ทศันคต ิ 

  3.2 ตวัแปรตาม คอื การตดัใจซือ้อาหารคลนีในวยัท างาน 
 4. ระยะเวลาในการศกึษา พฤษภาคม 2562 – มถิุนายน 2562 
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 วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
 
ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ โดยเลอืกใชว้ธิกีารส ารวจดว้ย

แบบสอบถามที ่สรา้งขึน้และไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไดด้งันี้  
1. ประชากรทีใ่ชศ้กึษา คอื ผูบ้รโิภควยัท างานทีส่นใจรบัประทานอาหารคลนีทัง้เพศชายและเพศ

หญงิ  
2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษา ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม ซึง่เป็นการสุ่มแบบโดยใชค้วามน่าจะ

เป็น ใน เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ชดุ ซึง่จ านวนนี้ไดจ้ากการใชต้ารางส าเรจ็รูปของ Yamane 
(1967)   

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสอบถาม ทีผ่า่นการทดสอบความน่าเชื่อถอืโดย pre-test 
จ านวน 40 ไดค้า่ Cronbach Alpha 0.936 และทดสอบความเทีย่งตรงโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ 

4. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั คอื วเิคราะหข์อ้มูลใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วน เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 
 ประโยชน์ของกำรวิจยั  

 
  1. ไดท้ราบถงึส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยัท างาน 

2. ไดท้ราบถงึรูปแบบการด าเนนิชวีติทีส่่งผลตอ่การตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยัท างาน 
3. ไดท้ราบถงึทศันคตทิีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยัท างาน 

 
 กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ภำพท่ี 1 กรอบแนวความคดิแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนิน 
            ชวีติ และทศันคตทิีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีในวยัท างาน 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

รูปแบบการด าเนินชวีติ 

ทศันคต ิ

 
การตดัสนิใจบรโิภค 

อาหารคลนีในวยัท างาน 
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 นิยำมศพัท์เฉพำะ   

 
ทศันคติ คอื การวาง แนวความคดิ ความรูส้กึ ใหต้อบสนองในเชงิบวกหรอืเชงิลบต่อคนหรอืตอ่

สิง่ของ ในสภาวะแวดลอ้ม ของบุคคลนัน้ๆ และทศันคตนิัน้สามารถทีจ่ะรูห้รอืถูกตคีวามไดจ้ากสิง่ทีค่น
พดูออกมาอยา่งไม่เป็น ทางการ หรอืจากการส ารวจทีเ่ป็นทางการหรอืจากพฤตกิรรมของบคุคลเหล่านัน้ 

รปูแบบกำรด ำเนินชีวิต คอื พฤตกิรรมของแต่ละคนในกลุม่ทีเ่ป็นไปในท านองเดยีวกนั  
ส่วนประสมกำรตลำด หมายถงึ มตีวั แปรทีค่วบคุมทางการตลาดได ้ทางบรษิทัจะใชก้าร

ประสมกนัเพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุม่ ลูกคา้เป้าหมายโดยการใชเ้ครื่องมอืต่างๆ พืน้ฐานการ 
ใช ้4P ประกอบไปดว้ย 1.ผลติภณัฑ ์2.ราคา 3.การส่งเสรมิ 4.สถานทีแ่ละ ช่องทางการจดัจา้หน่าย 
 กำรตดัสินใจบริโภค คอื ผูซ้ือ้จะตดัสนิใจในการซื้อ โดยผ่าน กระบวนการตดัสนิใจหลายชัน้
ตอนและจะน าพาไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้ ประกอบไปดว้ยหลายขัน้ตอน ต่างๆผูซ้ื้อจะตอ้งผ่านการคดักรอง
ขอ้มูลต่างๆจงึตดัสนิใจซื้อ มทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน  

1.การรบัรูถ้งึความ ตอ้งการหรอืปัญหา  
2. การหาขอ้มูล  
3. การประเมนิ ผูบ้รโิภคจะตอ้งท าการก าหนดทางเลอืก  
4. การตดัสนิใจซื้อ ขัน้ตอนการตดัสนิใจ  
5. พฤตกิรรมหลงัการซื้อ 
 

วิธีกำรวิจยั 
 

งานวจิยันี้มศีกึษาเรื่องความความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิอาหารสุขภาพและสนิคา้
ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ โดยท าการศกึษาตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

3.1 การออกแบบงานวจิยั  
3.2 ลกัษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และการเลอืกสุ่ม ตวัอย่าง  
3.3 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั  
3.4 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
3.5 การวเิคราะหข์อ้มูล 

 
 กำรออกแบบงำนวิจยั  

 
งานวจิยันี้ศกึษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิอาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกทีอ่

ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative  Research) และใช้วิธี
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วจิยัเชงิส ารวจ (Survey) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืใน การเก็บรวบรวมขอ้มูล
และวเิคราะหข์อ้มูล โดยใชก้ารประมวลผลจากโปรแกรมส าเรจ็รูป จากนัน้จงึ ท าการสรุปผลการวจิยั เพื่อ
น าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบ โดยปัจจยัที่ท าการศกึษา คอื ปัจจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน นอกจากนี้
ยงัไดท้ าการศกึษาพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกที่อยู่ใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารซื้ออาหารสุขภาพและ
สนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็  
 
 ลกัษณะของประชำกร กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอย่ำง และกำรเลือกสุ่มตวัอย่ำง 

 
 ประชำกรเป้ำหมำย  
ประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มคนทีเ่คยไปซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
 กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอย่ำง   
เนื่องจากผู้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่เคยไปซุปเปอร์มารเ์กต็ ในการศกึษาในครัง้นี้ ผู้วจิยั

จงึก าหนดกลุ่ม ตวัอย่างอา้งองิสตูรของ Taro Yamane โดยมขีนาดตวัอย่างของประชากร ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ 95% และมคี่าความคลาดเคลื่อนที ่+/- 5% สามารถค านวณไดด้งันี้  

 
 
  เมื่อ n  คอื   ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
  N  คอื   ขนาดประชากร   
  e  คอื  คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่าง  เชน่ 
              ระดบัความเชื่อมัน่90% สดัส่วนความคลาดเคลือ่นเท่ากบั 0.10 
              ระดบัความเชื่อมัน่95% สดัส่วนความคลาดเคลือ่นเท่ากบั 0.05  

(ปกตนิิยมระดบัความเชื่อมัน่ 95%) 
             ระดบัความเชื่อมัน่99% สดัส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.01 

กำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง  
ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย แบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงำนวิจยั   
 
ง านวิจัยนี้ เ ป็ นกา รวิจัย เ ชิ งปริม าณ (Quantitative Research) โดย ใช้ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจ ัยได้ท าการแบ่งแบบสอบถาม 
ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้   

2Ne1

N
n

+
=
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ส่วนที1่ เป็นค าถามเกีย่วกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ 
ส่วนที่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารซื้ออาหารสุขภาพ

และสนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
ส่วนที3่ เป็นค าถามเกีย่วกบัปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารซื้ออาหาร

สุขภาพและสนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
แบบสอบถามงานวจิยันี้ก่อนน าไปใชง้านจรงิ ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบค าถามใน แบบสอบถาม

ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากนั ้นผู้วิจยัได้จัดส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ ปรึกษา
โครงการ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การจดัเรียงค าถาม ลักษณะของค าถาม รวมถึง
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม พร้อมทัง้ได้มกีารปรบัปรุง แก้ไขและเพิม่เติมค าถามใน แบบสอบถามให้
สามารถวดัในประเด็นที่ตอ้งการและใหม้คีวามสอดคล้องกบัทฤษฎทีี่เกีย่วขอ้งก่อน จดัส่งแบบสอบถาม
ไปยงักลุ่มเป้าหมายเป็นขัน้ตอนสุดทา้ย  
 
วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล    
 

ในการศกึษางานวจิยัเรื่องความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิอาหารสุขภาพและสนิคา้ออ
แกนิกที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ผู้วจิยัใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยรวบรวมจากให้
กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามโดยตรง หรอืใหต้อบแบบสอบถามผ่าน ทาง Google docs และส่งไปให้
กลุ่มตวัอย่างผ่านทางสงัคมออนไลน์  ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่าง
เข้าถึงช่องทางนี้ได้สะดวก และเป็นวิธีที่ผู้วิจ ัยจะได้ตัวอย่างจ านวน มากในระยะเวลาจ ากัด ซึ่งมี
ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลระหว่าง เดอืนพฤษภาคม– มถิุนายน 2562 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
ในการวเิคราะหข์อ้มูลเรื่อง ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิอาหารสุขภาพและสนิค้า

ออแกนิกที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรบั
การอธบิายลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิค้าออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์าร์เกต็ และ ปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์าร์เกต็ โดยศกึษาและ
น าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 
อภิปรำยสรปุผล   
  จากการศกึษาศกึษาวจิยั “ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิอาหารสุขภาพและสนิคา้
ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็” โดยสรุปผลดงันี้  
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 ข้อมูลลกัษณะประชำกรศำสตรข์องกลุ่มตวัอย่ำง 
 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างสามารถแบ่ง ออกเป็นเพศหญงิ 79.65% และเพศ

ชาย 20.35% โดยส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 30-39 ปี คดิเป็น42.04% ทัง้นี้ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ของ
กลุ่มตวัอยา่ง คอื ระดบัมธัยมศกึษา คดิเป็น 34.07% อาชพีส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง คอื ขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ คดิเป็น 24.78% และระดบัรายได ้ เฉลีย่ต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั ไม่
เกนิ15,000 บาท/เดอืน คดิเป็น 25.66% และมสีถานภาพ สมรส 57.08% 

 
 สรุปข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในกำรตดัสินใจเลือกใช้บริกำรซ้ืออำหำรสุขภำพและ
สินค้ำออแกนิกท่ีอยู่ในซุปเปอรม์ำรเ์กต็ 

 
  ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารซื้ออาหารสขุภาพและสนิคา้ออ

แกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็งานวจิยัครัง้นี้มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 
  1. ความบ่อยในการไปซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื 1-2ครัง้/สปัดาห ์รอ้ยละ 43.36  
  2.  สถานทีใ่นการซื้ออาหารสุขภาพ คอื Tops รอ้ยละ 18.83 และ Tesco Lotus รอ้ยละ 15.34 
  3.  ยอดซือ้ของในซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื 1,000-2,000 บาท รอ้ยละ 20.35 
   4.  วธิกีารจ่ายเงนิแบบในซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื บตัรเครดติ รอ้ยละ33.19 
   5.  ช่วงวนัในการใชบ้รกิารซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื เสาร ์รอ้ยละ 19.47 
   6.  ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื 18.01-22.00น.รอ้ยละ 28.76 
   7.  สนิคา้ทีม่กัสัง่ซื้อจากซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื ของใชใ้นบา้น รอ้ยละ 17.56 
  8.  ปัจจยัทีท่ าใหเ้ลอืกใชบ้รกิารซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื การเดนิทางสะดวก รอ้ยละ 17.31 
  9. ปัจจยัทีท่ าใหซ้ื้อสนิคา้เพื่อสขุภาพ คอื ตอ้งการมสีขุภาพด ีรอ้ยละ 37.61 
 
 สรุปข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรซ้ือ
อำหำรสุขภำพและสินค้ำออแกนิกท่ีอยู่ในซุปเปอรม์ำรเ์กต็ 

 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารซื้ออาหารสุขภาพและ

สนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ในงานวจิยัครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1. ปัจจยัดา้นสนิคา้ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกทีอ่ยูใ่น
ซุปเปอรม์ารเ์ก ็คอื มสีนิคา้รายการใหม่สม ่าเสมอ รอ้ยละ 15.67 
  2. ปัจจยัดา้นราคาทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซื้ออาหารสุขภาพและสนิค้า
ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้  รอ้ยละ 52.65 
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  3. ปัจจยัด้านต าแหน่งทีต่ัง้ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิ
กทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื ทีต่ัง้ของซุปเปอรม์ารเ์กต็มคีวามสะดวกในการเดนิทาง รอ้ยละ 56.64 
  4. ปัจจยัด้านการบรกิารที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิค้าออแกนิ
กทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื การบรกิารมคีวามรวดเรว็ไม่ตอ้งรอนาน รอ้ยละ 28.32 
  5. การส่งเสรมิการตลาดประเภทใดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้
ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื  โปรโมชัน่ใหม่ๆดงึดูดลูกคา้  รอ้ยละ 31.42 
  6. ระบบการช าระเงนิที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่
ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื มรีูปแบบการช าระเงนิทีห่ลากหลาย รอ้ยละ 38.05 
  7. ช่องทางใดที่ร้านใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสมัพนัธ์ จะสามารถดงึดูดหรอืกระตุ้นให้
ลูกคา้กลบัมาใชบ้รกิารซ ้าทีซุ่ปเปอรม์ารเ์กต็ได ้คอื Facebook รอ้ยละ 20.50 

 
 วิจำรณ์   
 
  ผูว้จิยัจะท าการวจิารณ์ผลของการศกึษาวจิยัเรือ่งความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิ
อาหารสขุภาพและสนิคา้ออแกนกิทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็โดยมรีายละเอยีดดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
  1. ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในกำรตดัสินใจเลือกใช้บริกำรซ้ืออำหำรสุขภำพและสินค้ำ
ออแกนิกท่ีอยู่ในซุปเปอรม์ำรเ์กต็ 

ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะพฤตกิรรมในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารซื้ออาหารสขุภาพและสนิคา้ออ
แกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็งานวจิยัครัง้นี้มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

ผูบ้รโิภคไปซุปเปอรม์ารเ์กต็ 1-2ครัง้/สปัดาห ์เนื่องจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยั
ท างาน และท างานขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จงึไม่มเีวาลไปซุปเปอรม์ารเ์กต็บอ่ยนกั 

ผู้บริโภคเลือกสถานที่ในการซื้ออาหารสุขภาพ  คือ Tops และ Tesco Lotus เพราะมีสาขา
กระจายตัวอยู่ทัว่ไปท าให้เดินทางสะดวก และลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอื่นๆ หรือ ไปธนาคาร
นอกเหนือไปจากซื้ออาหารสุขภาพดว้ย  

ผูบ้รโิภคมยีอดซื้อของในซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื 1,000-2,000 บาท และเลอืกวธิกีารจา่ยเงนิแบบ
ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื บตัรเครดติ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มวยัท างานทีม่รีายไดป้านกลางจงึตอ้ง
ควบคุมปรมิาณการใชจ้่าย 

ผูบ้รโิภคใชบ้รกิารซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื เสาร ์และ ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื 
18.01-22.00น. สนิคา้ทีม่กัสัง่ซือ้จากซุปเปอรม์ารเ์กต็ คอื ของใชใ้นบา้น ใชบ้รกิารซุปเปอรม์ารเ์กต็ทีม่ี
การเดนิทางสะดวก เนื่องจากการซื้อสนิคา้จากซุปเอปรต์อ้งถอืของหนักท าใหผู้บ้รโิภคใชบ้รกิารในช่วง
วนัหยุดและเป็นช่วงเวลากอ่นกลบับา้น 
 
  2. สรปุข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใช้บริกำรซ้ือ
อำหำรสุขภำพและสินค้ำออแกนิกท่ีอยู่ในซุปเปอรม์ำรเ์กต็ 
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ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารซื้ออาหารสุขภาพและ
สนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์กต็ในงานวจิยัครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ผูบ้รโิภคตอ้งการเลอืกใช้บรกิารซื้ออาหารสุขภาพและสนิคา้ออแกนิกทีอ่ยู่ในซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ที่
มีสินค้ารายการใหม่สม ่าเสมอ มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสนิค้า   ที่ตัง้ของซุปเปอร์มาร์เก็ตมีความ
สะดวกในการเดนิทาง  การบรกิารมคีวามรวดเรว็ไม่ตอ้งรอนาน มปีรโมชัน่ใหม่ๆดงึดูดลูกคา้  มรีูปแบบ
การช าระเงนิที่หลากหลาย ใช้ Facebookในการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสมัพนัธ์ ที่สามารถดงึดูดหรอื
กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ ้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต  เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มวยัท างาน มี
ความเร่งรีบในการใช้ชีวิต ประกอบกับการเดินทางในกรุงเทพมหานครมีความยากล าบากเพราะ
การจราจรตดิขดั และหาทีจ่อดรถยาก 

นอกจากนี้ในปัจจุบนัการแข่งขนัของธุรกจิซุปเปอร์มาร์เก็ตมคี่อนขา้งสงู ท าให้ผู้บรโิภคเลอืกใช้
บรกิารทีม่คีุณภาพมากทีสุ่ด 
 
 ข้อเสนอแนะ  
 
  ในการศกึษาวจิยันี้มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ข้อมูลที่เก็บได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามทาง 
ออนไลน์อย่างเดยีวเท่านัน้ เป็นผลท าใหย้งัไม่สามารถเขา้ถึง ขอ้มูลเชงิลกึหรอืขอ้มูลส าคญับางอย่างได้ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านัน้อาจต้องอาศัยวิธีการสังเกต การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสมัภาษณ์ 
เพิ่มเติม โดยระยะเวลาในการท าการวจิยัครัง้นี้ค่อยขา้งจ ากดั  ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรเพิม่การเก็บ
ขอ้มูลแบบอื่นๆเพื่อเขา้ถงึขอ้มูลเชงิลกึไดม้ากขึน้ 

2. เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามมคีวามแตกต่างทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ดังนัน้ผู้ที่จะน าข้อมูลวิจัยชุดนี้ไปใช้ควรระมัดระวังการน าข้อมูลด้า
ประชากรศาสตร ์และขอ้มูลเชงิสถติอิื่นๆไปใช้ 

3. ควรท าการขยายขอบเขตงานวจิยัใหก้วา้งขึ้นโดยการเพิม่กลุ่มตวัอย่างไปยงั ต่างจงัหวดัมาก
ขึน้หรอืครอบคลุมทัว่ประเทศ เพื่อใหค้รอบคลุมประชากรผู้สัง่ซื้ออาหารสุขภาพออนไลน์ไดม้ากขึน้ 

4. ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก ( Indepth 
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รบัรู้ถึงขอ้มูลเชงิลกึ และความต้องการที่แท้จรงิของ
กลุ่มผูบ้รโิภค เพื่อจะน ามาพฒันาsupermarket ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้และตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของกลุ่มผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ต่อไปในอนาคต 
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