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ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจอาหารสุขภาพและสินค้า
ออแกนิกที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต
To study the needs and operations of the health food business and organic
products that are in the supermarket
นางสาวรัชนู เอื้อพูนสิรพิ ฒ
ั น์

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาความความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจ
อาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยใช้ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต และ 3) ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึง่ กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยไปซุปเปอร์มาร์เก็ต 226 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติในการศึกษาได้แก่ ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ผลการศึกษาพบว่า
1) ความความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจอาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกที่อยู่ใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยใช้ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ระดับมัธยมศึกษา อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ไม่เกิน 15,000
บาท/เดือน และมีสถานภาพ สมรส
2) พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์
มาร์เก็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างไปซุปเปอร์มาร์เก็ต สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ โดยซื้ออาหารสุขภาพที่ Tops และ
Tesco Lotus และมียอดซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตประมาณ 1,000-2,000 บาท ซึง่ กลุ่มตัวอย่างจ่ายเงิน
ผ่านบัตรเครดิต ช่วงวันในการใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ วันเสาร์ เวลา 18.01-22.00 น. โดยชอบซื้อ
ของใช้ในบ้าน และเลือกใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต เพราะการเดินทางสะดวก และซื้อสินค้าเพื่อต้องการมี
สุขภาพดี
3) ปั จจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิ
กที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ มีสนิ ค้ารายการใหม่สม่าเสมอ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ที่ตงั ้
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ของซุปเปอร์มาร์เก็ตมีความสะดวกในการเดินทาง การบริการมีความรวดเร็วไม่ตอ้ งรอนาน มีโปรโมชัน่
ใหม่ๆดึงดูดลูกค้า มีรูปแบบการชาระเงินทีห่ ลากหลาย และประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook
คาสาคัญ: การดาเนินงานของธุรกิจ, อาหารสุขภาพ, สินค้าออแกนิก
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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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บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทาให้คนวัยทางานในยุคปั จจุบนั เร่งรีบ และไม่มเี วลาออกกาลังกาย
จึงหันมาบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดแทนการรับประทานอาหารทีไ่ ม่มี ประโยชน์ อาหารคลีนฟู๊ ดเป็ นธุรกิจที่มี
การเติบโตอย่างมาก ความต้องการทางตลาดก็เพิม่ มากขึน้ (ณัฐภัทร วัฒนถาวร และ ชุตมิ าวดี ทองจีน,
2559)
อาหารคลีน (Clean Food) คืออาหารที่ค งความเป็ นธรรมชาติของวัตถุดิบต่างๆไว้ จึง ทาให้
สารอาหารต่างๆนัน้ ยังคงอยู่ เป็ นอาหารที่ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ เสริมหรือ
ดัดแปลงผ่านกรรมวิธอี ะไรทีม่ ากมาย อาหารคลีนในปั จจุบนั ถือเป็ นทีน่ ิ ยมในหมู่คนทางาน ทัง้ คนทีช่ อบ
ออกกาลังกายหรือลดน้ําหนัก และคนที่รกั สุขภาพก็หนั มาบริโภคอาหารคลีนมากขึ้น ด้วยรสชาติท่ไี ม่
แตกต่ า งจากอาหารทัว่ ไปมากนั ก เพราะเทคโนโลยีใ นปั จ จุบัน สามารถปรุ ง แต่ง ให้มีร สชาติ ไม่ จืด
จนเกินไป และยังคงใช้วตั ถุดบิ ที่มปี ระโยชน์ และราคาไม่แ พง ราคาโดยเฉลี่ยของอาหาร คลีนจะอยู่ท่ี
กล่องละ 50-80 บาท เมื่อเทียบกับราคาของอาหารทัวไปแล้
่
ว ก็ถือว่าเป็ นราคาที่สามารถเข้าถึงได้
(อัมพุช พวงไม้ และ ดร.ชุตมิ าวดี ทองจีน, 2561)
ข้อมูลจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2013 มูลค่าตลาดสินค้าอาหารและเครื่อง
เดิมออร์แกนิกทัวโลกอยู
่
่ทป่ี ระมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องราว 161,500
ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย่ สะสม (CAGR) ที่ 15 % ต่อปี โดยมีตลาดอเมริกา
เหนือและยุโรปเป็ นตลาดออร์แกนิกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของโลก มีมูลค่าตลาดรวมกัน สูงถึง 95 %
จากการสารวจของ Euromonitor พบว่า มูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทัวโลกมี
่
แนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 15 ของ
มูลค่าอาหารและเครื่องดื่มทัง้ หมด โดยประเทศทีบ่ ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็ นอันดับต้นๆ ของโลกส่วน
ใหญ่เป็ นประเทศทีม่ กี าลังซื้อสูงอย่าง สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรังเศส
่ และจีน
สาหรับประเทศไทย ในปี 2558 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีมูลค่ากว่า 1.7 แสนล้าน
บาท ซึ่งหากพิจารณาย้อนหลังจากนี้ไป 5 ปี จะมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ปี ละ 9.1 % นับว่าเป็ นอัตราการ
ขยายตัวที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตลาดอาหารโดยรวมของประเทศซึ่งเติบโตแค่ 3.5 % ต่อปี คาดว่า
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์สุขภาพในไทยจะยังคงเติบโตต่อไป โดยมีปัจจัยสนับสนุ น ไม่ว่าจะเป็ น เทรนด์
ดูแลห่วงใยสุขภาพ ซึ่งเป็ นพฤติกรรมเด่นชัดขึน้ ในกลุ่มผู้บริโภคทุกช่วงวัย หรือความสาคัญต่อการดูแล
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองทัง้ รูปร่างและหน้าตาให้ดูดีและเป็ นที่ประทับใจแก่ค นรอบข้า ง
รวมทัง้ ทิศทางประชากรทีค่ ่อยๆ ก้าวสู่สงั คมผูส้ งู อายุ โดยคาดกันว่าในอีก 10 ปี ขา้ งหน้าจานวนผูส้ งู อายุ
จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 2 เท่า ยิง่ กระตุน้ ให้ตอ้ งดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึน้ ด้วย (ชีช้ ่องรวย, 2561)
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ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงทาการศึกษาเรื่องความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจอาหารสุขภาพและ
สินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง นาผลการวิจยั ไปใช้ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื อาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในยุคปั จจุบนั

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัย
ทางาน
2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการดาเนินชีวติ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัยทางาน
3. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัยทางาน

สมมติ ฐำนกำรวิ จยั
1. ส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัยทางาน
2. รูปแบบการดาเนินชีวติ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัยทางาน
3. ทัศนคติมอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัยทางาน

ขอบเขตกำรวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็ นประชากรในวัยทางานทีม่ อี ายุ 22-45 ปี เนื่องจากเป็ นช่วงอายุทห่ี นั
มาดูแลสุขภาพ
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเลือกจากประชากรวัยทางาน ในกรุงเทพมหานครโดยใช้วธิ กี าร
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) และเก็บจานวน 400 คน ซึง่ จานวนนี้ได้จากการใช้ตาราง
สาเร็จรูปของ Yamane (1967)
3. ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ
1. ส่วนประสมทางการตลาด 4P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
2. ด้านวิถกี ารดาเนินชีวติ
3. ทัศนคติ
3.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดใจซือ้ อาหารคลีนในวัยทางาน
4. ระยะเวลาในการศึกษา พฤษภาคม 2562 – มิถุนายน 2562
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วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงปริมาณสาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ โดยเลือกใช้วธิ กี ารสารวจด้วย
แบบสอบถามที่ สร้างขึน้ และได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษา คือ ผูบ้ ริโภควัยทางานทีส่ นใจรับประทานอาหารคลีนทัง้ เพศชายและเพศ
หญิง
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษา ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ซึง่ เป็ นการสุ่มแบบโดยใช้ความน่าจะ
เป็ น ใน เขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ชุด ซึง่ จานวนนี้ได้จากการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Yamane
(1967)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ทีผ่ า่ นการทดสอบความน่าเชื่อถือโดย pre-test
จานวน 40 ได้คา่ Cronbach Alpha 0.936 และทดสอบความเทีย่ งตรงโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
4. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั คือ วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วน เบีย่ งเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ ของกำรวิ จยั
1. ได้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัยทางาน
2. ได้ทราบถึงรูปแบบการดาเนินชีวติ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัยทางาน
3. ได้ทราบถึงทัศนคติทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัยทางาน

กรอบแนวคิ ดกำรวิ จยั
ส่วนประสมทางการตลาด
รูปแบบการดาเนินชีวติ

การตัดสินใจบริโภค
อาหารคลีนในวัยทางาน

ทัศนคติ

ภำพที่ 1 กรอบแนวความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการดาเนิน
ชีวติ และทัศนคติทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนในวัยทางาน
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นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
ทัศนคติ คือ การวาง แนวความคิด ความรูส้ กึ ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อ
สิง่ ของ ในสภาวะแวดล้อม ของบุคคลนัน้ ๆ และทัศนคตินนั ้ สามารถทีจ่ ะรูห้ รือถูกตีความได้จากสิง่ ทีค่ น
พูดออกมาอย่างไม่เป็ น ทางการ หรือจากการสารวจทีเ่ ป็ นทางการหรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้
รูปแบบกำรดำเนิ นชีวิต คือ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุม่ ทีเ่ ป็ นไปในทานองเดียวกัน
ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง มีตวั แปรทีค่ วบคุมทางการตลาดได้ ทางบริษทั จะใช้การ
ประสมกันเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ พืน้ ฐานการ
ใช้ 4P ประกอบไปด้วย 1.ผลิตภัณฑ์ 2.ราคา 3.การส่งเสริม 4.สถานทีแ่ ละ ช่องทางการจัดจ้าหน่าย
กำรตัดสิ นใจบริโภค คือ ผูซ้ อ้ื จะตัดสินใจในการซื้อ โดยผ่าน กระบวนการตัดสินใจหลายชัน้
ตอนและจะนาพาไปสูก่ ารตัดสินใจซือ้ ประกอบไปด้วยหลายขัน้ ตอน ต่างๆผูซ้ ้อื จะต้องผ่านการคัดกรอง
ข้อมูลต่างๆจึงตัดสินใจซื้อ มีทงั ้ หมด 5 ขัน้ ตอน
1.การรับรูถ้ งึ ความ ต้องการหรือปั ญหา
2. การหาข้อมูล
3. การประเมิน ผูบ้ ริโภคจะต้องทาการกาหนดทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ ขัน้ ตอนการตัดสินใจ
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ

วิ ธีกำรวิ จยั
งานวิจยั นี้มศี กึ ษาเรื่องความความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจอาหารสุขภาพและสินค้า
ออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยทาการศึกษาตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
3.1 การออกแบบงานวิจยั
3.2 ลักษณะของประชากร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกสุ่ม ตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
3.4 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

กำรออกแบบงำนวิ จยั
งานวิจยั นี้ศกึ ษาความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจอาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่
ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธี
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วิจยั เชิงสารวจ (Survey) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมสาเร็จรูป จากนัน้ จึง ทาการสรุปผลการวิจยั เพื่อ
นาเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบ โดยปั จจัยที่ทาการศึกษา คือ ปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน นอกจากนี้
ยังได้ทาการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกที่อยู่ใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ปั จจัยทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและ
สินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ลักษณะของประชำกร กำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง และกำรเลือกสุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรเป้ ำหมำย
ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มคนทีเ่ คยไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
กำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
เนื่องจากผู้วจิ ยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่เคยไปซุปเปอร์มาร์เก็ต ในการศึกษาในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั
จึงกาหนดกลุ่ม ตัวอย่างอ้างอิงสูตรของ Taro Yamane โดยมีขนาดตัวอย่างของประชากร ทีร่ ะดับความ
เชื่อมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ +/- 5% สามารถคานวณได้ดงั นี้
n=

เมื่อ

n
N
e

N
1 + Ne 2

คือ
คือ
คือ

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดประชากร
คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง เช่น
ระดับความเชื่อมัน90%
่
สัดส่วนความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมัน95%
่
สัดส่วนความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ 0.05
(ปกตินิยมระดับความเชื่อมัน่ 95%)
ระดับความเชื่อมัน99%
่
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01

กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ วิจ ัย ใช้ วิ ธีก ารเลือ กตั ว อย่ า งโดยใช้ วิธีก ารเลือ กกลุ่ ม เป้ า หมาย แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิ จยั
ง า น วิ จ ั ย นี้ เป็ น ก า รวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม า ณ ( Quantitative Research) โด ย ใ ช้ แ บบส อ บถา ม
(Questionnaire) เป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยผู้วิจ ัย ได้ท าการแบ่ ง แบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที1่ เป็ นคาถามเกีย่ วกับปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่2 เป็ นคาถามเกีย่ วกับลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพ
และสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ส่วนที3่ เป็ นคาถามเกีย่ วกับปั จจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหาร
สุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต
แบบสอบถามงานวิจยั นี้ก่อนนาไปใช้งานจริง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบคาถามใน แบบสอบถาม
ให้ค รอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ของงานวิจ ัย จากนั ้น ผู้วิจยั ได้จ ัดส่ง แบบสอบถามให้อาจารย์ท่ี ปรึก ษา
โครงการ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การจัดเรียงคาถาม ลักษณะของคาถาม รวมถึง
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม พร้อมทัง้ ได้มกี ารปรับปรุง แก้ไขและเพิม่ เติมคาถามใน แบบสอบถามให้
สามารถวัดในประเด็นที่ตอ้ งการและให้มคี วามสอดคล้องกับทฤษฎีท่เี กีย่ วข้องก่อน จัดส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มเป้ าหมายเป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย

วิ ธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษางานวิจยั เรื่องความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจอาหารสุขภาพและสินค้าออ
แกนิกที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยรวบรวมจากให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยตรง หรือให้ตอบแบบสอบถามผ่าน ทาง Google docs และส่งไปให้
กลุ่มตัวอย่างผ่านทางสังคมออนไลน์ ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็ นต้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
เข้า ถึง ช่ อ งทางนี้ ได้สะดวก และเป็ น วิธีท่ีผู้วิจ ัย จะได้ตัว อย่า งจานวน มากในระยะเวลาจากัด ซึ่ง มี
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนพฤษภาคม– มิถุนายน 2562

กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่อง ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจอาหารสุขภาพและสินค้า
ออแกนิกที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สาหรับ
การอธิบายลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ปั จจัยทางการตลาดที่มผี ลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยศึกษาและ
นาเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

อภิ ปรำยสรุปผล
จากการศึกษาศึกษาวิจยั “ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจอาหารสุขภาพและสินค้า
ออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต” โดยสรุปผลดังนี้
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ข้อมูลลักษณะประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่ง ออกเป็ นเพศหญิง 79.65% และเพศ
ชาย 20.35% โดยส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็ น42.04% ทัง้ นี้ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ น 34.07% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ น 24.78% และระดับรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ไม่
เกิน15,000 บาท/เดือน คิดเป็ น 25.66% และมีสถานภาพ สมรส 57.08%

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมในกำรตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ กำรซื้ออำหำรสุขภำพและ
สิ นค้ำออแกนิ กที่อยู่ในซุปเปอร์มำร์เก็ต
ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออ
แกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตงานวิจยั ครัง้ นี้มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความบ่อยในการไปซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ 1-2ครัง้ /สัปดาห์ ร้อยละ 43.36
2. สถานทีใ่ นการซื้ออาหารสุขภาพ คือ Tops ร้อยละ 18.83 และ Tesco Lotus ร้อยละ 15.34
3. ยอดซือ้ ของในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ 1,000-2,000 บาท ร้อยละ 20.35
4. วิธกี ารจ่ายเงินแบบในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ บัตรเครดิต ร้อยละ33.19
5. ช่วงวันในการใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ เสาร์ ร้อยละ 19.47
6. ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ 18.01-22.00น.ร้อยละ 28.76
7. สินค้าทีม่ กั สังซื
่ ้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ ของใช้ในบ้าน ร้อยละ 17.56
8. ปั จจัยทีท่ าให้เลือกใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ การเดินทางสะดวก ร้อยละ 17.31
9. ปั จจัยทีท่ าให้ซ้อื สินค้าเพื่อสุขภาพ คือ ต้องการมีสขุ ภาพดี ร้อยละ 37.61

สรุป ข้ อ มูล เกี่ ย วกับปั จจัยทำงกำรตลำดที่ มีผลต่ อกำรตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ กำรซื้อ
อำหำรสุขภำพและสิ นค้ำออแกนิ กที่อยู่ในซุปเปอร์มำร์เก็ต
ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและ
สินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตในงานวิจยั ครัง้ นี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยด้านสินค้าทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยูใ่ น
ซุปเปอร์มาร์เก็ คือ มีสนิ ค้ารายการใหม่สม่าเสมอ ร้อยละ 15.67
2. ปั จจัยด้านราคาทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้ออาหารสุขภาพและสินค้า
ออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ร้อยละ 52.65
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3. ปั จจัยด้านตาแหน่ งทีต่ งั ้ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิ
กทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ ทีต่ งั ้ ของซุปเปอร์มาร์เก็ตมีความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 56.64
4. ปั จจัยด้านการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิ
กทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ การบริการมีความรวดเร็วไม่ตอ้ งรอนาน ร้อยละ 28.32
5. การส่งเสริมการตลาดประเภทใดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้า
ออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ โปรโมชันใหม่
่ ๆดึงดูดลูกค้า ร้อยละ 31.42
6. ระบบการชาระเงินที่มผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ มีรูปแบบการชาระเงินทีห่ ลากหลาย ร้อยละ 38.05
7. ช่องทางใดที่ร้านใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ จะสามารถดึงดูดหรือกระตุ้นให้
ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้าทีซ่ ุปเปอร์มาร์เก็ตได้ คือ Facebook ร้อยละ 20.50

วิ จำรณ์
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิจารณ์ผลของการศึกษาวิจยั เรือ่ งความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจ
อาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยมีรายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมในกำรตัดสิ นใจเลือกใช้บริกำรซื้ออำหำรสุขภำพและสิ นค้ำ
ออแกนิ กที่อยู่ในซุปเปอร์มำร์เก็ต
ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออ
แกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตงานวิจยั ครัง้ นี้มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
ผูบ้ ริโภคไปซุปเปอร์มาร์เก็ต 1-2ครัง้ /สัปดาห์ เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มวัย
ทางาน และทางานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จึงไม่มเี วาลไปซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่อยนัก
ผู้บ ริโ ภคเลือ กสถานที่ใ นการซื้อ อาหารสุ ข ภาพ คือ Tops และ Tesco Lotus เพราะมีส าขา
กระจายตัว อยู่ ท ัว่ ไปท าให้ เ ดิน ทางสะดวก และลู ก ค้ า สามารถซื้ อ สิน ค้ า อื่ น ๆ หรื อ ไปธนาคาร
นอกเหนือไปจากซื้ออาหารสุขภาพด้วย
ผูบ้ ริโภคมียอดซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ 1,000-2,000 บาท และเลือกวิธกี ารจ่ายเงินแบบ
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ บัตรเครดิต เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มวัยทางานทีม่ รี ายได้ปานกลางจึงต้อง
ควบคุมปริมาณการใช้จ่าย
ผูบ้ ริโภคใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ เสาร์ และ ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ
18.01-22.00น. สินค้าทีม่ กั สังซื
่ อ้ จากซุปเปอร์มาร์เก็ต คือ ของใช้ในบ้าน ใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตทีม่ ี
การเดินทางสะดวก เนื่องจากการซื้อสินค้าจากซุปเอปร์ตอ้ งถือของหนักทาให้ผบู้ ริโภคใช้บริการในช่วง
วันหยุดและเป็ นช่วงเวลาก่อนกลับบ้าน
2. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจเลือกใช้บริกำรซื้อ
อำหำรสุขภำพและสิ นค้ำออแกนิ กที่อยู่ในซุปเปอร์มำร์เก็ต
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ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและ
สินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตในงานวิจยั ครัง้ นี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผูบ้ ริโภคต้องการเลือกใช้บริการซื้ออาหารสุขภาพและสินค้าออแกนิกทีอ่ ยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่
มีสินค้ารายการใหม่สม่าเสมอ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ที่ตงั ้ ของซุปเปอร์มาร์เก็ตมีความ
สะดวกในการเดินทาง การบริการมีความรวดเร็วไม่ตอ้ งรอนาน มีปรโมชันใหม่
่ ๆดึงดูดลูกค้า มีรูปแบบ
การชาระเงินที่หลากหลาย ใช้ Facebookในการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ที่สามารถดึงดูดหรือ
กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มวัยทางาน มี
ความเร่ ง รีบ ในการใช้ชีวิต ประกอบกับ การเดิน ทางในกรุ งเทพมหานครมีค วามยากล าบากเพราะ
การจราจรติดขัด และหาทีจ่ อดรถยาก
นอกจากนี้ในปั จจุบนั การแข่งขันของธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตมีค่อนข้างสูง ทาให้ผู้บริโภคเลือกใช้
บริการทีม่ คี ุณภาพมากทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้อ มู ล ที่เ ก็บ ได้จ ากการส ารวจกลุ่ม ตัว อย่ าง เป็ น ข้อ มู ล ที่ร วบรวมจากแบบสอบถามทาง
ออนไลน์อย่างเดียวเท่านัน้ เป็ นผลทาให้ยงั ไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลสาคัญบางอย่างได้
ซึ่ง ข้อ มูลเหล่ านัน้ อาจต้องอาศัยวิธีการสังเกต การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือ การสัม ภาษณ์
เพิ่มเติม โดยระยะเวลาในการทาการวิจยั ครัง้ นี้ค่อยข้างจากัด ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิม่ การเก็บ
ข้อมูลแบบอื่นๆเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้มากขึน้
2. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีค วามแตกต่างทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ
ระดับ การศึก ษา ระดับ รายได้ ดัง นั น้ ผู้ท่ีจ ะน าข้อ มูล วิจ ัย ชุ ด นี้ ไปใช้ค วรระมัด ระวัง การน าข้อ มูลด้า
ประชากรศาสตร์ และข้อมูลเชิงสถิตอิ ่นื ๆไปใช้
3. ควรทาการขยายขอบเขตงานวิจยั ให้กว้างขึ้นโดยการเพิม่ กลุ่มตัวอย่างไปยัง ต่างจังหวัดมาก
ขึน้ หรือครอบคลุมทัวประเทศ
่
เพื่อให้ครอบคลุมประชากรผู้สงซื
ั ่ ้ออาหารสุขภาพออนไลน์ ได้มากขึน้
4. ควรเพิ่ม เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล อื่น ๆ เช่ น การสัม ภาษณ์ เ จาะลึก (Indepth
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รบั รู้ถึงข้อมูลเชิงลึก และความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มผูบ้ ริโภค เพื่อจะนามาพัฒนาsupermarket ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต

13

กิ ตติ กรรมประกำศ
การค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุณาจาก ดร. พรมนัส สิรธิ รังศรี อาจารย์ทป่ี รึกษาทีไ่ ด้ให้
คาแนะนา แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จนการค้นคว้าอิสระเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์
ผูศ้ กึ ษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็ นกาลังใจทีด่ ี
เสมอมา ขอบคุณเพือ่ นๆทีช่ ่วยให้คาแนะนาดีๆเกีย่ วกับงานวิจยั ชิน้ นี้ สุดท้ายขอขอบพระคุณผูต้ อบ
แบบสอบถามทุกท่านทีท่ าการตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับงานวิจยั ชิน้ นี้ รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องทุกคนทีใ่ ห้
ข้อมูลความรูแ้ ละทาให้เล่มงานวิจยั นี้เสร็จลุล่วงด้วยดี
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