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บทคัดย่อ 

 อาหาร หมายถึง สสารใดๆซ่ึงบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย หากรบัประทานอาหารประเภทใด

ประเภทหนึ่งน้อยเกินไป อาจท าให้เกิดภาวะพร่องทางโภชนาการหรอืทุพโภชนาการ (Malnutrition)   

แต่หากรบัประทานอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน 

(Overnutrition) สิง่ทีจ่ะท าใหค้นไทยไม่เสยีชวีติดว้ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัและเจบ็ป่วยฉุกเฉิน นัน่คอื การ

ออกก าลงักาย ควบคุมน ้าหนัก  และร ับประทานอาหารที่มสีารอาหารเพยีงพอและเหมาะสมต่อ

ความตอ้งการของรา่งกาย 

ค าส าคัญ : สารอาหารเพียงพอ เหมาะสมต่อความตอ้งการ 

 

Abstract 

 Foods are any substance that can be metabolized by an animal to give energy and build tissue 
Ma Overnutrition is a form of malnutrition in which the intake of nutrients is oversupplied. The amount of 
nutrients exceeds the amount required for normal growth, development, and metabolism. Innutrition refers 
to deficiencies, excesses or imbalances in a person’s intake of energy and/or nutrients. NCDs are the 
leading cause of death. To avoid NCD’s, consumer should go exercise and eat healthfully. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของอาหาร 

 จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลกระบุวา่ 70% ของประชากรโลกท่ีเสียชีวติจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ซ่ึงสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังน้ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม ละเลยการออกก าลงักาย ส าหรับประเทศไทย ขอ้มูลจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 56 พบวา่

สาเหตุการเสียชีวติของคนไทย 3 อนัดบัแรกคือ มะเร็ง อุบติัเหตุ โรคหวัใจและหลอดเลือด ตามล าดบั โดยท่ี

ผา่นมาการรับประทานอาหารของคนไทยส่วนมากมุ่งเนน้ไปท่ีรสชาติและหนา้ตาของอาหารมากกวา่จะ

ค านึงถึงคุณค่าสารอาหาร 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมหวานเพื่อสุขภาพ 
 2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 1 ปี 
 3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 
 4. เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนท่ีดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร
แน่นอน จึงใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) และวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไวน้ าไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายจนครบ
จ านวนท่ีก าหนดไว ้200 ตวัอยา่ง โดยขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบส ารวจกลุ่มเป้าหมายและ
ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้รวมถึงทฤษฎี หนังสือ บทความ บทสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ มา
วเิคราะห์ร่วมกนัโดยแบบส ารวจนั้นจะมีทั้งค  าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด โดยจะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
โดยใชค้่าสถิติ ไดแ้ก่ ร้อยละ และค่าเฉล่ียในการประมวลผล 
 
 
 
 
 



แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ทฤษฎีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด SWOT Analysis มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 
ตวัจากค าวา่ Strengths(จุดแขง็) Weaknesses(จุดอ่อน) Opportunities(โอกาส) และ Threats(ภยัคุกคาม) (อาทิตย ์วงษส์ง่า, 2553) 
, ทฤษฎีแรงกระทบทั้ง 5 (Five Forces Model) อนัเป็นเคร่ืองมือวเิคราะห์และส ารวจสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั
ตลาดอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้มของตลาดท่ีก าลงัด าเนินธุรกิจ หรือสภาพแวดลอ้มของตลาด
ท่ีก าลงัจะเร่ิมด าเนินธุรกิจ เพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ อนัประกอบดว้ย อุปสรรคท่ีกีดขวางการเขา้สู่ตลาดของผู ้
แข่งขนัใหม่ อ านาจต่อรองของผูข้าย อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ ภยัจากสินคา้หรือบริการทดแทน และภยัจากคู่แขง่ขนัรายเดิมใน
ตลาด (Michael E. Porter), การตลาดตามเป้าหมาย (Target Marketing) เป็นการน าเสนอส่วนผลิตภณัฑแ์ละ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของการตลาดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการ
ก าหนดตลาดเป้าหมายนั้น จะมีการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑข์องธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
พฤติกรรมของตลาดเป้าหมายนั้น (ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2554), ส่วนประสมทางการตลาด ตวั
แปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาด ท่ีกระทบต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550) 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัใชแ้หล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลรูปแบบการด าเนินงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยเร่ิมจากเงินลงทุนในการด าเนินการ ตน้ทุนในการด าเนินงาน การด าเนินงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรม และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยงัจดัท าแบบสอบถาม
ผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์ (Online Questionnaire)  
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากงานวจิยั เอกสารตีพิมพ ์
วารสาร และบทความ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้ง 
 

ผลการวจัิย 
 ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดต้ั้งค  าถาม
เพื่อเป็นการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 200 ท่าน 
ประกอบดว้ย ความแตกต่างทางเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
สามารถจ าแนกตวัแปรได ้ดงัน้ี 
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ประกอบด้วย เพศชาย จ านวน 90 คน และเพศหญิง 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และ 55.00 ตามล าดบั 



 อาย ุผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน มีช่วงอาย ุ31-40 ปีมากท่ีสุด จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 รองลงมาคือช่วงอาย ุ21-30 ปี จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 28 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ช่วงอายุ 41-50 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และอายุต ่ากว่า 20 ปี 
จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.00 ตามดว้ยสถานภาพสมรส จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และสถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนั
อยู ่จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 
130 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 40 คน และต ่ากวา่ระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 15.00 ตามล าดบั 
 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคืออาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
ล าดับท่ีสามประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 นักเรียน/
นกัศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และประกอบอาชีพพนกังานมหาวิทยาลยั อาชีพอิสระ และ
แม่บา้น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 40,001 บาท จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนช่วง 30,001-40,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.00 รายได้ต่อเดือนช่วง 20,001-30,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายได้ต่อเดือนช่วง 
10,001-20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมหวานเพื่อสุขภาพและปัจจยัทางการตลาด
ตามทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดระดบัมาตราส่วนของค าตอบเป็น
ความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ใหเ้ป็นค่าน ้าหนกัตวัเลข โดยประยุกตก์าร
วดัคะแนนตามแบบมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 ผูต้อบแบบสอบถามนิยมเลือกซ้ือขนมหวานเพื่อสุขภาพ เพื่อบ ารุงร่างกาย ควบคุมน ้ าหนกั และเพิ่ม
พลงังาน ตามล าดบั โดยผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ตดัสินใจด้วยตนเอง บุคคลใกล้ตวั และจาก
นกัแสดงหรือผูมี้ช่ือเสียง ส าหรับปริมาณของขนมหวานเพื่อสุขภาพท่ีเลือกซ้ือต่อคร้ังท่ีนิยม คือ ซ้ือส าหรับ
บริโภค 1 วนั ซ้ือส าหรับบริโภค 30 วนั และซ้ือส าหรับบริโภค 15 วนั ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือขนมหวานเพื่อ
สุขภาพท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดจากการผูต้อบแบบสอบถาม คือ ซ้ือช่วงปลายเดือน (ช่วงวนัท่ี 21-30 ของ
เดือน) ซ้ือทุกสัปดาห์ และซ้ือทุกวนัตามล าดบั สถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามนิยมเขา้ไปเลือกซ้ือขนมหวาน
เพื่อสุขภาพ ได้แก่ ห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ช่องทางOnline และร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ โดย
รูปแบบของขนมหวานเพื่อสุขภาพท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ รูปแบบอบแห้งบรรจุต่อ 1 หน่วยบริโภค รูปแบบ



อบแหง้บรรจุขนาดใหญ่แบ่งบริโภคเอง และรูปแบบผลิตใหม่ทุกวนั และสุดทา้ยงบประมาณในการซ้ือขนม
หวานเพื่อสุขภาพต่อคร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามมีงบประมาณต ่ากว่า 300 บาท มากกว่า 1,001 บาท 
งบประมาณช่วง 301-500 บาท และ 501-1,000 บาท 
 ส่วนท่ี 3 วเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดระดบัมาตรา
ส่วนของค าตอบเป็นความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ใหเ้ป็นค่าน ้ าหนกัตวัเลข โดย
ประยกุตก์ารวดัคะแนนตามแบบมาตรวดัของลิเคิร์ท 
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัรสชาติของขนมหวานเพื่อสุขภาพ
มากท่ีสุด รองลงมาคือคุณคา่ของอาหารและขอ้มูลบนฉลากผลิตภณัฑ ์และสุดทา้ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั คือ ผลิตภณัฑมี์ขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย 
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความเหมาะสมดา้นราคา
เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณผลิตภณัฑ ์ความเหมาะสมดา้นราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของวตัถุดิบ และ
ความเหมาะสมดา้นราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสินคา้อ่ืน ตามล าดบั 
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามนิยมสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีเขา้ถึงง่าย
มากท่ีสุด รองลงมาคือการจดัสินคา้อยูใ่นหมวดท่ีชดัเจน และช่องทางOnline 
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย การจดัส่งเสริมการขายท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจเป็น
ล าดบัแรก คือ ส่วนลดค่าขนส่งสินคา้ รองลงมาคือของสมนาคุณ การโฆษณาผา่นส่ือOnline ไดรั้บความสนใจเป็นล าดบัสาม 
และการสะสมแตม้แลกรับส่วนลด และการน าเสนอสินคา้โดยผูมี้ช่ือเสียง ไดรั้บความนิยมลดหลัน่มาตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 200 คน เป็นเพศหญิงมากกวา่
เพศชาย ท่ี ร้อยละ 55.0 และ 45.0 ตามล าดบั มีช่วงอาย ุ31-40 ปีมากท่ีสุด จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ถึงร้อยละ 51.00 และ มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 40,001 บาท  
 ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมหวานเพื่อสุขภาพและปัจจยัทางการตลาดตามทฤษฎีการวเิคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H)ผู ้ตอบแบบสอบถามนิยมเลือกซ้ือขนมหวานเพื่อสุขภาพ เพื่อบ ารุงร่างกาย  
โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง นิยมซ้ือส าหรับบริโภค 1 วนั ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือขนมหวานเพื่อสุขภาพท่ีไดรั้บ
ความนิยมสูงสุดจากการผูต้อบแบบสอบถาม คือ ซ้ือช่วงปลายเดือน (ช่วงวนัท่ี 21-30 ของเดือน) สถานท่ีท่ี
นิยมเขา้ไปเลือกซ้ือขนมหวานเพื่อสุขภาพคือหา้งสรรพสินคา้ โดยรูปแบบของขนมหวานเพื่อสุขภาพท่ีนิยม
เลือกซ้ือ คือ รูปแบบอบแหง้บรรจุต่อ 1 หน่วยบริโภค และมีงบประมาณต ่ากวา่ 300 บาท มากกวา่ 1,001 
บาท งบประมาณช่วง 301-500 บาท และ 501-1,000 บาท 
 ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัรสชาติ ส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัความเหมาะสมดา้นราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณผลิตภณัฑ์



มากท่ีสุด ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามนิยมสถานท่ีจดั
จ าหน่ายท่ีเขา้ถึงง่ายมากท่ีสุด ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย การจดัส่งเสริมการขายท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจเป็นล าดบัแรก คือ ส่วนลดค่าขนส่งสินคา้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเพียง 200 ท่าน ซ่ึงเป็นจ านวน
หน่ึงในกลุ่มประชากรศาสตร์ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ขอ้มูลความตอ้งการและพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือขนมหวานเพื่อสุขภาพอาจคาดเคล่ือน รวมไปถึงเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาหน่ึง ในอนาคต
อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อความตอ้งการและพฤติกรรมการเลือกซ้ือขนมหวานเพื่อสุขภาพก็เป็นได ้
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