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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการซ้ืออาหารสุขภาพ 

กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม

ของตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจ

บา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 3) เพื่อศึกษาการด าเนินธุรกิจอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหาร

สุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหาร

สุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ  จ านวน 250  ชุด สรุปผลการวิจยัอย่างเป็นระบบผ่าน

การใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิง

อนุมานโดยการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (T-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ANOVAs (F-test) และสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี อาชีพ ข้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สถานภาพ

สมรส พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ บุคคลท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  คือ 

ครอบครัว ความถี่ในการรับประทานอาหาร 2 – 3 วนัต่อสัปดาห์ เหตุผลในการรับประทานอาหาร คือ เพื่อให้

สุขภาพร่างกายแข็งแรง สถานท่ีท่ีซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ คือ เพจบา้นธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ ส่ือประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.90 การตดัสินใจ

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล

ท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ แตกต่างกันทุกด้าน ยอมรับผลสมมติฐาน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และส่ือประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์



เชิงบวกกบัการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ในส่วนขอ้เสนอแนะ รสชาติและความอร่อยของอาหาร

เพื่อสุขภาพ เป็นปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ผูจ้ดัจ าหน่ายควรใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพของอาหาร 

รสชาติ ทั้งวตุัดิบท่ีเลือกใช ้และขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงผลิตภณัฑเ์พื่อส่ือสารไดอ้ย่างชดัเจนต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท า

ใหผู้บ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง้่ายขึ้น  
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Abstract 

 
The research purpose are to study 1) to study the need for purchasing healthy food, a case 

study of an online health food store. 2) To study the behavior of the market affecting the decision to buy 

healthy food, a case study of an online health food store. 3) To study the health food business operation, a 

case study of an online health food store. Healthy Food Cereals Homepage by using questionnaires as a 

tool to collect data The population and sample were Customers who decide to buy healthy food, case 

study, online health food store The health food cereal house page, 250 sets, systematically summarized the 

findings through the use of descriptive statistics. by frequency distribution, percentage, standard deviation 

Inferential statistical analysis was performed using mean difference analysis (T-test), one-way analysis of 

variance, ANOVAs (F-test), and Pearson's Correlation Coefficient.  

The results show that Most of the consumers are female, aged between 31-40 years, occupation, 

civil servants/state enterprise employees. Education level Bachelor's degree Average monthly income 

10,001 – 20,000 baht Marital status Healthy food consumption behavior People who affect healthy food 

consumption are family, frequency of eating 2-3 days a week. The reason for eating is to keep the body 

healthy. The place to buy healthy food is the Healthy Food Cereal House page. Marketing mix that affects 

healthy food consumption decisions In high level, average 3.90, healthy food consumption decision. At a 

high level, mean 3.78 hypothesis test results. Different fundamental personal factors make healthy food 

consumption decisions. different in every aspect accept the hypothesis relationship between healthy food 

consumption behavior and marketing mixes were positively correlated with healthy food consumption 

decisions. in the suggestion section Taste and deliciousness of healthy food It's the factor that customers 

pay the most attention to. Distributors should pay attention to the quality of food, taste and raw materials 



used. and product-identifying information to communicate clearly to consumers This will make it easier 

for health food consumers to make informed choices about purchasing products. 
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บทน า  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

ปัจจุบนัจากปัญหาของสาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศส่วนใหญ่เป็นปัญหาพฤติกรรมสุขภาพท่ี

ไม่เหมาะสม ส านกังานสถิติแห่งชาติจึงท าการด าเนินการส ารวจ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ประชากร พ.ศ. 2564 ซ่ึงคร้ังแรกส ารวจในปี 2548 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลตวัอยา่ง 

ในเดือนมีนาคม 2564 จากครัวเรือน ตวัอยา่งทั้งส้ิน 27,960 ครัวเรือนทัว่ประเทศ โดยแบ่งประเภทของกลุ่ม

อาหาร  เป็น 12 กลุ่ม พบวา่กลุ่มท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพหากบริโภคมากเกินพอดี คือในอาหารท่ีมีไขมนัสูง  

(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2563)  จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่า พฤติกรรมการเลือกทานของผูบ้ริโภคในกลุ่ม

ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพพบเป็นจ านวนมาก รัฐบาลจึงไดป้ระกาศใหเ้ป็นปีแห่งการเร่ิมตน้แห่งการรวมพลงั 

สร้างสุขภาพตามกรอบการรณรงค ์5 อ. ไดแ้ก่ ออกก าลงักาย อาหาร อารมณ์ อนามยัส่ิงแวดลอ้ม และอโรค

ยาภายใตย้ทุธศาสตร์ “รวมพลงัสร้าง สุขภาพ”  อยา่งไรก็ตามแต่อาหารนั้นถึงมีประโยชน์มากมายอยา่งไร

แต่ใช่วา่จะไม่มีโทษต่อชีวิต ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารของผูบ้ริโภคเอง  

จากรายงานตลาดอาหารโลกปี 2564 ระบุวา่ การเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด 

และปลอดภยั จึงปัจจยัเพิ่มเขา้มาในการเลือกซ้ืออาหาร รวมถึงช่องทางในการเลือกซ้ือ ผูค้นต่างหลีกเล่ียง

การเดินทาง ท่ีตอ้งสัมผสักบัผูค้นและมลภาวะต่าง ๆ รอบตวั การสั่งอาหารรูปแบบ Delivery จึงกลายเป็น

ช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัในประเทศไทย “อาหารเพื่อสุขภาพ” เขา้มามีบทบาททาง

ตลาดอาหารมากยิง่ขึ้น โดยอาหารเพื่อสุขภาพจะมีลกัษณะ อาหารท่ีไม่ผา่นกระบวนการปรุงแต่งดว้ย

สารเคมีต่าง ๆ เลยหรืออาหารท่ีผา่นการปรุงแต่งนอ้ยท่ีสุดเนน้อาหารท่ีเป็นธรรมชาติเป็นหลกัไม่ผา่นการ

ปรุงแต่งจนลดคุณค่าของอาหาร จากกระแสหลกัในดา้นเทรนดสุ์ขภาพ หรือ “อาหารเพื่อสุขภาพ” ท าใหมี้

อีกหน่ึงธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความพิถีพิถนัในการเลือกรับทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ไม่มีเวลาเขา้ครัวปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจของ

ผูบ้ริโภค เราจึงเห็นธุรกิจเพื่อสุขภาพเติบโตขึ้นอยา่งรวดเร็ว และอีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไป  



ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

อาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจาก

ประชากรมีโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมคนวยัท างานท่ีเพิ่มมากขึ้น สังคมในตวัเมืองมี

การขยายตวั และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท าใหทุ้กคนตระหนกัและเห็นความส าคญัของ

การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ ทางผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษา พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 

โดยผลจากการท าวิจยัน้ีจะน าไปปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ

รูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ซ่ึงจะส่งผลกลบัมายงัตราสินคา้ในรูปแบบการพฒันาใหท้นัสมยัและ

ส่งเสริมยอดขายใหต้รงตามเป้าหมายต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการซ้ืออาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ 

เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุขภาพ กรณีศึกษา 

ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 

 3. เพื่อศึกษาการด าเนินธุรกิจอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ 

เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

    การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้าน

จ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบ้านธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ก าหนด

ขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ

อาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่าย

อาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบ้านธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 250 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ดงักล่าวไดม้าจากการใชต้ารางของ Krejcie and Morgan  

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีหรือสถานท่ีในการวิจยัพื้นท่ีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีซ้ืออาหาร

สุขภาพ กรณีศึกษา ซ้ือร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ  



3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือน

กนัยายน ถึง พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

4. ขอบเขตดา้นเน้ือหางานวิจยั 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้าน

จ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบ้านธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ก าหนด

ขอบเขตการวิจยั ด้านเน้ือหา ดังน้ี ศึกษาความตอ้งการซ้ืออาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหาร

สุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 

 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยการศึกษาจะศึกษาครอบคลุม ในดา้นต่าง ๆประกอบไป

ดว้ย บุคคลท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ความถ่ีในการบริโภคเหตุผลในการบริโภค สถานท่ีซ้ือ

อาหารเพื่อสุขภาพ  ส่ือท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ   ศึกษาการตดัสินใจซ้ือโดยใชปั้จจยัส่วนผสมทาง

การตลาด (4P) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้าน

จ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เพื่อให้ผลศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไว ้โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษา

หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละผลของการวิจยัเชิงปริมาณสามารถน ามา

ประกอบการวิเคราะห์ใหมี้ความชดัเจนยิง่ขึ้น  

 

ผลการวิจัย 

 

การศึกษา พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารทะเลตากแห้ง ร้านจ าหน่าย

อาหารทะเลตากแหง้ออนไลน์  สามารถอภิปรายผลของการวิจยั ดงัน้ี 

 



1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่  ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

ประชาชนผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธัญพืชอาหาร
เพื่อสุขภาพ โดยเก็บตวัอยา่งแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 250 คน 

1.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคอาหาร
สุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ โดยไดมี้การ
ก าหนดสูตรในการคิดจ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างต่อไปน้ี จากตาราง เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรและก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจใน
ประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างขึ้นเองจาก
การรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาประยกุต ์ โดยมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง
และการใหค้  าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  
ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ 
(Check-List) 

 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้าน
จ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบ้านธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (เป็นค าถามแบบมีตวัเลือกตอบ) 

ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนผสมทางดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร
สุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนในมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบัแบบไลเคร์ิท (Likert 

Rating Scale)   
              ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจบริโภคอาหารอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่าย
อาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ  จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในส่วนของแบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  โดย  Hawkins, Best, 
Coney เช่นเดียวกนั     
1. รับรู้ถึงความตอ้งการ   2. การแสวงหาความรู้   3. การประเมินทางเลือกเพื่อตดัสินใจซ้ืออยูอ่าศยั 
  



3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถาม  ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ แจกแบบสอบถามออนไลน์ ใช้การเก็บกลุ่มตวัอย่าง 

เพื่อให้ได้ครบตามจ านวนท่ีผูว้ิจยัได้ก าหนดไว ้240 ชุด หลงัจากได้รับขอ้มูลแบบสอบถาม ผูว้ิจยัท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดก่อนท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งหมด  มาคดัเลือกจดัระเบียบ  จดักลุ่มขอ้มูล  แลว้น ามาวิเคราะห์
ประมวลผลดงัน้ี  

การวิเคราะห์แบบสอบถาม 
1. เกณฑ์ในการวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนท่ี  1  สามารถจดัช่วงคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1 - 5 

คะแนนโดยก าหนดในการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น  5  ช่วงไดด้งัน้ี 

อตัรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
  =  

5−1

5
  =  0.80 

จะไดเ้กณฑก์ารวดัระดบัคะแนนท่ีแบ่งเป็น 5 ช่วงดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ียกก4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียกก3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ียกก2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียกก1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเห็นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียกก1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเห็นระดบันอ้ยมาก 
2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีท าการเก็บตวัอยา่งและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
3. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)โดยการแจกแจงความถ่ี  
(Frequency) และหาค่าร้อยละ(percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Stardard Deviation) 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferentail Statistics) ซ่ึงได้แก่  การวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย (T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ANOVAs (F-test) เพื่อทดสอบ  
และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปลอิสระและตวัแปรตามและกรณีท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติจะ
ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Secheffe Method)  

 
สรุปผลการวิจัย 

พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสุขภาพในด้านต่าง ๆสรุปผลได้ดังนี ้

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี รองลงมา คือ อายุระหว่าง 20 – 

30 ปี มีอาชีพ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รองลงมา คือ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดบัการศึกษา 



ปริญญาตรี รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา คือ มีรายได้

ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพสมรส รองลงมา คือ สถานภาพโสด 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  บุคคลท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คือ 

ครอบครัว ความถ่ีในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ คือ 2 – 3 วนัต่อสัปดาห์ เหตุผลในการรับประทาน

อาหาร คือ เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สถานท่ีท่ีซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ คือ เพจบา้นธัญพืชอาหารเพื่อ

สุขภาพ ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการเร่ืองซ้ือและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คือ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ  

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด 

คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ความต้องการซ้ืออาหารสุขภาพของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพในด้านต่าง ๆ

สรุปผลได้ดังนี ้

ความตอ้งการซ้ือช่องทางออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพดา้นผลิตภณัฑ ์ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ รสชาติและความอร่อยของ

อาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ สินคา้เพื่อสุขภาพให้เลือกหลายหลายเมนู และ บรรจุภณัฑ์ของอาหารมี

ความสวยงาม บรรจุภณัฑ์ของอาหารสามารถเปิดรับประทานไดท้นัที มีการปรับเปล่ียนสินคา้อาหารตาม

ความนิยม การเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ฉลากแสดงขอ้มูลอาหารมีความชดัเจน เช่นวนัผลิต วนัหมดอายุ 

ความสดใหม่และความสะอาดของอาหารเพื่อสุขภาพ และบรรจุภณัฑข์องอาหารสามารถเขา้ไมโครเวฟได ้

ตามล าดบั 

ดา้นราคา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูง

ท่ีสุด คือ ราคาอาหารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของอาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ มีป้ายราคา

ติดอยู่บนบรรจุภณัฑช์ดัเจน มีความหลากหลายของช่องทางการชาระเงิน เช่น เงินสด พร้อมเพย ์บตัรเดบิต 

บตัรเครดิต ราคาอาหารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณค่าทางโภชนาการอาหารและราคาอาหารมีความ

เหมาะสมเม่ือเทียบกบัปริมาณของอาหารเพื่อสุขภาพ ตามล าดบั 

ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีระดบั

ความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพมีความพร้อมในการใชง้าน สามารถสั่งซ้ือสินคา้

ไดทุ้กเวลา รองลงมาคือ มีการจดัส่งครอบคลุมทุกพื้นท่ี และมีการจดัส่งท่ีตรงเวลา และ ความสะดวกในการ

ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ตามล าดบั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีระดบั

ความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ การจดัโปรโมชั่นด้วยการให้ส่วนลดตามวนัและเวลาท่ีกาหนด รองลงมาคือ มี



อาหารพิเศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มีการส่งขอ้มูล ข่าวสารติดต่อกบัผูบ้ริโภคอยู่เสมออย่างต่อเน่ือง ในเพจมี

การแทรกความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของอาหารสุขภาพแต่ละชนิด มีการให้สิทธิพิเศษสาหรับลูกคา้ท่ีเป็น

สมาชิกเพจบ้านธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่นทาง เฟสบุ๊ค ทางหน้า

หนงัสือพิมพ ์หรือมีการติดป้ายประกาศ ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหาร

สุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ การแสวงหาความรู้  รองลงมาคือ รับรู้ถึงความตอ้งการ 

และการประเมินทางเลือกเพื่อตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ตามล าดบั 

ด้านรับรู้ถึงความต้องการ อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีระดับความ

คิดเห็นสูงท่ีสุด คือ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อน/ญาติ/รุ่นพี่ หรือคนรู้จกัจึงทาให้ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ

สุขภาพ รองลงมาคือ จากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและตอ้งการอาหารสุขภาพเน่ืองจาก มองเห็นอนาคตท่ีดี

เก่ียวกับสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงขึ้น และมีความสนใจในการเลือกอาหารสุขภาพจากการได้รับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ตามล าดบั 

ดา้นการแสวงหาความรู้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ด้านท่ีมีระดบัความคิดเห็น

สูงท่ีสุด คือ การคน้หาขอ้มูลจากบุคคลต่าง ๆ เพื่อตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ การ

สอบถามขอ้มูลจากผูท่ี้เคยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารท่ีมีคุณภาพ และมีการ

คน้หาขอ้มูลผา่นทางเฟสบุ๊คเพื่อตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุขภาพท่ีมีประโยชน์ ตามล าดบั 

ดา้นการประเมินทางเลือกเพื่อตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ มีการศึกษาขอ้มูลของผูท่ี้เคยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

เพื่อเปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจ เพื่อตดัสินใจซ้ืออาหารสุขภาพ 

การด าเนินธุรกิจอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบ้านธัญพืช

อาหารเพ่ือสุขภาพ สรุปผลได้ว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายของร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพเพจบา้นธัญพืช

อาหารเพื่อสุขภาพนั้นมีอิทธิพลในการบอกต่อให้กบัคนรู้จกัและสมาชิกในครอบครัวโดยผ่านการซ้ือมายงั

เพจแลว้และในเร่ืองของความน่าเช่ือถือของการด าเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบัการประเมินผลในระดบัดีเยี่ยม

ของ Facebook ท่ีมีผูติ้ดตามมากกวา่ 40,000 สมาชิกการด าเนินธุรกิจอาหารสุขภาพเป็นไปในทิศทางท่ีสูงขึ้น

และการคอมเพลนไม่เกิน 2% 

อภิปรายผล  

การศึกษา พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่าย

อาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพสามารถอภิปรายผลของการวิจยั ดงัน้ี 



              ผลการศึกษาส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี อาชีพ ขา้ราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10 ,001 – 20,000 บาท สถานภาพ

สมรส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชลลดา พนัธ์ประมูล, (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ซ้ืออาหารคลีนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทาง การตลาดของอาหารคลีนส าเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบ

ปัจจยัส่วนบุคคล กับ ความความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของอาหารคลีน

ส าเร็จรูปในเขต กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษา สูงสุดปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,000 – 20,000 บาท  

ผลการศึกษาการตัดสินใจบริโภคอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพ

ออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อน/ญาติ/รุ่นพี่ หรือคนรู้จกัจึง

ทาให้ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและต้องการอาหาร

สุขภาพเน่ืองจาก มองเห็นอนาคตท่ีดีเก่ียวกับสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงขึ้น และมีความสนใจในการเลือก

อาหารสุขภาพจากการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลลิตา ศิริภกดีั , 

(2561) ได้ท าการวิจยัเร่ือง องค์ประกอบของพาณิชยส์ังคมท่ีมีผลต่อการตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ผ่านระบบ

โซเซียลเน็ตเวิร์ค กรณีศึกษาเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบว่า การแลกเปล่ียน ประสบการณ์และการตั้ง

กระทูบ้นพาณิชยส์ังคม การจดัอนัดบัของผลิตภณัฑ์และความคิดเห็น ของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของผูใ้ช้

พาณิชยส์ังคม และการรับรู้ถึงผลประโยชน์ของพาณิชยส์ังคม  อยูใ่นระดบัมาก  

ผลการศึกษาการตัดสินใจบริโภคอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพ

ออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ ดา้นการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ การคน้หาขอ้มูลจากบุคคลต่าง ๆ เพื่อตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ การสอบถามขอ้มูลจากผูท่ี้เคยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารท่ีมีคุณภาพ และมีการคน้หาขอ้มูลผ่านทางเฟสบุ๊คเพื่อตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุขภาพท่ีมี

ประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธิติมา พดัลม , (2562) ได้ท าการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ในเขต ประเภทของอาหารคลีนฟู้ดส์ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ

ผกัสดปลอดสารพิษ และสถานท่ีท่ีซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์บ่อยท่ีสุดคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ความถ่ีในการซ้ือ

มากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยไม่จ ากดัวาระและโอกาส อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคือ ตนเอง โดยใช้

ส่ือสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น แหล่งขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือ และส่วนประสมทาง



การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ อยูร่ะดบัมากในทุกดา้น โดยดา้น

ผลิตภณัฑ์ มีผลมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้าน ราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย 

ผลการศึกษาการตัดสินใจบริโภคอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายอาหารสุขภาพ

ออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ ดา้นการประเมินทางเลือกเพื่อตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ อยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ มีการศึกษาขอ้มูลของผู ้

ท่ีเคยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจ เพื่อตดัสินใจซ้ืออาหารสุขภาพ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณฐัภทัร วฒันถาวร, (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภค ปัจจยั

รูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดในกรุงเทพมหา

นครมีความส าคญัต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ด มีความคิดเห็นเร่ืองทางเลือกเพื่อตดัสินใจซ้ือ

อาหารคลีน คือศึกษาข้อมูลของผูท่ี้เคยรับประทานอาหารคลีน เพื่อเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจ เพื่อ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน อยูใ่นระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาหารสุขภาพ กรณีศึกษา ร้าน

จ าหน่ายอาหารสุขภาพออนไลน์ เพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์จากการศึกษาพบวา่  รสชาติและความอร่อยของอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นปัจจยัท่ี

ลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ สินคา้เพื่อสุขภาพให้เลือกหลายหลายเมนู และบรรจุภณัฑ์ของ

อาหารสามารถเขา้ไมโครเวฟได้ มีความคิดเห็นท่ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงทาง ผูจ้ดัจ าหน่ายควรให้ความส าคัญต่อ

คุณภาพของอาหาร รสชาติ ทั้งวตุัดิบท่ีเลือกใช ้และขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงผลิตภณัฑเ์พื่อส่ือสารไดอ้ย่างชัดเจน

ต่อผูบ้ริโภค และอาจท าใหผู้บ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดง้่ายขึ้น 

ดา้นราคา จากการศึกษาพบวา่ ราคาอาหารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของอาหารเพื่อ

สุขภาพ รองลงมาคือ มีป้ายราคาติดอยู่บนบรรจุภณัฑ์ชัดเจน และดา้นท่ีมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ ราคา

อาหารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณของอาหารเพื่อสุขภาพ ให้ความส าคัญในเร่ืองของราคาท่ี

เหมาะสม 



ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย จากการศึกษาพบว่ามีความพร้อมในการใช้งาน สามารถสั่งซ้ือ

สินคา้ไดทุ้กเวลา รองลงมาคือ มีการจดัส่งครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ ความสะดวกในการซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายควรเพิ่มช่องทางการขาย และช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ให้สะดวกยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการ

สะดวกต่อผูบ้ริโภค และอาจจะขยายตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภค จะไดมี้กลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายมากยิง่ขึ้น 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า  การจดัโปรโมชัน่ดว้ยการให้ส่วนลดตามวนั

และเวลาท่ีกาหนด รองลงมาคือ มีอาหารพิเศษในช่วงเทศกาล มี และการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่นทาง 

เฟสบุ๊ค ทางหนา้หนงัสือพิมพ ์ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในดา้นการส่งเสริมการตลาดมากเช่นกนั ไม่วา่จะเป็น

ดา้นส่วนลด สิทธิพิเศษ การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆเพื่อความสะดวกของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อาหารเพื่อสุขภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีนอกจากผลการศึกษาท่ีไดรั้บแลว้ผูศึ้กษาไดพ้บประเด็นอ่ืน ๆท่ีน่าสนใจท่ี

คาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปขยายเพื่อเป็นประเด็นศึกษาต่อในโอกาสต่อ ๆ

ไปจึงขอเสนอแนะ 

 1.ศึกษาความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อน าผลจา

การศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงอาหารเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมากยิง่ขึ้นและเป็นแนวทางในการพฒันา

อาหารเพื่อสุขภาพ ในประเทศไทยดว้ย 

 2.ศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรูปแบบการให้บริการของเพจบา้นธญัพืชอาหารเพื่อสุขภาพ 

เพื่อน าผลจากการศึกษาขยายประเด็นในดา้นการบริการของเพจบา้นธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นการเพิ่ม

ทศันคติในการบริการของผูป้ระกอบการต่อไปดว้ย 

 3.ควรมีการศึกษาปัจจัยศักยภาพของการบริการของเพจบ้านธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพให้มี

ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
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