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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัผูค้นต่างมีทศันคติท่ีวา่ “การมีรูปร่างสมส่วน คือ ความงาม สุขภาพดี บุคลิกภาพดี”ส่งผลต่อการเลือกรับประทาน

อาหารท่ีมีผลต่อสุขภาพและรูปร่างท่ีดี เช่น อาหารคลีน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การรับประทานท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างมากใน

ต่างประเทศ ท่ีใชใ้นดา้นของการรักษาในดา้นโรคต่าง หรือ แมก้ระทัง่ในดา้นของการลดน ้ าหนกั คือ อาหารประเภท คีโตเจนิค ท า

ให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นการท าธุรกิจประเภทอาหารคีโตเจนิคในประเทศไทย จึงเกิดการศึกษางานวิจยั 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค ในประเทศไทย ประชากรในการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค ในประเทศไทย โดยก าหนดขนาดตวัอยา่ง ไดจ้ านวน 385 คน 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีระดบันัยส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์คีโตเจนิค ท่ี

ต่างกนั ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

ด้านการท าการตลาดโดยตรง ด้านการส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงาน มีระดับความส าคญัมากต่อส่วนประสมทาง
การตลาด และดา้นการโฆษณา มีระดบัความส าคญัปานกลาง 

การทดสอบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

สถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขายโดยตรง และ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑคี์โตเจนิค อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

ค าส าคญั: การตดัสินใจซ้ือ อาหารคีโตเจนิค 
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1.บทน า  
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัผูค้นต่างมีทศันะคติ ท่ีวา่ “การมีรูปร่างสมส่วน คือ ความงาม สุขภาพดี บุคลิกภาพดี” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางการ
เติบโตของอตุสาหกรรมความงาม ท่ีประกอบไปดว้ย ฟิตเนส ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ หรือแมแ้ต่ในดา้นอาหารอยา่ง อาหารคลีน เป็น
ตน้ (ณิชากร ศรีเพชรดี,2562) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีจะท าให้ผูค้นมีสุขภาพท่ีดีและไดผ้ลท่ีไดรั้บต่อมาคือรูปร่างท่ีสม
ส่วน 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป ของทาง EIC  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการส ารวจอนามยัและสวสัดิการของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2556 และปี 2560 พบวา่ คนไทยมีการรับประทานอาหารท่ี
บ่อยข้ึน ซ่ึงในปี 2560 คนไทยส่วนใหญ่มีการรับทานอาหาร 3 ม้ือ 89.4% ซ่ึงเพ่ิมจาก 88% ในปี 2556  คนไทยมีการรับประทาน
อาหารท่ีเป็นรสหวานและเคม็มากข้ึน ซ่ึงสดัส่วนของผูท่ี้รับประทานรสหวานเป็นม้ือหลกั เพ่ิมจาก 11.2% ในปี 2556 เป็น 14.2% ใน
ปี 2560 (Ratirita,2562) ซ่ึงการรับประทานอาหารท่ีมากเกินไป และมีรสหวาน ส่งผลใหเ้กิดการท างานท่ีผิดปกติของร่างกาย หน่ึงใน
นั้นก็คือ โรคอว้น (Mootie,2555) 

พ.อ.ผศ.ราม กล่าววา่ คนไทยนั้นอว้นติดเป็นอนัดบั 2 ของอาเซียน เน่ืองจากปัจจุบนัผูค้นก าลงัอยูใ่นวกิฤติท่ีผูบ้ริโภคมีการ
การรับประทานอาหารท่ีไม่ดี และอยูไ่ม่ดี ดว้ยสาเหตุหลากประการตั้งแต่การเขา้ถึงอาหารท่ีมีคุณภาพไดย้าก เพราะอุตสาหกรรม
อาหารเป็นตวัก าหนดวิถีการบริโภค ไม่ไดมี้ให้เลือกมาก ผูค้นจึงหันไปหาอาหารถุง หรือ อาหารส าเร็จรูปเพราะหาซ้ือง่าย ราคาถูก 
และสะดวกต่อการด าเนินชีวติ (ณิชากร ศรีเพชรดี, อาทิตย ์เคนมี และ อนุชิต น่ิมตลุง,2562) ในประเทศไทย พบวา่ กลุ่มอายตุั้งแต่ 13 
– 59 ปี มีภาวะอว้นถึงร้อยละ 12 ในเพศชาย และ ในเพศหญิงเป็น 2 เท่าของเพศชาย (ส านกัข่าวไทย,ม.ป.ป.) 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมจ้ากผลส ารวจท่ีกล่าวมา จะพบวา่ คนไทยนั้นมีการรับประทานอาหารท่ีบ่อยข้ึน หรือ การรับประทาน
อาหารรสหวานและเคม็สูงข้ึน ก็ยงัพบวา่ คนไทยมีสดัส่วนในการงดอาหารม้ือหลกัเพ่ือลดน ้ าหนกั เพ่ิมข้ึนจาก 9.4% ในปี 2556 เป็น 
12.4% ในปี 2560 และ มีการรับประทานวติามินเพ่ิมข้ึน จาก 19.1% ในปี 2556 เป็น 21.6% ในปี 2560 ซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่ คนไทยก็ยงัมี
การใส่ใจในดา้นสุขภาพและรูปร่างเช่นกนั 

การรับประทานอาหารใหไ้ดสุ้ขภาพและรูปร่างท่ีดี ไม่เพียงแต่จะรับประอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทานอาหารประเภท
อาหารคลีน ยงัมีการรับประทานอาหารอีกประเภทท่ีสามารถท าให้ไดรู้ปร่างท่ีดี และยงัดีต่อสุขภาพเช่นกนั นั้นคือ การรับประทาน
อาหารแบบ คีโตเจนิค 

 การรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิค คือ การรับประทานอาหารท่ีเนน้สัดส่วนของประเภทไขมนัดีร้อยละ 75 ถึง ร้อยละ 
80 ควบคู่กบัการอาหารหมู่โปรตีน และรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนอ้ยท่ีสุด เพ่ือปรับกระบวนการท างานของระบบ
เผาผลาญ โดยมีการใชไ้ขมนัท่ีสะสมในร่างกายมาเผาผลาญเป็นพลงังานแทนน ้ าตา(health.kapook,2562) 

ซ่ึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิค จะช่วยรักษาในส่วนของโรคเบาหวาน กรดไหลยอ้น และโรคท่ี
เก่ียวกบัสมอง ซ่ึงประกอบดว้ย โรคลมชกั โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์ ไดอี้กดว้ย (cosmenet.in.th, ม.ป.ป.) 

แมว้า่ มีอาหารประเภทคีโตเจนิคนั้น มีสรรพคุณมากมาย แต่คนทัว่ไปยงัมีการทราบถึงสรรพคุณดงักล่าวเป็นจ านวนท่ีนอ้ย 
และไม่เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย ดงันั้น งานวจิยัฉบบัน้ี จึงตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑคี์โตเจนิค 
เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ในการด าเนินการทางตลาดกบัอาหารเภท คีโตเจนิค 
 

 



2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค 
ในประเทศไทย 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค ใน
ประเทศไทย 

3. สมมติฐานของการวจัิย 

3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค ใน
ประเทศไทยแตกต่างกนั 

3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ์ คีโตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค ใน
ประเทศไทยแตกต่างกนั 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

4.1 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปปรับใชใ้นการปรับปรุงสินคา้และผลิตภณัฑ์ คีโตเจนิค 
4.2 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปต่อยอดการวางแผนการพฒันากลยทุธ์ดา้นการตลาดผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค 

5. ขอบเขตการศึกษา 

 งานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค ของ
กลุ่มผูบ้ริโภคอาหาร คีโตเจนิค ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากในตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของประเทศไทย 
จึงท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัต่างๆ
ท่ีอาจส่งผลกระทบ แบ่งเป็น ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้น
พฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ทั้งน้ี การรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายท่ีบริโภคอาหารคีโตเจนิค ในประเทศไทย 

6.กรอบแนวคิดงานวจัิย 

กรอบแนวคิดการวจิยั ปรกฎดงัภาพท่ี 1 

 

         

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 



7.วธีิด าเนินการวจัิย 
7.1 การก าหนดประชากรและตวัอยา่ง 

 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคอาหารคีโต ในประเทศไทย เน่ืองจากประชากรกลุ่มดงักล่าว ไม่สามารถ
ทราบจ านวนประชากรแทจ้ริง เน่ืองจากทางผูว้ิจยัไม่ทราบถึงจ านวนประชากรท่ีมีการรับประทานอาหารคีโตเจนิค ในประเทศไทย
อย่างแน่ชัด ผูว้ิจัย จึงได้ค  านวณกลุ่มประชากรตวัอย่างในการวิจยั (Cochran,1977) โดยอาศัยสูตรในการค านวณกลุ่มประชากร
ตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2548:26) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณไม่เกิน 5% โดยใชสู้ตรค านวณดงัน้ี 

𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

โดย   n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  e คือ ความคลาดเคล่ือน 95% (e = 0.05) 
 Z คือ ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ หรือ ระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z = 1.96 
เม่ือแทนค่าประชากรในสูตรจะไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 

𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 

 
                       𝑛 = 384.16 

ดงันั้น จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล เป็นจ านวน 385 ตวัอยา่ง 
7.2การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือการท าการส ารวจ และเก็บขอ้มูลแบบสอบถามในรูปแบบแบบสอบถาม
ออนไลน์ เร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค ในประเทศไทย” จ านวน 385 
แบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดส้ร้างจากแนวคิดท่ีไดศึ้กษาจากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้
 ตอนท่ี 2 ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ตอนท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค  
โดย แบบสอบถามตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญั โดยค าถามมีค าตอบให้เลือกดว้ยกนั 5 ระดบั ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบัความส าคญั                คะแนน 
    มากท่ีสุด         5 
    มาก       4 
    ปานกลาง      3 
    นอ้ย       2 
    นอ้ยท่ีสุด         1 
 น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมาย ของระดบัคะแนนเฉล่ีย (กลัยา วานิชยบ์ญัญา, 2549, 
หนา้ 74) จะยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
      ค่าเฉล่ีย            ระดบัความส าคญั 
   4.21 – 5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20  หมายถึง   มาก 



   2.61 – 3.40  หมายถึง   ปานกลาง 
   1.81 – 2.60  หมายถึง   นอ้ย 
        0 - 1.80  หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 

8.ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค ในประเทศไทย 
ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีระดบันยัส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑคี์โตเจ

นิค ท่ีต่างกนั ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30 มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.00 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 239 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.10 และประกอบอาชีพ นกัศึกษา 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมา คือ พนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 134 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.80 รายไดโ้ดยเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 

 ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการท าการตลาดโดยตรง ดา้นการส่งเสริมการขาย 
และการขายโดยพนักงาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี (3.96,0.79), (4.03,0.88), (3.77,0.82), (3.55,0.80), 
(3.54,0.78), (3.73,0.86), (3.76,0.92) ตามล าดบั มีระดบัความส าคญัมากต่อส่วนประสมทางการตลาด และดา้นการโฆษณา (3.39, 
0.81) มีระดบัความส าคญัปานกลาง ต่อส่วนประสมทางการตลาด  

และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นของส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ คุณภาพของขนม/อาหาร ความสดใหม่ของ
วตัถุดิบ รสชาติของขนม/อาหาร การมีฉลากแจง้ขอ้มูลดา้นสารอาหารและพลงังาน ความหลากหลายของเมนูขนม/อาหาร และความ
สวยงามของการออกแบบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี (4.11,1.02), (4.09,0.99), (4.09,1.00), (3.85,0.89) 
และ (3.65,0.91) ตามล าดบั มีระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑม์าก 

ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพอาหาร มีป้ายบ่งบอกราคาท่ีชดัเจน และราคาไม่แพงจนเกินไป ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี (4.08,0.94), (4.05,0.94), (3.95,0.99) ตามล าดบั มีระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด ใน
ดา้นราคามาก 

ในดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย พบวา่ การท่ีผลิตภณัฑส์ามารถสั่งซ้ือไดผ้่านทางออนไลน์ หาซ้ือง่าย และมีหนา้ร้านเป็นของ
ตวัเอง มีระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี (3.96,0.94), (3.92,1.00) และ (3.43,0.95) ตามล าดบั 

ส าหรับการส่งเสริมทางการตลาด ในดา้นของการโฆษณา พบวา่ การโฆษณาบนส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.02 และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 มีระดบัความส าคญัมากต่อการโฆษณา ในทางกลบักนั การโฆษณาในส่ือประเภทส่ิงพิมพ ์การโฆษณา
ในส่ือประเภทแพร่ภาพและกระจายเสียง การโฆษณานอกสถถาน้ี มีระดบัความส าคญัปานกลางต่อการโฆษณา ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี (3.23,1.04), (3.18,1.07) และ (3.16,0.98) ตามล าดบั 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ ภาพพจน์ของตรายีห่อ้และราคา การใหข้่าวประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสงัคม และ
การท าการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือแจกฟรี มีระดบันยัส าคญัมากต่อการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 
(3.77,0.95), (3.48,0.96) และ (3.40,0.96) ตามล าดบั 



ด้านการท าการตลาดโดยตรง พบว่า การส่ือสารผ่านทางสังคมออนไลน์ มีระดับความส าคญัมากต่อการท าการตลาด
โดยตรง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.04 และ 0.98 ส าหรับการส่งโปสการ์ด โบวช์วัร์ หรือ แคตตาล๊อกไปยงัผูบ้ริโภค มีระดบัความส าคญัปาน
กลางต่อการท าการตลาดโดยตรง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 3.04 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 

ดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ มีการลด แลก แจก แถม การจดักิจกรรมพิเศษ การสะสมแตม้ หรือสะสมคะแนนในบตัร
สมาชิก และ การชิงโชค มีระดบัความส าคญัมากต่อการส่งเสริมการขาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี (4.02,1.01), 
(3.79,1.05), (3.65,0.95) และ (3.46,1.01) ตามล าดบั 

การท่ีพนักงานให้ความช่วยเหลือและให้ขอ้มูลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ มีระดับความส าคญัมากต่อการขายโดยใช้
พนกังานขาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.76 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 

ตอนที ่2 การทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั (Hypothesis Test) โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิต ิ

 การทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงใชส้ถิติ t-test และ F-test พบวา่ ปัจจยัเพศ (t=56.669,p=0.000) ปัจจยัดา้นอายุ 
(F=12.849,p=0.000) ปัจจัยด้านระดับการศึกษา (F=11.402,p=0.000) ปัจจัยด้านอาชีพ (F=12.213,p=0.000) ปัจจัยรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน (F=11.939,p=0.000) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑคี์โตเจนิค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 การทดสอบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
น าเขา้ตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการ
ท าการตลาดโดยตรง ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย ดว้ยวิธี Enter Multiple Regression พบวา่ ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ (t=2.501,p=0.013) ปัจจัยด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย (t=5.019,p=0.000) ปัจจัยด้านการส่งเสริมด้านการโฆษณา
(t=4.607,p=0.000) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย (t=1.076,p=0.283) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาดด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย  (t=2.501,p=0.013) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์คีโตเจนิค อย่างมีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 

9.อภิปรายผลการศึกษา 

จากการสรุปและการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑคี์โตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหาร    
คีโตเจนิค ในประเทศไทย พบวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 

ความส าคญัปัจจัยในด้านของประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์คีโตเจนิค โดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อชัพุช พวงไม ้และคณะ ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร
(2561) ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ์ และคณะ ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีใน
เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาร้าน Yamazaki (2559) ณฐัภทัร วฒันถาวร ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร
คลีนฟู๊ ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร (2558) ธนชัพร ศรีเวชนนัต ์ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนินชีวติ 
และการส่ือสารแบบปากต่อปาก ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมธัญพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (2561) วรรณรัตน์ ขนัจินา ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชแ้หล่งขอ้มูลทางออนไลน์ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ทาง
ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (2559) วิภารดา เพช็รยิม้ ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) ของชาวกรุงเทพมหานคร(2559) ชมพนุูท นรินทรางกลู 
ณ อยทุยา และศศินิภา ศรีกลัยานิวาท ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล ต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์รซ์เบอร์ร่ีบราวน่ีอบกรอบผสมอลัมอนด์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพิษณุโลก(2562) ชุตินธร โพธิสุนทร ศึกษาเร่ือง ศึกษา



ส่วนประสมทางการตลาดของ  #Hashtag ใน  Twitter ท่ี มีผลต่อการตัด สินใจ ซ้ือ เบ เกอ ร่ีของคนใน  Twitter (2557)                                           
จริยา จิรวฒันานนท ์ศึกษาเร่ือง การศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม คุณภาพดา้นรสชาติ ความสะอาด ความปลอดภยั และการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2559) อุบลรัตน์ 
ชมรันต์ ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพชนิดแคปซูลของคนวยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร (2558) สรลกัษณ์ ใสเก้ือ ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการรตดัสินใจ
ซ้ือ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร (2552) ชนิภา ช่วยระดม ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารผา่น Food Panda Applications ในเขตกรุงเทพมหานคร (2561) เปรมกมล หงษย์นต ์ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู ้บริโภคยุคดิจิทัลใน
กรุงเทพมหานคร(2562) และ วิภาดา เนียมรักษา ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือบริโภคของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม (2558) 

ความส าคญัของปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภฑัณ์คีโตเจนิค มีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธิดา อรุณคีรีวฒิน์และคณะ ศึกษาเร่ือง ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมศาสตร์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องเพ่ือสุขภาพส าหรับกลุ่ม Millennial ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร (2562) อชัพุม พวงไมแ้ละคณะ ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร (2561) ศรีญญา วิจิตรบุญชูวิงคแ์ละคณะ ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาร้าน Yamazaki (2559) 
ณัฐภทัร วฒันถาวร ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร (2558) ธนชั
พร ศรีเวชนนัท ์ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการด าเนินชีวติ และการส่ือสารแบบปากต่อปากของผูบ้ริโภคท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมธญัพืชของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2561) วภิารดา เพช็รยิม้ ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) ของชาวกรุงเทพมหานคร (2559) ชุมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา 
และ ศศินภา ศรกลัยานิวาท ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ไรซ์เบอร์ร่ีบราวน่ีอบกรอบผสมอลัมอนด์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพิษณุโลก (2562) ชุตินธร โพธิสุนทร ศึกษาเร่ือง ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดของ #Hashtag ใน Twitter ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของคนใน Twitter (2557) ชนิภา ช่วยระดม ศึกษา
เ ร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสั่ง ซ้ืออาหารผ่าน Food Panda Applications ในเขต
กรุงเทพมหานคร (2561) เปรมกมล หงษย์นต ์ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ 
(ลาซาดา้) ของผบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร (2562) วิภาดา เนียมรักษา ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารเพ่ือบริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในตลาดน ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม (2558) 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่มีงานวิจยัใดท่ีวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Mix) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการท าการตลาดโดยตรง ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้น
การขายโดยใชพ้นกังานขาย ผูว้จิยัเลง็เห็นวา่ ปัจจยัท่ีศึกษาในดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้นค่อนขา้งมีความส าคญัต่อการท าการตลาด
ในปัจจุบนั จึงไดท้ าการเลือกศึกษาในดา้นต่างๆ ตามขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมา จากการทดสอบสมมติฐาน โดยใชว้ิธี Multiple Linear 
Regression พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการโฆษณา (Advertising) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) และ 
ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑคี์โตเจนิค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

10.ข้อเสนอแนะ 

ผูท่ี้สนใจในการท าวิจยัลกัษณะดงักล่าว อาจท าการศึกษากอาจเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือ
เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มท่ีไม่ไดมี้ความสนใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค แต่ตอ้งการดูแลในเร่ืองสุขภาพและรูปร่าง  



และจากผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์คีโตเจนิคท่ีแตกต่างกนั ส่วนน้ีจะ
สามารถต่อยอดไปยงัดา้นการจดัท าผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน และในดา้นการส่งเสริมการตลาดยงัคงมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑคี์โตเจนิค ซ่ึงในส่วนน้ียงัคงตอ้งมีการท าการส่งเสริมการตลาดควบคู่กนัต่อไป 

11. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัใจซ้ือผลิตภณัฑ ์คีโตเจนิค ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหาร คีโตเจนิค ในประเทศไทย” ส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์ ในการแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ ให้ค  าปรึกษา ขอ้คิดเห็น รวมถึงการสนบัสนุน 
ตลอดจนการตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและวธีิการด าเนินงานวจิยัจากอาจารย ์ดร.รชฏ ข าบุญ ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม และ ดร.ภูมิพฒัณ์ พงศพ์ฤฒิกลุ กรรมการในงานวจิยัน้ีท่ีกรุณาใหแ้นวคิด และ
ค าแนะน าในการแกไ้ขใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 นอกจากน้ี ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา คอยอบรมสั่งสอนจนผูว้ิจยัสามารถท างานวิจยั
ลุล่วงและเสร็จสมบูรณ์ 

 อน่ึงการวจิยัคร้ังน้ีไม่อาจส าเร็จได ้ถา้ผูว้จิยัไม่ไดรั้บความกรุณาจากบิดา และมารดา ท่ีใหก้ าลงัใจตลอดระยะเวลาการศึกษา 
และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีให้ความร่วมมือและความกรุณาในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและถูกตอ้ง
สมบูรณ์ครบถว้น 
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