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ปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ 
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคดัย่อ

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ  อาชีพ รายได้ต่อเดือน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ความแตกต่างระหว่างความตอ้งการกบัการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือ

สุขภาพดา้นโภชนาการ (3) การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ และ (4) ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความภกัดีกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติ

ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่า t-test ค่า F-test และเปรียบเทียบ

รายคู่ดว้ยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)

 ผลการวิจยัพบว่า (1) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้

ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  (2) ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการแตกต่างจากการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือ

สุขภาพดา้นโภชนาการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 (3) การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพ

ดา้นโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ส่งผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรท่ีสามารถ

พยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด คือ ความสนใจในเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหาร

เพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

(4) พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) มีความสมัพนัธ์กบั

ความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความ

สมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

คาํสําคญั : พฤติกรรมการบริโภค ความภกัดี อาหารเพ่ือสุขภาพ
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ABSTRACT

 The purposes of the research were (1) to compare the consumption behaviors toward the healthy 

food in Bangkok Metropolis area, which classified by personnel’s characteristic by gender, age, 

education level, status, occupation and income; (2) to study the differences between real consumption 

and nutrition awareness of healthy food; (3) to examine the awareness of nutrition foods, healthy food 

menu and marketing factors towards the loyalty of healthy food; (4) to study the relationship between the 

loyalty of healthy food consumers and consumption behaviors.

 The sample groups for this research were 400 consumers. The sampling method was convenient 

sampling to collect the data. The tools used were questionnaires. The statistical technique used were 

percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, F-test, pair difference were analyzed by 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD) and Pearson’s product moment correlation coefficient.

 Research findings were that: (1)  Respondents were mostly female, aged 26-35 years old and had 

a bachelor’s degree, they were single, and mostly worked as civil servants/state enterprise officers earned 

10,001 – 20,000 Baht a month. (2) Overall needs and perception towards nutritional value of healthy 

food of consumers in Bangkok were different with a statistical significance of .01 and needs were higher 

than the perception of towards nutritional value of healthy food. (3) Perception towards nutritional value 

of healthy food, interest in healthy menus and channel of distribution in the marketing mix resulted in 

loyalty to healthy food among consumers in Bangkok. Parameters that were the best predictors were 

interest in healthy menus, followed by perception towards nutritional value of healthy food and channel 

of distribution in the marketing mix. (4) Consumption behavior for healthy food in terms of frequency 

of consumption (time/month) had a positive relationship to loyalty to healthy food in Bangkok with a 

statistical significance of .01

Keywords: Consumption Behavior, Loyalty, Healthy Food

บทนํา

 ในปัจจุบนัสังคมไทยไดเ้ผชิญกบัระบบทุนนิยมท่ีให้ความสําคญักบัการพฒันาดา้นวตัถุ ส่ิงของ 

ยึดถือเงินเป็นปัจจัยสําคญัในการดาํเนินชีวิต  เกิดค่านิยมในการบริโภค วฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ขาดความสมดุลในการดาํเนินชีวิต สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบนัไม่ปลอดภยั ขาด

การใส่ใจดูแลสุขภาพและป้องกนั ปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดย

เฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั การบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม 

ไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการออกกาํลังกาย เกิดภาวะความเครียดสูงในยุคของการแข่งขนั และมักมี

พฤติกรรมการคลายความเครียดโดยการสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ทาํใหเ้กิดภาวะนํ้าหนกัเกิน โรคอว้น โรคเครียด 

โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิต โรคหวัใจ และโรคมะเร็ง เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเกิดจากการขาดความใส่ใจ

ในสุขภาพทาํใหเ้กิดปัญหาสุขภาพ และการเจ็บป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังยงัอยูใ่นระดบัสูง และมีแนว
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โนม้เพ่ิมข้ึนเกือบ 2 เท่าจาก 1,682,281 ราย ในพ.ศ. 2548 เป็น 3,099,685 ราย ในพ.ศ. 2555 โดยพบวา่

ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นโรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง (ยุทธศาสตร์ตวัช้ีวดั และ

แนวทางการจดัเก็บขอ้มูลกระทรวงสาธารณสุข ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557,2556) ดงันั้นการดูแล

สุขภาพของตนจึงเป็นส่ิงสาํคญั ผูบ้ริโภคเร่ิมมีการตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิม

มากข้ึน โดยในปี 2556 มูลค่าตลาดอาหารสุขภาพทัว่โลกอาจสูงถึง 3 ลา้นลา้นบาท ส่วนประเทศไทย

ในปี 2551 มีมูลค่าตลาดอาหารสุขภาพ อยูท่ี่ 2,000 ลา้นบาท (สถาบนัอาหาร,2552) เน่ืองจากพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคในประเทศไทยยงัให้ความสําคญัในเร่ืองของรสชาติอาหารมากกว่า

ประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค แต่อย่างไรก็ตามดว้ยลกัษณะ

การดาํเนินชีวิตทีเปล่ียนแปลงไปของสังคมเมือง ความรีบเร่งของเวลา ทาํให้ผูบ้ริโภคบางกลุ่มเร่ิม

ใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ไดรั้บสารอาหารครบถว้น 

เนน้อาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน มีการออกกาํลงักาย เพ่ือสุขภาพท่ีดี และลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆ

วตัถุประสงค์การวจิยั

 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างความตอ้งการกบัการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้น

โภชนาการของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพ่ือศึกษาการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหาร

เพ่ือสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความภกัดีกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมตฐิาน

  ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน

ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพแตกต่างกนั

 ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกบัการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพ

ดา้นโภชนาการแตกต่างกนั

 การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ส่วนประสมทางการตลาด (ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด) 

มีผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

 ความภักดีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคดิในการวจิยั

นิยามศัพท์

      อาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง อาหารใดๆก็ตามท่ีผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริโภคโดย

ไม่มีส่ิงปนเป้ือน สารพิษต่างๆ ใหส้ารอาหารครบตามหลกัโภชนาการ เม่ือรับประทานเขา้สู่ร่างกาย ช่วย

สร้างความสมดุลและก่อประโยชนใ์หแ้ก่ร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง

      ความสนใจต่อเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง การกระตือรือร้นท่ีจะรับรู้ถึงความตอ้งการ 

ระดบัความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เมนูสลดัผกั เม่ียง

สมุนไพร ยาํตระไคร้ ราดหนา้เจ เตา้หูท้รงเคร่ือง ผดัผกัส่ีสหาย แกงเลียง นํ้าพริกผกั/ปลาทู ขา้วผดัธญัพืช 

ตม้ยาํปลา เป็นตน้

ตวัแปรอิสระ

(Independent Variables) 

ความตอ้งการคุณค่าอาหาร

เพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ

การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหาร

เพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ

ความสนใจในเมนู

อาหารเพ่ือสุขภาพ

ส่วนประสมทางการตลาดของ

อาหารเพ่ือสุขภาพ

- ดา้นสินคา้      

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

- ดา้นราคา      

 - ดา้นการส่งเสริมการตลาด

ลกัษณะส่วนบุคล

- เพศ    - อายุ

- ระดบัการศึกษา  - สถานภาพ

- อาชีพ   - รายไดต่้อเดือน

ตวัแปรตาม

(Dependent Variables

ความพึงพอใจต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ

ES > PS  ไม่พึงพอใจ

ES = PS  พึงพอใจ

ES < PS  พึงพอใจอยา่งมาก

ความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ความถ่ีในการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ

- มูลค่าการบริโภค (บาท/คร้ัง)
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     ความตอ้งการคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ หมายถึง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารเพ่ือ

สุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งการอาหารท่ีมีสารอาหารต่างๆ มีส่วนประกอบต่างๆท่ีมีประโยชน์

ต่อร่างกายตามหลกัโภชนาการ เช่น ช่วยสร้างการเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย ให้

พลงังานและความอบอุ่น ช่วยสร้างภมิูคุม้กนัและรักษาโรค มีใยอาหารช่วยในการขบัถ่าย  เป็นตน้

      การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ หมายถึง กระบวนการตีความท่ีได้

เห็น ไดย้ิน และส่ิงท่ีรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั ของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย ช่วยสร้างการเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย ให้พลงังานและความ

อบอุ่น ให้คุณค่าสารอาหารครบตามหลกัโภชนาการ ช่วยสร้างภูมิคุม้กนัและรักษาโรค มีใยอาหารช่วย

ในการขบัถ่าย ลดคอเรสเตอรอล

        ส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอให้กบัผูบ้ริโภคเก่ียว

กบัสินคา้และบริการต่างๆ หรือส่ิงท่ีกระตุน้การซ้ือการบริโภค และโนม้นา้วจิตใจของผูบ้ริโภคในเร่ือง

ของสินคา้ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร

     พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง การกระทาํ การแสดงออกเพ่ือตอบสนองส่ิงเร้าท่ีเป็น

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ความถ่ี

ในการบริโภค และมูลค่าการบริโภค

     ความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเป็นความเช่ือมัน่ ยดึมัน่ ผกูพนัและมีแนวโนม้การซ้ือและการบริโภคอยา่งต่อเน่ือง 

วธีิดาํเนินการวจิยั
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างกรณีไม่ทราบจาํนวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545: 27) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ ±5 ดงัน้ี สูตร             แทนค่า
ในสูตร                      384.16 = 385  คน ไดข้นาดกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 385 คน และไดเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่ง
อีก 15 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 400 คน

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคและความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสร้าง
ข้ึนโดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบ ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ย 6 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 
ความสนใจต่อเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ มีจาํนวน 10 ขอ้ เป็นแบบ Semantic Differential Scale มี 5 ระดบั 
โดยกาํหนดระดบัคะแนนแต่ละระดบั
 ส่วนท่ี 2 ความตอ้งการและการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการมีจาํนวน 10 ขอ้ 
ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Semantic Differential Scale มี 5 ระดบั โดยกาํหนดระดบัคะแนนแต่ละระดบั

4e2    
n= Z2

n= =1.962

4x0.052
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 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของอาหารเพ่ือสุขภาพ ประกอบดว้ย ดา้นสินคา้ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีจาํนวนรวม 12 ขอ้ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Se-
mantic Differential Scale มี 5 ระดบั โดยกาํหนดระดบัคะแนนแต่ละระดบั
 ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 
6 ขอ้ แบ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด ให้เติมคาํในช่องว่าง จาํนวน 2 ขอ้ (ขอ้ 1และ 2) และ
แบบสอบถามชนิดปลายปิด มีหลายตวัเลือกใหต้อบ จาํนวน 4 ขอ้ (ขอ้ 1- 6)
 ส่วนท่ี 5 ความภกัดีต่ออาหารสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 ขอ้ ลกัษณะ
คาํถามเป็นแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั โดยกาํหนดนํ้าหนกัคะแนนแต่ละระดบั
 ส่วนท่ี 6 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีจาํนวน 6 ขอ้ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด มีหลายตวัเลือกใหต้อบ
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Static) (สถิติพ้ืนฐาน) เพ่ือธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวจิยั
 1. ผู ้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผู ้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 
.01 โดยพบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) 
มากกวา่เพศชาย
 2. ผู ้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผู ้บริโภค
 ดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 โดย ผูบ้ริโภคท่ีอายุ
ต ํ่ากว่า 25 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/
เดือน) แตกต่างผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ36-45 ปี และผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 
.05   โดย ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ26-35 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ดา้นมูลค่าในการบริโภค 
(บาท/คร้ัง) แตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ46-55 ปี และผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ56 ปีข้ึนไป
 3. ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/ปี)  และดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) 
ไม่แตกต่างกนั
 4. ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 
ดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) และดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง)  แตกต่างกนัอยา่งมีนยั
สําคญัทางสถิติท่ี .05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสดมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดา้น
ความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) แตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั และแตกต่าง

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยก   ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั มีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) แตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหยา่

ร้าง/หมา้ย/แยกกนั
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 5. ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี .05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ดา้นความถ่ีใน

การบริโภค (คร้ัง/ปี) แตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) ไม่แตกต่างกนั 

 6.  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) และในดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) 

ไม่แตกต่างกนั

 7. ความตอ้งการกบัการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุขภาพดา้นโภชนาการของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ความตอ้งการกบัการรับรู้จริงโดยรวมต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ

ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 ทุกขอ้ โดยมีความ

ตอ้งการสูงกวา่การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ ดงัตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการกบัการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพ

ดา้นโภชนาการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ความต้องการกบัการรับรู้จริงคุณค่าอาหาร

เพือ่สุขภาพด้านโภชนาการ

Paired t-test for Equality of means

X S.D. t p.

1. ช่วยสร้างการเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ี

สึกหรอของร่างกาย

ความตอ้งการ 4.06 0.90
12.92** .000

การรับรู้จริง 3.45 0.93

2. ใหพ้ลงังานและความอบอุ่น ความตอ้งการ 3.64 1.007
4.98** .000

การรับรู้จริง 3.38 0.99

3. ใหคุ้ณค่าสารอาหารครบตามหลกั

โภชนาการ

ความตอ้งการ 4.31 0.75
12.01** .000

การรับรู้จริง 3.73 0.97

4. ช่วยสร้างภมิูคุม้กนัรักษาโรค ความตอ้งการ 4.26 0.84
11.15** .000

การรับรู้จริง 3.68 0.99

5. มีใยอาหารมาก/ ช่วยในการขบัถ่าย ความตอ้งการ 4.25 0.91
8.75** .000

การรับรู้จริง 3.83 0.95

คุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ โดย

รวม

ความตอ้งการ 4.10 0.64
13.52** .000

การรับรู้จริง 3.612 0.75

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
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 8. การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ส่วนประสมทางการตลาด (ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด) 

มีผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้จริงต่อ

คุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ส่งผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

โดยตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด คือ ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ รองลงมาคือ  การรับรู้

จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย  ดงัตารางท่ี 2

 ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของตัวแปรได้แก่การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหาร

เพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาด (ดา้นสินคา้ 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด) ท่ีใชพ้ยากรณ์ความภกัดีต่ออาหาร

เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ตวัแปร

ความภกัดต่ีออาหารเพือ่สุขภาพของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

B SE(b) Beta t Sig.

ค่าคงท่ี (Constant) 1.097 .231 4.740* .000

การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ 0.221 0.050 0.211 4.429* 0.000

ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ 0.339 0.052 0.304 6.525* 0.000

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้ 0.110 0.061 0.106 1.812 0.071

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 0.008 0.060 0.009 0.136 0.892

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.119 0.055 0.137 2.179* 0.030

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.017 0.043 0.022 0.393 0.695

R =  .546   R2  = .298      Adjusted R2 =  .287    F =  27.817     Sig. = .000

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

 9. ความภกัดีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ วเิคราะห์ในดา้น 1. ความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/
เดือน) 2. มูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) พบวา่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในดา้นความถ่ี
ในการบริโภค (คร้ัง/ปี) มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพ่ือสุขภาพในดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ 
ดงัตารางท่ี 3 และ 4
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นความถ่ีใน
การบริโภค (คร้ัง/เดือน)  กบัความภกัดี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเ พ่ือสุขภาพของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร

ความภกัดต่ีออาหารเพือ่สุขภาพ

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ด้านความถีใ่นการบริโภค (คร้ัง/เดอืน)

Pearson 

Correlation(r)
P

ระดบั

ความ

สัมพนัธ์

ทศิทาง

ความ

สัมพนัธ์

1. ท่านจะบริโภคอาหารสุขภาพอีกเม่ือมีโอกาส 0.253** 0.000 ระดบัตํ่า เดียวกนั

2. ท่านวางแผนจะบริโภคอาหารสุขภาพอีกใน

อนาคต
0.242** 0.000 ระดบัตํ่า เดียวกนั

3. การบริโภคอาหารคร้ังต่อไปท่านมีแนวโน้มจะ

บริโภคอาหารสุขภาพ
0.299** 0.000 ระดบัตํ่า เดียวกนั

4. ท่านจะแนะนําเพ่ือน/คนรู้จักให้รับประทาน

อาหารสุขภาพ
0.210** 0.000 ระดบัตํ่า เดียวกนั

5. ท่านจะบอกเล่าเร่ืองราวท่ีดีเก่ียวกบัอาหารสุขภาพ

กบับุคคลอ่ืน
0.207** 0.000 ระดบัตํ่า เดียวกนั

6. ท่านจะแนะนําอาหารสุขภาพให้กับบุคคลท่ี 

ตอ้งการรับประทานอาหารสุขภาพ
0.155** 0.000 ระดบัตํ่า เดียวกนั

ความภกัดโีดยรวม 0.274** 0.000 ระดบัตํา่ เดยีวกนั
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นมูลค่าใน

การบริโภค (บาท/คร้ัง) กบัความภกัดีของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความภกัดต่ีออาหารเพือ่สุขภาพ

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพของผู้

บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการ

บริโภค (บาท/คร้ัง)

Pearson 

Correlation(r)
P

ระดบัความ

สัมพนัธ์

ทศิทาง

ความ

สัมพนัธ์

1. ท่านจะบริโภคอาหารสุขภาพอีกเม่ือมีโอกาส 0.079 0.116
ไม่สมัพนัธ์

กนั
-

2. ท่านวางแผนจะบริโภคอาหารสุขภาพอีกใน

อนาคต
0.095 0.057

ไม่สมัพนัธ์

กนั
-

3. การบริโภคอาหารคร้ังต่อไปท่านมีแนวโนม้จะ

บริโภคอาหารสุขภาพ
0.095 0.294

ไม่สมัพนัธ์

กนั
-

4. ท่านจะแนะนาํเพ่ือน/คนรู้จกัให้รับประทาน

อาหารสุขภาพ
0.081 0.107

ไม่สมัพนัธ์

กนั
-

5. ท่านจะบอกเล่าเร่ืองราวท่ีดีเก่ียวกับอาหาร

สุขภาพกบับุคคลอ่ืน
0.099* 0.048 ระดบัตํ่า เดียวกนั

6. ท่านจะแนะนาํอาหารสุขภาพให้กบับุคคลท่ี 

ตอ้งการรับประทานอาหารสุขภาพ
0.046 0.360

ไม่สมัพนัธ์

กนั
-

ความภกัดโีดยรวม 0.091 0.069
ไม่สัมพนัธ์

กนั
-

การอภปิรายผล

 1. ผูบ้ริโภคมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ในดา้นมูลค่าการบริโภค (บาท/

คร้ัง) แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ในดา้นมูลค่าการ

บริโภค (บาท/คร้ัง) มากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงมีความใส่ใจในเร่ืองของอาหารท่ีจะรับประทาน

เขา้สู่ร่างกายเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แลว้ส่งผลต่อสุขภาพ รูปร่าง ผวิพรรณท่ีดี และเป็นผูเ้ลือกซ้ืออาหารให้

กบัคนในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน(2550 : 57 - 59) ท่ีกล่าววา่ ผูห้ญิงกบั

ผูช้ายมีความคิด ความนิยม และทศันคติท่ีแตกต่างกนั สถานะทางสังคมและวฒันธรรมเป็นตวักาํหนด

บทบาทและกิจกรรมของเพศท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีเพศหญิงจะมีบทบาทในการใชจ่้ายในดา้นสินคา้และ
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บริการมากกวา่เพศชาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิตาภาร์  ติยวรกลุ (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดัพิษณุโลก ท่ีพบว่าขอ้มูลทัว่ไปของผู ้

บริโภคอาหารชีวจิต โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวภิาว ี ป้ันนพศรี (2550) ทาํการ

ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ของประชากรในอาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ท่ี

พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเน่ืองจากเพศหญิง

เป็นผูท่ี้มีความใส่ใจดูแลรูปร่าง รักษารูปงร่างใหส้วยงามเสมอเพ่ือใหเ้ป็นท่ีสนใจต่อผูพ้บเห็น 

 2. ผูบ้ริโภคมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในดา้นความถ่ีในการบริโภค 

(คร้ัง/เดือน) และในดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง)  กล่าวคือ ในดา้นความถ่ีในการบริโภคนั้นกลุ่ม

ท่ีมี อาย ุ 36 – 45 ปี ซ่ึงเป็นวยัทาํงานมีความถ่ีในการบริโภคมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีหนา้ท่ี

การงานมัน่คง รายไดม้ากพอสมควร จึงมีอาํนาจซ้ือมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด

ของศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ (2550 : 57 - 59) ท่ีกล่าววา่อายเุป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหค้นมีความคิดและ

พฤติกรรมเหมือนหรือแตกต่างกนัไปตามแต่ละช่วงของอายุ จึงส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เพ่ือสุขภาพในดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกลบัแนวคิดของปณิศา  

ลญัชานนท ์ (2548 : 113) ท่ีกล่าวว่า สินคา้และบริการแต่ละประเภทตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัตามวยัของกลุ่มผูบ้ริโภคส้ินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงความชอบและ

รสนิยมท่ีแตกต่างกนัตามอาย ุและยงัสอดคลอ้งงานวิจยัของรัตติยา  เม่งก่วง (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยั

รายการอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพการบริการ และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การบริโภค และความภกัดีต่ออาหารปักษใ์ตข้องผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ี

พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ปักษใ์ต ้ในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/ปี) แตกต่างกนั 

นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มท่ีมีอาย ุ 65 ปีข้ึนไปมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ดา้นมูลค่าในการ

บริโภค (บาท/คร้ัง) สูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูสู้งอาย ุตอ้งดูแล ใส่ใจในเร่ืองของอาหารท่ี

รับประทานเป็นพิเศษ และตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นสุขภาพจากการเส่ือมโทรมของสุขภาพร่างกาย ไดแ้ก่ 

โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และโรค

มะเร็ง (ท่ีมา: การศึกษาภาระโรคและภาวะปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพของประชาชนไทย ในปี 2542 ปี 2547 

และปี 2552 ,คณะทาํงานศึกษาภาระโรค สาํนกัพฒันาระบบสุขภาพระหวา่งประเทศ สาํนกันโยบายและ

ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข) จึงทาํให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใส่ใจเร่ืองสุขภาพเป็นสําคญัโดยเฉพาะใน

เร่ืองของอาหารท่ีจะบริโภค

 3. ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นความถ่ีใน

การบริโภค (คร้ัง/เดือน) และในดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง)   แตกต่างกนั กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมี

สถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ มีพฤติกรรมการบริโภคในดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/เดือน) 

และในดา้นดา้นมูลค่าในการบริโภค (บาท/คร้ัง) สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจดัเป็นก

ลุ่มโสดท่ีผ่านการมีครอบครัวมาแลว้ และไม่มีพนัธะทางครอบครัว ทาํให้มีเวลาเป็นของตนเอง ไดท้าํ

ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการมากข้ึน อยา่งเช่น การใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง มีเวลามากข้ึนไม่มีภาระมาก

เหมือนเคย ดงันั้นจึงมีความถ่ีและมูลค่าในการบริโภคสูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาพร  



๑๔ กระแสวฒันธรรม

จารุกิติพงศ ์ (2549) ท่ีศึกษาเร่ือง การปรับตวัของสตรีในเมืองเชียงใหม่หลงัการหยา่ร้าง พบวา่เก่ียวกบัการ

ปรับตวัของสตรีหลงัการหยา่ร้างดา้นร่างกาย อารมณ์หรือจิตใจ พบวา่ สตรีส่วนหน่ึงมีการปรับตวัได ้มี

การดูแลตนเองใส่ใจในสุขภาพและปรับบุคลิกใหม่ให ้และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรัตติยา  เม่งก่

วง (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัรายการอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพการบริการ และปัจจยัทางการ

ตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และความภกัดีต่ออาหารปักษใ์ตข้องผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปักษ์

ใตใ้นดา้นความถ่ีในการบริโภคแตกต่างกนั

 4. ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในดา้นความถ่ีในการ

บริโภค (คร้ัง/เดือน) แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีธุรกิจส่วนตวัมีความถ่ีในการบริโภค (บาท/คร้ัง) สูง

กว่ากลุ่มอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีธุรกิจส่วนตวัมี มีรายไดม้ากกว่ากลุ่มอ่ืนทาํให้มีอาํนาจในการ

บริโภคมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆและลกัษณะการปรับตวัเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ของพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีสังเกตไดจ้ริงตามท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไป เงินรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีกาํหนดความสามารถในการบริโภค

ของผูบ้ริโภควา่มีมากนอ้ยเพียงไร  ถา้ผูบ้ริโภคมีเงินรายไดสู้งยอ่มแสดงวา่เขาสามารถท่ีจะใชเ้งินเพ่ือการ

บริโภคสินคา้ไดไ้ม่เพียงแต่ในปริมาณท่ีมากข้ึน  ยงัรวมถึงประเภทของสินคา้และบริการท่ีหลากหลายได้

มากข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของนิเวศน ์  ธรรมะและคณะ (2552 : 39-40) กล่าววา่ สินคา้หรือ

บริการใดๆก็ตามท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดน้ั้นอาจไม่มีคุณค่าเลย ถา้ผูบ้ริโภค

นั้นไม่มีความสามารถในการซ้ือ ดงันั้นรายไดข้องผูบ้ริโภค (Consumer Income) จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอีกปัจจยัหน่ึง ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนงนุช  โกสียรัตน ์ (2553) ท่ีไดศึ้กษา

ความตอ้งการการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ในร้านคา้เพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช ท่ีพบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคลดา้นอาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพทางครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการและ

พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั

 5. จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการดา้นคุณค่าสารอาหารครบตามหลกัโภชนการ 

ช่วยสร้างภูมิคุม้กนัโรค มีใยอาหารช่วยในการขบัถ่าย สร้างการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของ

ร่างกาย และให้พลงังานความอบอุ่น สูงกว่าการรับรู้จริงในทุกๆดา้นต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้น

โภชนาการ เน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความสาํคญักบัการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน มีการบริโภค

อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมาจากธรรมชาติ และให้คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกบัความตอ้งการของผู ้

บริโภค เพ่ือหลีกเล่ียงจากภาวการณ์เจบ็ป่วยจากโรคร้าย เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีใหแ้ก่ร่างกาย ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัคาํกล่าวของดาํรงชยั  ชยัสนิท และสุนี  เลิศแสวงกิจ (2546 : 52) ท่ีกล่าววา่ การศึกษาความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมีความสาํคญัในทางเศรษฐกิจในดา้นการผลิตและการบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผู ้

บริโภคใหไ้ดสู้งสุด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนงนุช  โกสียรัตน ์(2553) ท่ีไดศึ้กษาความตอ้งการการ

บริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค ในร้านคา้เพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ

บริโภคผกัปลอดสารพิษ เพราะห่วงสุขภาพ และตอ้งการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ปราศจากสารเคมีต่างๆ ท่ีจะมีผลตกคา้ง ทาํใหส่้งผลอนัตรายต่อสุขภาพ 



๑๕กระแสวฒันธรรม

 6. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพมีดงัน้ี ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ 

การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ และส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ความสนใจในเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพส่งผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพมาก

ท่ีสุด เน่ืองจากเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพมีความหลากหลาย มีการจดัตกแต่งจานอาหารในรูปแบบต่างๆ

ทาํใหดึ้งดูดความสนใจของผูบ้ริโภคและนาํไปสู่การตดัสินใจในการบริโภคซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2546 : 196-199) กล่าววา่การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (stimulus) ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงท่ีกระตุน้

ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจทางดา้น

เหตุผล หรือปัจจยัส่ิงเร้าต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของรัตติ

ยา เม่งก่วง (2555) ท่ีพบว่า เมนูอาหารมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่ออาหารปักษใ์ตอ้ย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01

 การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุขภาพดา้นโภชนาการส่งผลต่อความภกัดี กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมี

การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพ ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลในเร่ืองของการบริโภคอาหารเพ่ือ

สุขภาพในช่องทางต่างๆท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง อีกทั้งผูบ้ริโภคเองไดรั้บรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการ

ของอาหารโดยตรงจากการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคโดยตรง 

ในขณะเดียวกนัยงัส่งผลต่อความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ แลว้จึงส่งผลต่อเน่ืองไปยงัความภกัดี

หรือไม่ภกัดีในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการการรับรู้ของ วิภาพร  พบสุข (2540 : 244) ท่ีกล่าว

ว่า กระบวนการรับรู้เกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งเป็นไปตามกระบวนการ โดยเร่ิมจากส่ิงเร้า การสัมผสั จนไปถึง

กระบวนการตีความซ่ึงทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ การคิด ความรู้สึก ความจาํ การเรียนรู้ การตดัสินใจ ซ่ึงปัจจยั

เหล่าน้ีส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมในท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรีพร  ณ บางชา้ง 

(2555) ซ่ึงพบว่า การรับรู้จริงต่อขนมไทยมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อขนมไทยในตลาดนํ้ าอมัพวา

เน่ืองจากผูบ้ริโภคไดมี้การรับรู้จริงต่อรสชาดขนมไทยในดา้นต่างๆ จึงทาํให้เกิดความตอ้งการ มีการ

บอกเล่าส่ิงดีๆเก่ียวกบัขนมไทย การบริโภคซํ้ าและเกิดความภกัดีซ่ึงเกิดจากความสมคัรใจของผูบ้ริโภค

ท่ีจะตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้และบริการในระยะเวลาท่ียาวนานตราบใดท่ีลูกคา้รู้สึกว่าเขาไดรั้บคุณค่า

ท่ีคาดหวงั 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพกล่าวคือ ถา้ร้านอาหารเพ่ือ

สุขภาพร้านนั้นตั้งอยู่ในบริเวณท่ีสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ และง่ายต่อการคน้หา ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อ

ความภกัดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาดท่ีว่า ช่องทางการจดัจาํหน่ายซ่ึงมีความสําคญัทั้งในดา้น

ทาํเลท่ีตั้ง ความสะดวกของช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการได ้ ส่ง

ผลต่อการตดัสินใจในการบริโภคและนาํไปสู่ความภกัดีในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด

ของ Philip Kotler (1997 : 92 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541) ท่ีกล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ ซ่ึงธุรกิจต่างๆสามารถนาํเคร่ืองมือ

เหล่าน้ีมาใช้ผสมผสานให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใช ้ เพ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความ

ตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงนุช  โกสียรัตน์ความ (2553) ซ่ึงพบวา่



๑๖ กระแสวฒันธรรม

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการและ

พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษเน่ืองจากมีความเช่ือมัน่ในสินคา้โดยมีตรารับรองจากกรมวิชาการ

เกษตร ไดรั้บความสะดวกสบายในการเขา้ถึงสินคา้และบริการ จึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการความภกัดี

ในสินคา้และร้านคา้เพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช

 7. ความภกัดีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในดา้นความถ่ีในการบริโภค (คร้ัง/

เดือน) มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคไดมี้การบริโภคอาหาร

เพ่ือสุขภาพท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายส่งผลต่อสุขภาพทั้งช่วยเพ่ิมภูมิตา้นทานโรค ลดปัญหาดา้นสุขภาพ

จึงทาํให้เกิดการบริโภคซํ้ า และมีการแนะนาํบอกต่อกบับุคคลอ่ืนๆจึงส่งผลต่อความถ่ีในการบริโภค

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแอคเกอร์ (Aaker,1991 : 285) ท่ีกล่าววา่ ความภกัดีต่อสินคา้และบริการเป็น

ความผกูผนั การไดรั้บรู้ถึงคุณค่า คุณประโยชน์ เกิดความประทบัใจท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการนั้นๆ

จนทาํให้เกิดความพึงพอใจ จนเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการซํ้ า ยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคิด

ของศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ (2546 : 196-199) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีจุดเร่ิมตน้จากการ

ท่ีมีส่ิงมากระตุน้ผา่นความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะไดรั้บมาจากปัจจยัภายใน ปัจจยั

ภายนอกท่ีมีอิทธิพลท่ีแตกต่างกนัจนทาํให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค ความภกัดีต่อสินคา้และบริการท่ี

แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัเทรนการบริโภคในยคุปัจจุบนั กระแสรักสุขภาพ ความงามท่ีไดรั้บความ

นิยมในช่วงท่ีสงัคมไทยกาํลงัจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งวยั (aging society) ท่ีคาดวา่จะเพ่ิมจาํนวนอยา่งต่อเน่ืองจะ

ส่งผลใหก้ารใชจ่้ายสินคา้และบริการท่ีเก่ียวกบัสุขภาพเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงข้ึน ไม่เพียงแต่กลุ่มผู ้

สูงวยัเท่านั้นยงัรวมถึงกลุ่มวยัทาํงานและวยัรุ่น (KERO uAsean, 2557) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

งานวจิยัของนงนุช  โกสียรัตน ์(2553) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา 

มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการและพฤติกรรมการบริโภค ผกัปลอดสารพิษ ควรนาํปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด และปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา มาวางแผนการผลิต สร้างความเช่ือมัน่แรงจูงใจ ทาํใหผู้บ้ริโภค

รับรู้ถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บและเกิดความภกัดีต่อสินคา้และบริการ

ข้อเสนอแนะ

 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพควรใหค้วามสาํคญักบัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มได ้และใชใ้นการแบ่งส่วนทางการตลาด ควรให้ความ

สาํคญักบักลุ่มเป้าหมายหลกัไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 36 – 45 ปี และ 56 ปี ข้ึนไป ซ่ึง

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มคนเหล่าน้ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพทั้งในดา้นความถ่ีและมูลค่าใน

การบริโภคสูงกวา่กลุ่มอ่ืน ส่วนผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืนๆเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง

 2. เน่ืองจากพบความตอ้งการมีมากกว่าการรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพ่ือสุขภาพดา้นโภชนาการ

ในทุกขอ้ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพจึงตอ้งมีการปรับปรุง     เมนูอาหารให้มี

ความหลากหลาย สะอาด การจดัตกแต่งจานอาหาร และส่ิงท่ีสําคญัควรเนน้เมนูอาหารท่ีให้คุณค่าทาง

โภชนาการครบถว้น และเหมาะสมกบัวยั
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 3. เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ จะตอ้งเนน้การส่ือสารทางการตลาด เช่น การติดแผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์

หนา้ร้าน เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ จะตอ้งมีรูปแบบการส่ือสารการทาํการตลาดผา่นเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ อีกทั้งในเร่ืองของสถานท่ีการจดัจาํหน่ายนั้นจะตอ้งมีการจดัตกแต่งใหส้วยงาม สะอาด ร้านตั้ง

อยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกง่ายต่อการคน้หา
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