ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและความภั ก ดี ต่ อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Consumer’s Consumption Behavior and Loyalty toward
Health Food in Bangkok Metropolis
ณัฐกฤตา นันทะสิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชี พ รายได้ต่อเดื อน ที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ความแตกต่างระหว่างความต้องการกับการรั บรู ้ จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อ
สุ ขภาพด้านโภชนาการ (3) การรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ เมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความภักดี ต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ และ (4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความภักดีกบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จาํ นวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า t-test ค่า F-test และเปรี ยบเทียบ
รายคู่ดว้ ยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 26 - 35 ปี จบการศึ กษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ส ถานภาพโสด ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ข้า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ และมี ร ายได้
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท (2) ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการแตกต่างจากการรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อ
สุ ขภาพด้านโภชนาการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .01 (3) การรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ด้านโภชนาการ ความสนใจในเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่าย ส่ งผลต่อความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ได้ดีที่สุด คือ ความสนใจในเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ รองลงมาคือ การรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหาร
เพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ และอันดับสุ ดท้าย คือ ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
(4) พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
คําสํ าคัญ : พฤติกรรมการบริ โภค ความภักดี อาหารเพื่อสุ ขภาพ
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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
ในปั จจุบนั สังคมไทยได้เผชิ ญกับระบบทุนนิ ยมที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านวัตถุ สิ่ งของ
ยึด ถื อ เงิ น เป็ นปั จ จัย สํา คัญ ในการดํา เนิ น ชี วิต เกิ ด ค่ า นิ ย มในการบริ โ ภค วัฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ไป ขาดความสมดุ ล ในการดํา เนิ น ชี วิต สภาพแวดล้อ มความเป็ นอยู่ใ นยุค ปั จ จุ บ นั ไม่ ป ลอดภัย ขาด
การใส่ ใจดูแลสุ ขภาพและป้ องกัน ปั จจัยเสี่ ยงต่างๆที่ ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิตประจําวัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งพฤติ กรรมการบริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย การบริ โภคอาหารที่ ไม่เหมาะสม
ไม่ ถู ก สุ ข ลัก ษณะ ขาดการออกกํา ลัง กาย เกิ ด ภาวะความเครี ย ดสู ง ในยุค ของการแข่ ง ขัน และมัก มี
พฤติกรรมการคลายความเครี ยดโดยการสู บบุหรี่ ดื่มสุ รา ทําให้เกิดภาวะนํ้าหนักเกิน โรคอ้วน โรคเครี ยด
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ ง เป็ นต้น ซึ่ งล้วนเกิดจากการขาดความใส่ ใจ
ในสุ ขภาพทําให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพ และการเจ็บป่ วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังยังอยูใ่ นระดับสู ง และมีแนว
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โน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 1,682,281 ราย ในพ.ศ. 2548 เป็ น 3,099,685 ราย ในพ.ศ. 2555 โดยพบว่า
ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งมากที่ สุด รองลงมาเป็ นโรคหัวใจ และ โรคมะเร็ ง (ยุทธศาสตร์ ตวั ชี้ วดั และ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุ ข ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557,2556) ดังนั้นการดูแล
สุ ขภาพของตนจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ ผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีการตระหนักรู ้ถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสุ ขภาพเพิ่ม
มากขึ้น โดยในปี 2556 มูลค่าตลาดอาหารสุ ขภาพทัว่ โลกอาจสู งถึง 3 ล้านล้านบาท ส่ วนประเทศไทย
ในปี 2551 มีมูลค่าตลาดอาหารสุ ขภาพ อยูท่ ี่ 2,000 ล้านบาท (สถาบันอาหาร,2552) เนื่องจากพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยยังให้ความสําคัญในเรื่ องของรสชาติ อาหารมากกว่า
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค แต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะ
การดําเนิ นชี วิตที เปลี่ ยนแปลงไปของสังคมเมื อง ความรี บเร่ งของเวลา ทําให้ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ มเริ่ ม
ใส่ ใจสุ ขภาพ โดยเฉพาะมี การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
เน้นอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น มีการออกกําลังกาย เพื่อสุ ขภาพที่ดี และลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างความต้องการกับการรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้าน
โภชนาการของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ ความสนใจในเมนู อาหาร
เพื่อสุ ขภาพ ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดี ต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความภักดี กบั พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพแตกต่างกัน
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครกับการรับรู ้ จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ด้านโภชนาการแตกต่างกัน
การรั บรู ้ จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ ความสนใจในเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ
ส่ วนประสมทางการตลาด (ด้านสิ นค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด)
มีผลต่อความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ความภัก ดี มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของผูบ้ ริ โ ภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม
(Dependent Variables

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ความต้องการคุณค่าอาหาร
เพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ
การรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหาร
เพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ

ความพึงพอใจต่ออาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ES > PS ไม่พึงพอใจ
ES = PS พึงพอใจ
ES < PS พึงพอใจอย่างมาก
ความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ความสนใจในเมนู
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
ส่ วนประสมทางการตลาดของ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
- ด้านสิ นค้า
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านราคา
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ลักษณะส่ วนบุคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

- อายุ
- สถานภาพ
- รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
- ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุ ขภาพ
- มูลค่าการบริ โภค (บาท/ครั้ง)

นิยามศัพท์
อาหารเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง อาหารใดๆก็ตามที่ผบู ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร บริ โภคโดย
ไม่มีสิ่งปนเปื้ อน สารพิษต่างๆ ให้สารอาหารครบตามหลักโภชนาการ เมื่อรับประทานเข้าสู่ ร่างกาย ช่วย
สร้างความสมดุลและก่อประโยชน์ให้แก่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ความสนใจต่อเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง การกระตือรื อร้ นที่จะรับรู ้ ถึงความต้องการ
ระดับความสนใจในเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เช่น เมนูสลัดผัก เมี่ยง
สมุนไพร ยําตระไคร้ ราดหน้าเจ เต้าหูท้ รงเครื่ อง ผัดผักสี่ สหาย แกงเลียง นํ้าพริ กผัก/ปลาทู ข้าวผัดธัญพืช
ต้มยําปลา เป็ นต้น
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ความต้องการคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ หมายถึง ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ตอ้ งการอาหารที่มีสารอาหารต่างๆ มีส่วนประกอบต่างๆที่มีประโยชน์
ต่อร่ างกายตามหลักโภชนาการ เช่ น ช่ วยสร้ างการเติบโตและซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอของร่ างกาย ให้
พลังงานและความอบอุ่น ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันและรักษาโรค มีใยอาหารช่วยในการขับถ่าย เป็ นต้น
การรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ หมายถึง กระบวนการตีความที่ได้
เห็น ได้ยิน และสิ่ งที่รับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัส ของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้ว ย ช่ ว ยสร้ า งการเติ บ โตและซ่ อ มแซมส่ ว นที่ สึ ก หรอของร่ า งกาย ให้พ ลัง งานและความ
อบอุ่น ให้คุณค่าสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันและรักษาโรค มีใยอาหารช่วย
ในการขับถ่าย ลดคอเรสเตอรอล
ส่ วนประสมทางการตลาดของอาหารเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง สิ่ งที่เสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคเกี่ยว
กับสิ นค้าและบริ การต่างๆ หรื อสิ่ งที่กระตุน้ การซื้ อการบริ โภค และโน้มน้าวจิตใจของผูบ้ ริ โภคในเรื่ อง
ของสิ นค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง การกระทํา การแสดงออกเพื่อตอบสนองสิ่ งเร้าที่เป็ น
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เช่น ความถี่
ในการบริ โภค และมูลค่าการบริ โภค
ความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นความเชื่อมัน่ ยึดมัน่ ผูกพันและมีแนวโน้มการซื้อและการบริ โภคอย่างต่อเนื่อง
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน ผูว้ ิจยั จึ งได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างกรณี ไม่ทราบจํานวน
ประชากร (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2545: 27) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ ±5 ดังนี้ สูตร n= 4eZ แทนค่า
1.96
ในสูตร n= 4x0.05
= 384.16 = 385 คน ได้ขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่าง 385 คน และได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่าง
อีก 15 คน รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน
2

2

2

2

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นงานวิ จ ัย และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถามปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภคและความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสร้าง
ขึ้นโดยมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบสอบ ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย 6 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1
ความสนใจต่อเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ มีจาํ นวน 10 ข้อ เป็ นแบบ Semantic Differential Scale มี 5 ระดับ
โดยกําหนดระดับคะแนนแต่ละระดับ
ส่ วนที่ 2 ความต้องการและการรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการมีจาํ นวน 10 ข้อ
ลักษณะคําถามเป็ นแบบ Semantic Differential Scale มี 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนแต่ละระดับ
กระแสวัฒนธรรม
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของอาหารเพื่อสุ ขภาพ ประกอบด้วย ด้านสิ นค้า ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีจาํ นวนรวม 12 ข้อ ลักษณะคําถามเป็ นแบบ Semantic Differential Scale มี 5 ระดับ โดยกําหนดระดับคะแนนแต่ละระดับ
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
6 ข้อ แบ่ งเป็ นแบบสอบถามชนิ ดปลายเปิ ด ให้เติ มคําในช่ องว่าง จํานวน 2 ข้อ (ข้อ 1และ 2) และ
แบบสอบถามชนิดปลายปิ ด มีหลายตัวเลือกให้ตอบ จํานวน 4 ข้อ (ข้อ 1- 6)
ส่ วนที่ 5 ความภักดีต่ออาหารสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 6 ข้อ ลักษณะ
คําถามเป็ นแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนนแต่ละระดับ
ส่ วนที่ 6 ลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีจาํ นวน 6 ข้อ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด มีหลายตัวเลือกให้ตอบ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Static) (สถิติพ้ืนฐาน) เพื่อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการวิจยั
1. ผู ้บ ริ โภคที่ มี เ พศแตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
.01 โดยพบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง)
มากกว่าเพศชาย
2. ผู ้บ ริ โภคที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของผู ้บ ริ โภค
ด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05 โดย ผูบ้ ริ โภคที่อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/
เดือน) แตกต่างผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี และผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
.05 โดย ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 26-35 ปี มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ด้านมูลค่าในการบริ โภค
(บาท/ครั้ง) แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 46-55 ปี และผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป
3. ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/ปี ) และด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง)
ไม่แตกต่างกัน
4. ผูบ้ ริ โภคที่ มีสถานภาพแตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/เดือน) และด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) แตกต่างกันอย่างมีนยั
สําคัญทางสถิติที่ .05 โดยผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสดมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ด้าน
ความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/เดือน) แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกัน และแตกต่าง
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยก ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน มีพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพหย่า
ร้าง/หม้าย/แยกกัน
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5. ผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พแตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ .05 โดยผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ด้านความถี่ใน
การบริ โภค (ครั้ง/ปี ) แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว และผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) ไม่แตกต่างกัน
6. ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้ต่างกัน มี พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/เดือน) และในด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง)
ไม่แตกต่างกัน
7. ความต้องการกับการรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าความต้องการกับการรับรู ้จริ งโดยรวมต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .01 ทุกข้อ โดยมีความ
ต้องการสูงกว่าการรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความต้องการกับการรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ด้านโภชนาการของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ความต้ องการกับการรับรู้ จริงคุณค่ าอาหาร
เพือ่ สุ ขภาพด้ านโภชนาการ

Paired t-test for Equality of means
X

S.D.

t

p.

ความต้องการ
การรับรู ้จริ ง
ความต้องการ

4.06
3.45

0.90
0.93

12.92**

.000

3.64

1.007

การรับรู ้จริ ง
ความต้องการ
การรับรู ้จริ ง
ความต้องการ

3.38
4.31
3.73

0.99
0.75
0.97

4.98**

.000

12.01**

.000

4.26

0.84

การรับรู ้จริ ง 3.68
5. มีใยอาหารมาก/ ช่วยในการขับถ่าย
ความต้องการ 4.25
การรับรู ้จริ ง 3.83
คุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ โดย ความต้องการ 4.10
รวม
การรับรู ้จริ ง 3.612

0.99
0.91
0.95
0.64

11.15**

.000

8.75**

.000

13.52**

.000

1. ช่วยสร้างการเติบโตและซ่อมแซมส่ วนที่
สึ กหรอของร่ างกาย
2. ให้พลังงานและความอบอุ่น
3. ให้คุณค่าสารอาหารครบตามหลัก
โภชนาการ
4. ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันรักษาโรค

0.75

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กระแสวัฒนธรรม
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8. การรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ส่ วนประสมทางการตลาด (ด้านสิ นค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด)
มีผลต่อความภักดี ต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู ้ จริ งต่อ
คุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่ งผลต่อความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
โดยตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ดีที่สุด คือ ความสนใจในเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ รองลงมาคือ การรับรู ้
จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ และอันดับสุ ดท้าย คือ ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ ข องตัว แปรได้แ ก่ ก ารรั บ รู ้ จ ริ ง ต่ อ คุ ณ ค่ า อาหาร
เพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ ความสนใจในเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ ส่ วนประสมทางการตลาด (ด้านสิ นค้า
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด) ที่ใช้พยากรณ์ความภักดี ต่ออาหาร
เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)

ความภักดีต่ออาหารเพือ่ สุ ขภาพของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
B SE(b) Beta
t
Sig.
1.097

.231

4.740* .000

การรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ 0.221 0.050 0.211 4.429* 0.000
ความสนใจในเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ

0.339 0.052 0.304 6.525* 0.000

ส่ วนประสมทางการตลาดด้านสิ นค้า
0.110 0.061
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
0.008 0.060
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 0.119 0.055
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
0.017 0.043
R = .546 R2 = .298 Adjusted R2 = .287 F = 27.817 Sig. = .000

0.106
0.009
0.137
0.022

1.812
0.136
2.179*
0.393

0.071
0.892
0.030
0.695

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9. ความภักดี มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ วิเคราะห์ในด้าน 1. ความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/
เดือน) 2. มูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) พบว่า พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในด้านความถี่
ในการบริ โภค (ครั้ง/ปี ) มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ วนพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพในด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ
ดังตารางที่ 3 และ 4

๑๐ กระแสวัฒนธรรม

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านความถี่ใน
การบริ โภค (ครั้ง/เดือน) กับความภักดี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารเพื่ อ สุ ขภาพของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ านความถีใ่ นการบริโภค (ครั้ง/เดือน)
ความภักดีต่ออาหารเพือ่ สุ ขภาพ
Pearson
Correlation(r)

P

ระดับ
ความ
สั มพันธ์

ทิศทาง
ความ
สั มพันธ์

1. ท่านจะบริ โภคอาหารสุ ขภาพอีกเมื่อมีโอกาส

0.253**

0.000 ระดับตํ่า

เดียวกัน

2. ท่ า นวางแผนจะบริ โ ภคอาหารสุ ข ภาพอี ก ใน
อนาคต

0.242**

0.000 ระดับตํ่า

เดียวกัน

3. การบริ โภคอาหารครั้ งต่อไปท่านมี แนวโน้มจะ
บริ โภคอาหารสุ ขภาพ

0.299**

0.000 ระดับตํ่า

เดียวกัน

4. ท่ า นจะแนะนํา เพื่ อ น/คนรู ้ จ ัก ให้ รั บ ประทาน
อาหารสุ ขภาพ

0.210**

0.000 ระดับตํ่า

เดียวกัน

5. ท่านจะบอกเล่าเรื่ องราวที่ดีเกี่ยวกับอาหารสุ ขภาพ
กับบุคคลอื่น

0.207**

0.000 ระดับตํ่า

เดียวกัน

6. ท่ า นจะแนะนํา อาหารสุ ข ภาพให้ กับ บุ ค คลที่
ต้องการรับประทานอาหารสุ ขภาพ

0.155**

0.000 ระดับตํ่า

เดียวกัน

ความภักดีโดยรวม

0.274**

0.000 ระดับตํา่

เดียวกัน

กระแสวัฒนธรรม
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านมูลค่าใน
การบริ โภค (บาท/ครั้ง) กับความภักดีของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ความภักดีต่ออาหารเพือ่ สุ ขภาพ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาพของผู้
บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านมูลค่ าในการ
บริโภค (บาท/ครั้ง)
P

ระดับความ
สั มพันธ์

ทิศทาง
ความ
สั มพันธ์

0.079

0.116

ไม่สมั พันธ์
กัน

-

2. ท่านวางแผนจะบริ โภคอาหารสุ ขภาพอีกใน
อนาคต

0.095

0.057

ไม่สมั พันธ์
กัน

-

3. การบริ โภคอาหารครั้งต่อไปท่านมีแนวโน้มจะ
บริ โภคอาหารสุ ขภาพ

0.095

0.294

ไม่สมั พันธ์
กัน

-

4. ท่านจะแนะนําเพื่อน/คนรู ้ จกั ให้รับประทาน
อาหารสุ ขภาพ

0.081

0.107

ไม่สมั พันธ์
กัน

-

5. ท่ า นจะบอกเล่ า เรื่ อ งราวที่ ดี เ กี่ ย วกับ อาหาร
สุ ขภาพกับบุคคลอื่น

0.099*

0.048

ระดับตํ่า

เดียวกัน

6. ท่านจะแนะนําอาหารสุ ขภาพให้กบั บุคคลที่
ต้องการรับประทานอาหารสุ ขภาพ

0.046

0.360

ไม่สมั พันธ์
กัน

-

ความภักดีโดยรวม

0.091

0.069

ไม่ สัมพันธ์
กัน

-

Pearson
Correlation(r)
1. ท่านจะบริ โภคอาหารสุ ขภาพอีกเมื่อมีโอกาส

การอภิปรายผล
1. ผูบ้ ริ โภคมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ในด้านมูลค่าการบริ โภค (บาท/
ครั้ง) แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ในด้านมูลค่าการ
บริ โภค (บาท/ครั้ง) มากกว่าเพศชาย เนื่ องจากเพศหญิงมีความใส่ ใจในเรื่ องของอาหารที่จะรับประทาน
เข้าสู่ ร่างกายเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วส่ งผลต่อสุ ขภาพ รู ปร่ าง ผิวพรรณที่ดี และเป็ นผูเ้ ลือกซื้ ออาหารให้
กับคนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน(2550 : 57 - 59) ที่กล่าวว่า ผูห้ ญิงกับ
ผูช้ ายมีความคิด ความนิ ยม และทัศนคติที่แตกต่างกัน สถานะทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นตัวกําหนด
บทบาทและกิจกรรมของเพศที่แตกต่างกัน โดยที่เพศหญิงจะมีบทบาทในการใช้จ่ายในด้านสิ นค้าและ
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บริ การมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตาภาร์ ติยวรกุล (2555) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารชี วจิตของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดพิษณุ โลก ที่พบว่าข้อมูลทัว่ ไปของผู ้
บริ โภคอาหารชีวจิต โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิภาวี ปั้นนพศรี (2550) ทําการ
ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ของประชากรในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และเนื่องจากเพศหญิง
เป็ นผูท้ ี่มีความใส่ ใจดูแลรู ปร่ าง รักษารู ปงร่ างให้สวยงามเสมอเพื่อให้เป็ นที่สนใจต่อผูพ้ บเห็น
2. ผูบ้ ริ โภคมีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ในด้านความถี่ในการบริ โภค
(ครั้ง/เดือน) และในด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) กล่าวคือ ในด้านความถี่ในการบริ โภคนั้นกลุ่ม
ที่มี อายุ 36 – 45 ปี ซึ่ งเป็ นวัยทํางานมีความถี่ในการบริ โภคมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่ องจากกลุ่มนี้ มีหน้าที่
การงานมัน่ คง รายได้มากพอสมควร จึ งมีอาํ นาจซื้ อมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550 : 57 - 59) ที่กล่าวว่าอายุเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้คนมีความคิดและ
พฤติกรรมเหมือนหรื อแตกต่างกันไปตามแต่ละช่ วงของอายุ จึ งส่ งผลให้พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพในด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน และสอดคล้องกลับแนวคิดของปณิ ศา
ลัญชานนท์ (2548 : 113) ที่กล่าวว่า สิ นค้าและบริ การแต่ละประเภทตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันตามวัยของกลุ่มผูบ้ ริ โภคสิ้ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ซึ่ งรวมถึงความชอบและ
รสนิ ยมที่แตกต่างกันตามอายุ และยังสอดคล้องงานวิจยั ของรัตติยา เม่งก่วง (2555) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัย
รายการอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพการบริ การ และปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภค และความภักดีต่ออาหารปั กษ์ใต้ของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ปั กษ์ใต้ ในเขตอําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/ปี ) แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ด้านมูลค่าในการ
บริ โภค (บาท/ครั้ง) สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มผูส้ ูงอายุ ต้องดูแล ใส่ ใจในเรื่ องของอาหารที่
รับประทานเป็ นพิเศษ และต้องเผชิญกับปั ญหาด้านสุ ขภาพจากการเสื่ อมโทรมของสุ ขภาพร่ างกาย ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง และโรค
มะเร็ ง (ที่มา: การศึกษาภาระโรคและภาวะปั จจัยเสี่ ยงทางสุ ขภาพของประชาชนไทย ในปี 2542 ปี 2547
และปี 2552 ,คณะทํางานศึกษาภาระโรค สํานักพัฒนาระบบสุ ขภาพระหว่างประเทศ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข) จึงทําให้ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพเป็ นสําคัญโดยเฉพาะใน
เรื่ องของอาหารที่จะบริ โภค
3. ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในด้านความถี่ใน
การบริ โภค (ครั้ง/เดือน) และในด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน กล่าวคือผูบ้ ริ โภคที่มี
สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีพฤติกรรมการบริ โภคในด้านความถี่ในการบริ โภค (ครั้ง/เดือน)
และในด้านด้านมูลค่าในการบริ โภค (บาท/ครั้ ง) สู งกว่ากลุ่มอื่ นๆ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จดั เป็ นก
ลุ่มโสดที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว และไม่มีพนั ธะทางครอบครัว ทําให้มีเวลาเป็ นของตนเอง ได้ทาํ
ในสิ่ งที่ตนเองต้องการมากขึ้น อย่างเช่น การใส่ ใจดูแลสุ ขภาพของตนเอง มีเวลามากขึ้นไม่มีภาระมาก
เหมือนเคย ดังนั้นจึงมีความถี่และมูลค่าในการบริ โภคสู งกว่ากลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาพร
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จารุ กิติพงศ์ (2549) ที่ศึกษาเรื่ อง การปรับตัวของสตรี ในเมืองเชียงใหม่หลังการหย่าร้าง พบว่าเกี่ยวกับการ
ปรับตัวของสตรี หลังการหย่าร้างด้านร่ างกาย อารมณ์หรื อจิตใจ พบว่า สตรี ส่วนหนึ่ งมีการปรับตัวได้ มี
การดูแลตนเองใส่ ใจในสุ ขภาพและปรับบุคลิกใหม่ให้ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของรัตติยา เม่งก่
วง (2555) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยรายการอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพการบริ การ และปั จจัยทางการ
ตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค และความภักดีต่ออาหารปั กษ์ใต้ของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่สถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารปั กษ์
ใต้ในด้านความถี่ในการบริ โภคแตกต่างกัน
4. ผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พต่างกัน มี พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในด้านความถี่ ในการ
บริ โภค (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคที่มีธุรกิจส่ วนตัวมีความถี่ในการบริ โภค (บาท/ครั้ง) สู ง
กว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่มีธุรกิจส่ วนตัวมี มีรายได้มากกว่ากลุ่มอื่นทําให้มีอาํ นาจในการ
บริ โภคมากกว่ากลุ่มอื่นๆและลักษณะการปรับตัวเช่ นนี้ สอดคล้องกับปรากฏการณ์ของพฤติกรรมการ
บริ โภคที่สังเกตได้จริ งตามที่เข้าใจกันทัว่ ไป เงินรายได้เป็ นปั จจัยที่กาํ หนดความสามารถในการบริ โภค
ของผูบ้ ริ โภคว่ามีมากน้อยเพียงไร ถ้าผูบ้ ริ โภคมีเงินรายได้สูงย่อมแสดงว่าเขาสามารถที่จะใช้เงินเพื่อการ
บริ โภคสิ นค้าได้ไม่เพียงแต่ในปริ มาณที่มากขึ้น ยังรวมถึงประเภทของสิ นค้าและบริ การที่หลากหลายได้
มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของนิเวศน์ ธรรมะและคณะ (2552 : 39-40) กล่าวว่า สิ นค้าหรื อ
บริ การใดๆก็ตามที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้น้ นั อาจไม่มีคุณค่าเลย ถ้าผูบ้ ริ โภค
นั้นไม่มีความสามารถในการซื้ อ ดังนั้นรายได้ของผูบ้ ริ โภค (Consumer Income) จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริ โภคอีกปั จจัยหนึ่ง ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนงนุช โกสี ยรัตน์ (2553) ที่ได้ศึกษา
ความต้องการการบริ โภคผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริ โภค ในร้านค้าเพื่อสุ ขภาพ แขวงศิริราช ที่พบว่าปั จจัย
ส่ วนบุคลด้านอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพทางครอบครัวที่แตกต่างกันมีความต้องการและ
พฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกัน
5. จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการด้านคุณค่าสารอาหารครบตามหลักโภชนการ
ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันโรค มีใยอาหารช่วยในการขับถ่าย สร้างการเจริ ญเติบโตซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอของ
ร่ างกาย และให้พลังงานความอบอุ่น สู งกว่าการรับรู ้ จริ งในทุกๆด้านต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้าน
โภชนาการ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสุ ขภาพมากขึ้น มีการบริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพที่ มาจากธรรมชาติ และให้คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับความต้องการของผู ้
บริ โภค เพื่อหลีกเลี่ยงจากภาวการณ์เจ็บป่ วยจากโรคร้าย เสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีให้แก่ร่างกาย ซึ่งสอดคล้อง
กับคํากล่าวของดํารงชัย ชัยสนิท และสุ นี เลิศแสวงกิจ (2546 : 52) ที่กล่าวว่า การศึกษาความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจในด้านการผลิตและการบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้
บริ โภคให้ได้สูงสุ ด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนงนุช โกสี ยรัตน์ (2553) ที่ได้ศึกษาความต้องการการ
บริ โภคผักปลอดสารพิษของผูบ้ ริ โภค ในร้านค้าเพื่อสุ ขภาพ แขวงศิริราช ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการ
บริ โภคผักปลอดสารพิษ เพราะห่ วงสุ ขภาพ และต้องการรั บประทานอาหารที่ มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
ปราศจากสารเคมีต่างๆ ที่จะมีผลตกค้าง ทําให้ส่งผลอันตรายต่อสุ ขภาพ
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6. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพมีดงั นี้ ความสนใจในเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ
การรั บรู ้ จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ และส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทาง
การจัดจําหน่ าย ความสนใจในเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพส่ งผลต่ อความภักดี ต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพมาก
ที่ สุด เนื่ องจากเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพมีความหลากหลาย มีการจัดตกแต่งจานอาหารในรู ปแบบต่างๆ
ทําให้ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคและนําไปสู่ การตัดสิ นใจในการบริ โภคซึ่ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2546 : 196-199) กล่าวว่าการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้ (stimulus) ที่ทาํ ให้เกิดความต้องการ สิ่ งที่กระตุน้
ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อเป็ นเหตุจูงใจให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้าซึ่ งอาจใช้เหตุจูงใจทางด้าน
เหตุผล หรื อปั จจัยสิ่ งเร้าต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของของรัตติ
ยา เม่งก่วง (2555) ที่พบว่า เมนู อาหารมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่ออาหารปั กษ์ใต้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
การรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการส่ งผลต่อความภักดี กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคมี
การศึกษาหาความรู ้เกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ ได้รับข่าวสารข้อมูลในเรื่ องของการบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพในช่องทางต่างๆที่มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง อีกทั้งผูบ้ ริ โภคเองได้รับรู ้ถึงคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหารโดยตรงจากการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพของผูบ้ ริ โ ภคโดยตรง
ในขณะเดียวกันยังส่ งผลต่อความพึงพอใจหรื อความไม่พึงพอใจ แล้วจึงส่ งผลต่อเนื่ องไปยังความภักดี
หรื อไม่ภกั ดีในที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับกระบวนการการรับรู ้ของ วิภาพร พบสุ ข (2540 : 244) ที่กล่าว
ว่า กระบวนการรับรู ้เกิดขึ้นได้น้ นั ต้องเป็ นไปตามกระบวนการ โดยเริ่ มจากสิ่ งเร้า การสัมผัส จนไปถึง
กระบวนการตีความซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจ การคิด ความรู ้สึก ความจํา การเรี ยนรู ้ การตัดสิ นใจ ซึ่งปั จจัย
เหล่านี้ ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมในที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ รีพร ณ บางช้าง
(2555) ซึ่ งพบว่า การรับรู ้จริ งต่อขนมไทยมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคได้มีการรับรู ้ จริ งต่อรสชาดขนมไทยในด้านต่างๆ จึ งทําให้เกิ ดความต้องการ มีการ
บอกเล่าสิ่ งดีๆเกี่ยวกับขนมไทย การบริ โภคซํ้าและเกิดความภักดีซ่ ึ งเกิดจากความสมัครใจของผูบ้ ริ โภค
ที่ จะตัดสิ นใจเลือกใช้สินค้าและบริ การในระยะเวลาที่ ยาวนานตราบใดที่ ลูกค้ารู ้ สึกว่าเขาได้รับคุณค่า
ที่คาดหวัง
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายส่ งผลต่อความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพกล่าวคือ ถ้าร้านอาหารเพื่อ
สุ ขภาพร้านนั้นตั้งอยู่ในบริ เวณที่สะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ และง่ายต่อการค้นหา สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลต่อ
ความภักดี สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดที่ว่า ช่องทางการจัดจําหน่ ายซึ่ งมีความสําคัญทั้งในด้าน
ทําเลที่ต้ งั ความสะดวกของช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การได้ ส่ ง
ผลต่อการตัดสิ นใจในการบริ โภคและนําไปสู่ ความภักดีในที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด
ของ Philip Kotler (1997 : 92 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน, 2541) ที่กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งธุ รกิจต่างๆสามารถนําเครื่ องมือ
เหล่านี้ มาใช้ผสมผสานให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้แก่ กลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้ เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนงนุช โกสี ยรัตน์ความ (2553) ซึ่ งพบว่า
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายมี ความสัมพันธ์กบั ความต้องการและ
พฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิษเนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าโดยมีตรารับรองจากกรมวิชาการ
เกษตร ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงสิ นค้าและบริ การ จึงส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการความภักดี
ในสิ นค้าและร้านค้าเพื่อสุ ขภาพ แขวงศิริราช
7. ความภักดีที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในด้านความถี่ ในการบริ โภค (ครั้ ง/
เดือน) มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริ โภคได้มีการบริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายส่ งผลต่อสุ ขภาพทั้งช่วยเพิ่มภูมิตา้ นทานโรค ลดปั ญหาด้านสุ ขภาพ
จึ งทําให้เกิ ดการบริ โภคซํ้า และมี การแนะนําบอกต่อกับบุคคลอื่ นๆจึ งส่ งผลต่อความถี่ ในการบริ โภค
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแอคเกอร์ (Aaker,1991 : 285) ที่กล่าวว่า ความภักดีต่อสิ นค้าและบริ การเป็ น
ความผูกผัน การได้รับรู ้ถึงคุณค่า คุณประโยชน์ เกิดความประทับใจที่ได้รับจากสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
จนทําให้เกิดความพึงพอใจ จนเกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การซํ้า ยังสอดคล้องกับแนวความคิด
ของศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546 : 196-199) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีจุดเริ่ มต้นจากการ
ที่มีสิ่งมากระตุน้ ผ่านความรู ้สึกนึกคิด ซึ่ งความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภคจะได้รับมาจากปั จจัยภายใน ปั จจัย
ภายนอกที่มีอิทธิ พลที่แตกต่างกันจนทําให้เกิ ดพฤติกรรมการบริ โภค ความภักดีต่อสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับเทรนการบริ โภคในยุคปัจจุบนั กระแสรักสุ ขภาพ ความงามที่ได้รับความ
นิยมในช่วงที่สงั คมไทยกําลังจะเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงวัย (aging society) ที่คาดว่าจะเพิ่มจํานวนอย่างต่อเนื่องจะ
ส่ งผลให้การใช้จ่ายสิ นค้าและบริ การที่เกี่ยวกับสุ ขภาพเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคสูงขึ้น ไม่เพียงแต่กลุ่มผู ้
สู งวัยเท่านั้นยังรวมถึงกลุ่มวัยทํางานและวัยรุ่ น (KERO uAsean, 2557) และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
งานวิจยั ของนงนุช โกสี ยรัตน์ (2553) ที่พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการและพฤติกรรมการบริ โภค ผักปลอดสารพิษ ควรนําปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา มาวางแผนการผลิต สร้างความเชื่อมัน่ แรงจูงใจ ทําให้ผบู ้ ริ โภค
รับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและเกิดความภักดีต่อสิ นค้าและบริ การ
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพควรให้ความสําคัญกับคุณลักษณะของผูบ้ ริ โภคเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มได้ และใช้ในการแบ่งส่ วนทางการตลาด ควรให้ความ
สําคัญกับกลุ่มเป้ าหมายหลักได้แก่ ผูบ้ ริ โภคเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 36 – 45 ปี และ 56 ปี ขึ้นไป ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพทั้งในด้านความถี่และมูลค่าใน
การบริ โภคสูงกว่ากลุ่มอื่น ส่ วนผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่นๆเป็ นกลุ่มเป้ าหมายรอง
2. เนื่ องจากพบความต้องการมีมากกว่าการรับรู ้จริ งต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพด้านโภชนาการ
ในทุกข้อ ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพจึ งต้องมีการปรับปรุ ง เมนู อาหารให้มี
ความหลากหลาย สะอาด การจัดตกแต่งจานอาหาร และสิ่ งที่สําคัญควรเน้นเมนู อาหารที่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน และเหมาะสมกับวัย
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3. เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความภักดี ต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ จะต้องเน้นการสื่ อสารทางการตลาด เช่น การติดแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์
หน้าร้าน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจ จะต้องมีรูปแบบการสื่ อสารการทําการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ อีกทั้งในเรื่ องของสถานที่การจัดจําหน่ายนั้นจะต้องมีการจัดตกแต่งให้สวยงาม สะอาด ร้านตั้ง
อยูใ่ นทําเลที่สะดวกง่ายต่อการค้นหา
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