
ป"จจัยที่มีอิทธิพลต0อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนกลุ0ม 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING HEALTHY FOOD CONSUMING OF GENERATION Y  

IN BANGKOK 

ธนศักด์ิ งามสมคุณ 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผูAรับผิดชอบบทความ 

 

TANASAK NGAMSOMKOON 

E-mail: Tanasak.ngamsomkoon@gmail.com 

Faculty of Business Administration Program in Marketing,  

Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

 

บทคัดยDอ 

 การศึกษามีวัตถุประสงคZเพ่ือศึกษาป̀จจัยท่ีมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของ

คนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจำแนกตามป̀จจัยลักษณะประชากรศาสตรZ ไดwแกg เเพศ 

อายุ สถานภาพ รายไดwตgอเดือน ระดับการศึกษา ประชากรท่ีใชwในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรคนกลุgม 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใชwแบบสอบถามเป{นเคร่ืองมือท่ีใชwในการเก็บ

รวบรวมขwอมูล สถิติท่ีใชwวิเคราะหZ ไดwแกg สถิติเชิงพรรณนาประกอบดwวยคgาความถ่ี คgารwอยละ คgาเฉล่ีย คgา

สgวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดwวย การวิเคราะหZขwอมูลดwวยสถิติ t-test และสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกตgางจะนาไปเปรียบเทียบเป{นรายคูg โดยใชwวิธี

ของ LSD และใชwสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท้ังน้ีการทดสอบสมมติฐานท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

  

 ผลการวิจัยพบวgา พบวgาผูwตอบแบบสอบถามสgวนใหญgเป{นเพศชาย อายุ 26-30 ป� สถานภาพโสด 

ระดับรายไดw 15,001-30,000 บาท การศึกษาปริญญาตรี  โดยภาพรวม จากการทดสอบสมมุติฐานพบวgา 

อายุและรายไดwท่ีตgางกันมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ใน
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เขตกรุงเทพมหานคร เพศ สถานะและระดับการศึกษาไมgมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือ

สุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ป̀จจัยผลักดันดwานทัศนคติเก่ียวกับอาหารเพ่ือ

สุขภาพ ดwานคgานิยมดwานสุขภาพ และความคุwมคgา มีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของ

คนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ป̀จจัยผลักดันดwานการคลwอยตามกันของกลุgมอwางอิง ดwาน

กลุgมเพ่ือน และกลุgมสังคมมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

Factors affecting healthy food consuming of generation Y in Bangkok. The objective of 

this study was to study the factors influencing healthy food consumption behaviour of 

Generation Y people in Bangkok. It was classified by demographic factors such as sex, age, 

status, monthly income, education level. The population used in this research was a 

population of 400 Generation Y people in Bangkok. The questionnaire was used as a tool to 

collect data. The statistics used for analysis were descriptive statistics consisting of frequency, 

percentage, mean, standard deviation. test the hypothesis too Data were analyzed by t-test 

and one-way ANOVA. If differences were found, they were compared in pairs. by using LSD 

method and using multiple regression statistic. The hypothesis test was at the statistical 

significance level 0.05. 

 

 The results showed that most of the respondents were male, aged 26-30 years, single 

status, income level 15,001-30,000baht, bachelor's degree education. Overall, from the 

hypothesis testing, it was found ages and incomes has different influences on healthy food 

consumption behaviours of Generation Y people in Bangkok. Gender, status, and educational 

level do not influence healthy food consumption behaviour of Generation Y people in 

Bangkok. Factors that drive attitudes about healthy food, health values and value Influence on 

healthy food consumption behaviours of Generation Y people in Bangkok. Driving Factors 

Compatibility of Reference Groups group of friends and social groups influence on healthy 

food consumption behaviour of Generation Y people in Bangkok. 

 

 

 

 



3 
 

บทนำ 

ในชgวงป�ท่ีผgานมาสถานการณZการแพรgระบาดของไวรัส COVID-19ไดwเขwามาเป{นป̀จจัยสำคัญท่ีทำใหw

วิถีชีวิตของผูwคนท่ัวโลกเปล่ียนแปลงไป สgงผลตgอพฤติกรรมผูwบริโภคในการแสวงหาสินคwาอุปโภคบริโภค และ

การใชwบริการตgาง ๆ การใชwชีวิตแบบ New Normal ทำใหwเกิดการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพท้ังในดwานการ

ใชwชีวิตประจำวันและการรับประทานอาหารมากข้ึน และนอกจากน้ันโรคอwวนยังถือวgาเป{นภัยเงียบของ

ประชากรท่ัวโลกรวมถึงคนไทย  ดังท่ี (ช่ืนฤทัย กาญจนจิตร, 2557) กลgาวไวwวgา โรคอwวนทำใหwเกิดสาเหตุ

เจ็บป�วยไดwงgาย ทำใหwโรคตgาง ๆเกิดข้ึนตามมา ความอwวนสามารถทำใหwเกิดโรคไมgติดตgอเร้ือรังตามมาไดw 

ทำใหwเทรนดZอาหารเพ่ือสุขภาพท่ัวโลกเติบโตข้ึนอยgางมีนัยสำคัญ เชgน อินเตอรZเนช่ันแนล ฟู�ด อินฟอรZเมช่ัน 

เคานZซิล องคZกรไมgแสวงหาผลกำไรท่ีไดwรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมอาหารเคร่ืองด่ืมและการเกษตรใน

สหรัฐอเมริกา ไดwทำแบบสำรวจทางดwานอาหารและสุขภาพประจำป� 2563 ผลปรากฏวgา รwอยละ 54 ของ

ผูwบริโภคท้ังหมดและรwอยละ 63 ของกลุgมคนอายุ 50 ป�ข้ึนไปเลือกอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยใหwความสำคัญกับ

สุขภาพมากกวgารสชาติและราคา  และจากขwอมูลท่ีวgาอาหารเพ่ือสุขภาพ คือ อาหารท่ีกgอใหwเกิดประโยชนZตgอ

รgางกาย อาจชgวยลดอัตราเส่ียงตgอโรคตgาง ๆ ชgวยใหwมีสุขภาพรgางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี การ

รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ หมายความรวมถึง การกินอาหารครบ 5 หมูg กินอาหารท่ีหลากหลาย กินผัก

ใหwมากและกินผลไมwเป{นประจำ กินปลา ไขg เน้ือสัตวZไมgติดมัน  และถ่ัวเมล็ดแหwงเป{นประจำ รวมท้ังกินอาหาร

ท่ีมีไขมันแตgพอควร หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด เลือกกินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการ

ปนเป��อน เป{นตwน และอาหารเพ่ือสุขภาพถือวgา “เป{นยา” หากกินเป{นประจำสามารถชgวยเพ่ิมภูมิคุwมกันโรค 

ชgวยปกป�องรgางกายจากสารอันตราย เช้ือโรค และการเปล่ียนแปลงของเซลลZท่ีอาจทำใหwเกิดอาการป�วยไดw 

อีกท้ังยังชgวยเพ่ิมศักยภาพระบบตgอตwานอนุมูลอิสระ ลดความเส่ียงตgอโรคมะเร็ง ลดความเส่ียงตgอการเป{นโรค

ไขขwออักเสบ ลดความเส่ียงโรคไมgติดตgอเร้ือรัง (NCDs) ทำใหwชีวิตมีความสุขมากข้ึน เพราะไมgตwองกังวลเร่ือง

ป̀ญหาสุขภาพ และท่ีสำคัญประโยชนZของอาหารสุขภาพในระยะยาว ทำใหwอายุยืน จิตใจแจgมใส ตwานความ

ชรา และยังชgวยประหยัดคgาใชwจgายในการดูแลสุขภาพอีกดwวย 

สำหรับกระแสการต่ืนตัวทางดwานสุขภาพไดwรับความสนใจในประเทศไทยดwวยโดย ยืนยันไดwจาก

จำนวนคนออกกำลังกายหรือเลgนกีฬาของคนไทย พบวgา มีประมาณ 12.9 ลwานคน เทียบกับ 12.7 ลwานคน 

ในการสำรวจคร้ังกgอน รวมถึงการรับรูwขwอมูลขgาวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพทำไดwงgายผgานส่ือออนไลนZ ย่ิงทำ

ใหwการรับขwอมูลขgาวสารทำไดwงgายดาย (ศูนยZวิจัยกสิกรไทย , 2563) 

มูลคgาการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในป� 2562 จะมีมูลคgาประมาณ 88,731 ลwานบาท 

หรือมีอัตราการขยายตัว 2.4% เม่ือเทียบจากป� 2561 โดยกลุgมโปรตีนจากพืชและนมพืช จะมีมูลคgาประมาณ 

6,725 ลwานบาท และมีแนวโนwมขยายตัว 6.4% (ศูนยZวิจัยกสิกรไทย, 2562) 

ดังน้ันผูwวิจัยจึงทำการศึกษาเร่ือง ป̀จจัยท่ีมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของ

คนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหwฝ�ายท่ีเก่ียวขwอง นำไปปรับใชw ตgอยอด ปรับเปล่ียน

รูปแบบการใหwบริการ พัฒนาสินคwา หรือวางกลยุทธZทางการตลาดใหwเหมาะสมกับการตัดสินใจซ้ือของคนกลุgม 

Generation Y ในป̀จจุบัน 
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วัตถุประสงคNของการวิจัย 

1. เพ่ือสำรวจป̀จจัยดwานประชากรศาสตรZ ทัศนคติเก่ียวกับอาหารสุขภาพ การคลwอยตามกันของ

กลุgมอwางอิง ของผูwบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของป̀จจัยดwานประชากรศาสตรZ ทัศนคติเก่ียวกับอาหารสุขภาพ การคลwอยตาม

กันของกลุgมอwางอิง ท่ีสgงผลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมุติฐานท่ี 1  ป̀จจัยดwานประชากรศาสตรZท่ีมีความแตกตgางกัน จะทำใหwพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครตgางกัน 

สมมุติฐานท่ี 2 ป̀จจัยผลักดันดwานทัศนคติเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 3 ป̀จจัยผลักดันดwานการคลwอยตามกันของกลุgมอwางอิงมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1 ขอบเขตดwานเน้ือหา เพ่ือศึกษา 1.) ป̀จจัยดwานประชากรศาสตรZ ไดwแกg เพศ อายุ สถานภาพ 

รายไดwตgอเดือน ระดับการศึกษา 2.) ทัศนคติตgออาหารเพ่ือสุขภาพ 3.) การคลwอยตามกลุgมอwางอิง 

2. ขอบเขตดwานพ้ืนท่ี  

ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร  

3. ขอบเขตดwานประชากร 

ประชากรคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

4. ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา 

เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธZ พ.ศ. 2565 

 

ตัวแปรท่ีใชAในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ ไดwแกg (1) ลักษณะทางประชากรศาสตรZ ประกอบไปดwวย เพศ อายุ สถานภาพ 

รายไดwตgอเดือน ระดับการศึกษา (2) ทัศนคติตgออาหารเพ่ือสุขภาพ (3) การคลwอยตามกลุgมอwางอิง 

2. ตัวแปรตาม ไดwแกg พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 

ประโยชนNท่ีคาดวDาจะไดAรับ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป{นประโยชนZตgอองคZกรหนgวยงานและบุคคลท่ีไดwนำผลการศึกษาไปประยุกตZใชwดังตgอไปน้ี 
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1. ผูwประกอบการหรือผูwท่ีจำหนgายสินคwาประเภทอาหารเพ่ือสุขภาพไดwทราบถึงป̀จจัยดwานใดบwางท่ี

อิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ

นำขwอมูลไปใชwในการพัฒนาสินคwาใหwตรงกับคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เป{นขwอมูลแกgผูwท่ีสนใจจะทำธุรกิจการจำหนgายอาหารเพ่ือสุขภาพทราบถึงป̀จจัยดwานใดบwางท่ี

อิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ทำ

ใหwสามารถวางแผนทางการตลาดท้ัง 4P ไดwอยgางถูกตwอง ตรงกับกลุgมเป�าหมาย 

3. ผลการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถใชwเป{นประโยชนZในดwานวิชาการเพ่ือใหwนักวิชาการดwานอาหารพัฒนา

อาหารเพ่ือสุขภาพไดwตรงกับคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยคร้ังน้ีผูwวิจัยไดwคwนควwารวบรวมทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขwองเพ่ือนำมาใชwเป{นกรอบ

แนวคิด หลักการและเหตุผลสำหรับการวิจัย เร่ืองน้ี คือ  

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติตDอสุขภาพ 

     Fishbein and Ajzen (Fishbein and Ajzen, 1975 อwางถึงใน รุgงนภา ชัยธนฤทธ์ิ 2563 : 13) ไดw

กลgาววgา ทัศนคติมีผลมาจากความเช่ือของบุคคลและการประเมินผลลัพธZ ซ่ึงมีท้ังดwานบวกและดwานลบ หาก

ผลออกมาเป{นทางบวกบุคคลจะแสดงถึงความมีทัศนคติท่ีดีตgอพฤติกรรม ในทางดwานลบ จะแสดงถึงความมี

ทัศนคติท่ีดีไมgดีตgอพฤติกรรม หากบุคคลมีทัศนคติทางบวกจะสgงผลใหwเกิดความต้ังใจในการแสดงพฤติกรรม 

       โรเจอรZ (Roger, 1978 : 208 – 209 อwางถึงใน สุรพงษZ โสธนะเสถียร , 2533 : 122) ไดw กลgาวถึง 

ทัศนคติวgา เป{นดัชนีช้ีวgาบุคคลน้ัน คิดและรูwสึกอยgางไรกับคนรอบขwาง วัตถุหรือส่ิงแวดลwอมตลอดจน

สถานการณZตgาง ๆ โดย ทัศนคติน้ัน มีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจสgงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตไดw ทัศนคติ

จึงเป{นเพียงความพรwอมท่ีจะตอบสนองตgอส่ิงเรwาและเป{นมิติของการประเมิน เพ่ือแสดงวgา ชอบหรือไมgชอบ

ตgอประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป{นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป{นผลกระทบ

มาจากการรับสาร อันจะมีผลตgอพฤติกรรมตgอไป นอกจากแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของ    Fishbein and 

Ajzen และ Roger ท่ีกลgาวไวwขwางตwนแลwว ไดwมีนักวิชาการอีกหลายทgานท่ีไดwอธิบายความหมายของ ทัศนคติ 

ไวwอยgางหลากหลาย เชgน 

       Li Hongin (2560) ใหwความหมายของทัศนคติวgา หมายถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลเป{นการจัด

ระเบียบแนวความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวขwองกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงเสมอ ทัศนคติมิใชgส่ิงท่ีมีมา

แตgกำเนิดตรงกันขwามทัศนคติจะเป{นเร่ืองเก่ียวกับการเรียนรูwเร่ืองราวตgาง ๆ ท่ีตนไดwเก่ียวขwองอยูgดwวยใน

ภายนอก หลังจากท่ีทัศนคติไดwเกิดข้ึนแลwว จะไมgเป{นภาวะท่ีเกิดข้ึนเป{นการช่ัวคราวและจะไมgเปล่ียนแปลง
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ในทันทีท่ีไดwรับตัวกระตุwนท่ีแตกตgางกันไป เพราะทัศนคติท่ีเกิดข้ึนน้ันจะมีกระบวนการคิด วิเคราะหZ ประเมิน

และสรุปจัดระเบียบเป{นความเช่ือ หากจะเปล่ียนแปลงจึงตwองใชwเวลาคgอนขwางมาก 

     จากความหมายท่ีกลgาวมาขwางตwน จึงสรุปไดwวgา ทัศนคติ หมายถึง ความรูwสึก ความเช่ือ หรือความคิด ซ่ึง

เกิดจากการเรียนรูw เกิดจากประสบการณZหรือเกิดจากส่ิงแวดลwอม โดยจะสามารถแสดงออกมาทางพฤติกรรม 

ซ่ึงมีท้ังดwานบวกและดwานลบ ความชอบ หรือ ไมgชอบ ตgอ บุคคล ส่ิงของ และสถานการณZน้ัน ๆ เม่ือเกิดข้ึน

แลwวจะมีลักษณะท่ีม่ันคงและถาวร ยากตgอการเปล่ียนแปลง  

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

 แมค ไกวรZ และมิลแมน ( McGuire and Millman,1965) กลgาววgา แนวความคิดเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลง ทัศนคติ โดยใชwอิทธิพล ทางสังคม เกิดจากความเช่ือท่ีวgา บุคคลจะพัฒนา ทัศนคติ ของตนเอง

ในลักษณะใดน้ัน ข้ึนอยูgกับขwอมูลท่ีไดwรับจากบุคคลอ่ืนในสังคม ส่ิงท่ีมีอิทธิพลทางสังคม แบgงออกไดwเป{น 2 

ประเภท ดังน้ี 

 1. กลุgมอwางอิง (Reference Group) หมายถึง กลุgมบุคคลท่ีบุคคลใชwเป{นมาตรฐานสำหรับประเมิน 

ความสามารถทัศนคติของบุคคลหรือสถานการณZท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปบุคคลจะใชwกลุgมอwางอิงเพ่ือประเมิน 

ทัศนคติของตน และตัดสินใจวgาทัศนคติของตนถูกตwอง เพราะคิดวgาคนสgวนใหญgในกลุgมมี ทัศนคติ 

เชgนเดียวกับตนเอง 

 2. บุคคลอwางอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลท่ีเราใชwเป{นมาตรฐานเพ่ือประเมิน

สถานการณZท่ีเกิดข้ึน หรือ ทัศนคติความสามารถของเรา หรือ อิทธิพลของผูwอ่ืนท่ีมีตgอทัศนคติของบุคคลตwอง

ตรงกับกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเรียกวgา การเลียนแบบ (Identification) ซ่ึงเป{นกระบวนการ ท่ี

บุคคลรับเอาคุณสมบัติของบุคคลอ่ืนอาทิเชgน ความคิด พฤติกรรมทัศนคติ เป{นตwนมาเป{นของตน  

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรูA ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) 

 ทฤษฎีน้ีเป{นทฤษฎีท่ีใหwความสำคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรูw (Knowledge) การยอมรับปฏิบัติ 

(Practice) และ ทัศนคติ (Attitude) เป{นแนวคิดท่ีอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธZของการใหwความรูwผูwรับสาร

เพ่ือเปล่ียนแปลงทัศนคติอันนำไปสูgพฤติกรรมหรือการปฏิบัติในท่ีสุด  

   สุรพงษZ โสธนะเสถียร (2533: 118) กลgาววgา เม่ือผูwรับสารไดwรับสารก็จะทำใหwเกิดความรูw เม่ือเกิดความรูw

ข้ึนจะไปมีผลทำใหwเกิดทัศนคติ และข้ันสุดทwาย คือ การกgอใหwเกิดการกระทำ ซ่ึงทฤษฎีน้ีอธิบายการส่ือสาร 

วgาเป{นตัวแปรตwนท่ีสามารถเป{นตัวนำการพัฒนาเขwาไปสูgชุมชนไดw ดwวยการอาศัย KAP เป{นตัวแปรตามในการ

วัดความสำเร็จของการส่ือสาร เพ่ือการพัฒนา จะเห็นไดwวgา ส่ือมวลชนมีบทบาทสำคัญในการนำขgาวสารตgาง 
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ๆ ไปเผยแพรgเพ่ือใหwประชาชนในสังคมไดwรับทราบวgา ณ ขณะน้ีในสังคมเกิดป̀ญหาอะไร เม่ือประชาชนไดwรับ

ทราบขgาวสารน้ัน ๆ แลwวยgอมกgอใหwเกิดทัศนคติ และเกิดพฤติกรรมตgอไป ซ่ึงมีลักษณะสัมพันธZกันเป{นทอดๆ 

เป{นท่ียอมรับกันวgา การส่ือสารมีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการตgาง ๆ ใหwบรรลุผลสำเร็จ ตามท่ีไดw

กำหนดเป�าหมายไวw 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูAบริโภค (Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผูwบริโภค หมายถึง ผูwบริโภคท่ีมีความแตกตgางกันไปตามลักษณะทางประชากรศาสตรZ จึง

ทำใหwพฤติกรรมแตกตgางกันออกไป การใชwบริการหรือซ้ือสินคwาท่ีแตกตgางกัน มีป̀จจัยอีกหลายป̀จจัยท่ีสgงผล

ใหwมีการบริโภคท่ีแตกตgางกันออกไป (กมลภพ ทิพยZปาละ, 2012) พฤติกรรมท่ีผูwบริโภคเกิดการซ้ือ การใชw

สอยสินคwาและบริการ จะเกิดมีคาดหวังวgาจะตอบสนองความตwองการของตนเอง (Schiffman and Kanuk, 

1994) ในการศึกษาพฤติกรรมผูwบริโภคโดยศึกษาเชิงพฤติกรรม การกระทำและการตัดสินใจของผูwบริโภคท่ี

เก่ียวขwองกับการซ้ือสินคwา การใชwสินคwาจากการใชwทรัพยากรท่ีมี เชgน เงินและเวลา เพ่ือบริโภคสินคwาและ

บริการ โดยประกอบดwวย ซ้ืออะไร ทำไมถึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไหรg ท่ีไหน อยgางไร และซ้ือบgอยแคgไหน (Schiffman 

and Kanuk, 1994) ในขณะท่ี Kotler (1997) ไดwพูดถึงการวิเคราะหZพฤติกรรมผูwบริโภค เพ่ือตwองการรูwความ

ตwองการซ้ือสินคwาหรือใชwสินคwาเพ่ือต้ังกลยุทธZทางการตลาด ในการตอบสนองความพึงพอใจแกgผูwบริโภค ดังน้ี 

1. ใครอยูg ในตลาดเป�าหมาย (Who) เพ่ือดูวgาลูกคwาของเราคือใคร กำหนดลักษณะ

กลุgมเป�าหมาย 

2. ผูwบริโภคซ้ืออะไร (What) เป{นการถามเพ่ือทราบความตwองการท่ีผูwบริโภคตwองการซ้ือ 

3. ทำไมจึงซ้ือ (Why) เป{นการดูวัตถุประสงคZในการซ้ือวgาทำไมถึงอยากซ้ือ 

4. ผูwบริโภคซ้ือเม่ือใด (When) เพ่ือดูชgวยเวลาในการซ้ือสินคwาของผูwบริโภครูwถึงโอกาสในการ

ซ้ือ 

5. ซ้ือท่ีไหน (Where) เป{นการถามเพ่ือทราบชgองทางการการซ้ือสินคwาและบริการไมgวgาจะ

ผgานหนwารwานหรือออนไลนZ 

6. ใครมีอิทธิพลตgอการตัดสินใจ (Who) ผูwบริโภคมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตgอการตัดสินใจซ้ือสินคwา

หรือไมg 

7. ผูwบริโภคซ้ืออยgางไร (How) เพ่ือทราบวgาผูwบริโภคมีการตัดสินใจซ้ืออยgางไร  

 นอกจากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูwบริโภคท่ี Schiffman and Kanuk และ Kotler ไดwกลgาวไวw

ขwางตwน ยังมีนักวิชาการอีกหลายทgานท่ีไดwใหwความหมายของพฤติกรรมผูwบริโภคไวwอยgางหลากหลาย เชgน 
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ธนกฤต วันต¬ะเมลZ (2554 ) พฤติกรรมผูwบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการคwนหา การซ้ือ การ

ใชw การประเมิน และการกำจัดท้ิงซ่ึงสินคwา บริการ และแนวคิดตgาง ๆ ของผูwบริโภค 

 จากความหมายท่ีกลgาวมาขwางตwน จึงสรุปไดwวgา พฤติกรรมผูwบริโภคหมายถึง การกระทำของบุคคลท่ี

แสดงออกถึงการเลือกซ้ือ เลือกใชw เลือกบริโภคอาหาร โดยผgานกระบวนการตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหwตรงกับความ

ตwองการของตนเอง  

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer Decision Process Theory)  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือมีลำดับขwอตอนในการตัดสินใจซ้ืออยูg 5 ข้ันตอน คือ การรับรูw ถึงป̀ญหา

(Problem Recognition) ก ารแส วงห าขw อ มู ล (Information Search) ก ารป ระ เมิ น ผ ล ท าง เลื อ ก 

(Evaluation of Alternative) การตัดสินใจซ้ือ(Purchase Decision) และความรูwสึกภายหลังการซ้ือ(Post-

purchase Evaluation) (Kotler and Keller,2012)   

 
ภาพกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer Decision Process Theory) 

ท่ีมา Kotler and Keller (2012) 

1. การรับรูwถึงป̀ญหา (Problem Recognition) หมายถึง การรับรูwความตwองการหรือการรับรูwถึง

ป̀ญหาภายในตนเอง เกิดจากส่ิงกระตุwนโดยส่ิงเรwาหรือเกิดข้ึนเองเพ่ือใหwเกิดความตwองการท่ีอาจเกิดจาก

นักการตลาดท่ีสรwางส่ิงกระตุwนน้ีข้ึนมา โดยสาเหตุของป̀ญหาอาจเกิดข้ึนจาก การจัดโปรโมช่ันเพ่ือลดราคา

กระตุwนความตwองการ นักการตลาดจึงตwองทำการวิจัยเพ่ือใหwทราบความตwองการหรือป̀ญหาท่ีจะไปสูgการ

บริโภคสินคwาของตน 

2. การแสวงหาขwอมูล (Information Search) หมายถึง หากผูwบริโภคตwองการซ้ือสินคwาท่ีเกิดจาก

กระตุwนในดwานตgาง ๆ ผูwบริโภคจะทำการคwนหาขwอมูลในตัวสินคwาน้ันเพ่ือนำไปชgวยในการตัดสินใจ เชgน 

สถานท่ีในการจัดจำหนgาย ขwอเสนอโปรโมช่ัน เพ่ือนำไปเปรียบเทียบสินคwาท่ีตwองการ 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึง เม่ือผูwบริโภคไดwขwอมูลจากการ

คwนหาขwอมูลเก่ียวกับสินคwาและบริการน้ันแลwว จะมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ ทำการ

เปรียบเทียบคุณสมบัติจากสินคwาท่ีอยูgหลากหลายชนิดจนพอใจในสินคwาตัวใดตัวหน่ึงแลwวและวิเคราะหZหลัก

ในการพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจท่ีงgายข้ึน  
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4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) คือ เม่ือคwนหาขwอมูล ประเมินทางเลือกแลwวผูwบริโภคจะ

พิจารณาเลือกซ้ือสินคwาหรือบริการท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด เกิดการตัดสินใจซ้ือเกิดข้ึนโดยระยะเวลาในการ

เปรียบเทียบใชwเวลานานหรือไมgข้ึนอยูgกับผลิตภัณฑZน้ัน ๆ และอาจมีป̀จจัยอ่ืนท่ีสgงผลกระทบตgอการตัดสินใจ

ซ้ือ เชgน ป̀จจัยทางสังคม ในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำอางย่ีหwอหน่ึง แตgคนใกลwชิดใชwอีกย่ีหwอหน่ึงท่ีกำลังเป{นท่ี

นิยมอยูg อาจสgงผลใหwเกิดการเปล่ียนย่ีหwอไดw 

5. ความรูwสึกภายหลังการซ้ือ (Post-purchase Evaluation) คือ เม่ือผูwบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคwา

แลwวจะไดwรับประสบการณZของการบริโภคสินคwาและบริการ จะมีความรูwสึกพึงพอใจหรือไมgพึง พอใจ ข้ึนอยูg

กับความคาดหวังของผูwบริโภค วgาผลิตภัณฑZน้ันตอบสนองความตwองการไดwหรือไมg หากมีความพอใจจะสgงผล

ใหwซ้ือสินคwาซ้ำหรือบอกตgอ หากเกิดความไมgพอใจในสินคwาและบริการจะสgงผลใหwเลิกซ้ือสินคwาและหันไป

บริโภคสินคwาหรือบริการอ่ืนแทน  

 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลgาวมาขwางตwนจึงสรุปไดwวgา กระบวนการตัดสินใจซ้ือหมายถึง พฤติกรรม

และกระบวนการในการเลือกซ้ือสินคwาและบริการโดยผgานการประเมินและพิจารณาถึงความจำเป{น ความ

คุwมคgา ความเหมาะสมตgอความตwองการของตนเอง ซ่ึงแตgละบุคคลจะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีแตกตgางกัน

ออกไป 

 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคZเพ่ือศึกษาป̀จจัยท่ีมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ

ของคนกลุgมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี ผูw วิจัยไดwใชwระเบียบการวิจัย เชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และมีการเก็บรวบรวมขwอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงการ

วิเคราะหZขwอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดwน้ัน จะเป{นการวิเคราะหZขwอมูลทางสถิติดwวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS กลุgม

ประชากรในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชากรกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การกำหนดขนาดของกลุgมตัวอยgางสำหรับการวิจัยในคร้ังน้ี โดยอwางอิงจากสูตรการกำหนดขนาดของ

กลุgมตัวอยgาง กลุgมเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชwหลักการคำนวณของ Taro Yamane (1973) ซ่ึง

มีระดับความเช่ือม่ันท่ีรwอยละ 95 และคgาความคลาดเคล่ือนท่ีระดับรwอยละ ±5 ซ่ึงไดwทำการเลือกใชwวิธีในการเลือก

กลุgมตัวอยgางแบบงgาย (Simple Random Sampling) เพ่ือใหwภาพลักษณZท่ีเลือกน้ันเป{นไปตามประสงคZในการ

วิจัย โดยผลจากการเป°ดตารางของ Taro Yamane (1967) กลุgมตัวอยgางท่ีจะตwองศึกษาจำนวน 400 คน เพ่ือเผ่ือ

ไวwสำหรับความผิดพลาดของผูwตอบแบบสอบถามหรือตอบไมgครบถwวน 

 เคร่ืองมือท่ีใชwในการวิจัย ประกอบดwวย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายเป°ดและปลายป°ด โดยมีรายละเอียดประกอบดwวย 
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      1.1 ขwอมูลสgวนบุคคลของผูwตอบแบบสอบถาม เป{นคำถามเก่ียวกับ ป̀จจัยสgวนบุคคล ไดwแกg เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดw 

      1.2 คำถามเก่ียวกับทัศนคติตgออาหารเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงจะประกอบไปดwวยขwอคำถามท้ังหมด 9 

ขwอ กำหนดใหw 5 = ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปาน

กลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนwอย, 1= ระดับความคิดเห็นนwอยท่ีสุด 

      1.3 คำถามเก่ียวกับการคลwอยตามกันของกลุgมอwางอิง ซ่ึงจะประกอบไปดwวยขwอคำถามท้ังหมด 9 

ขwอ กำหนดใหw 5 = ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปาน

กลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนwอย, 1= ระดับความคิดเห็นนwอยท่ีสุด 

      1.4 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgมเจเนอเรช่ันวายในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะประกอบไปดwวยขwอคำถามท้ังหมด 14 ขwอกำหนดใหw 5 = ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด

, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนwอย, 1= ระดับ

ความคิดเห็นนwอยท่ีสุด 

 

การวิเคราะหNขAอมูล 

 เม่ือผูwวิจัยทำการเก็บรวบรวมขwอมูลจากแบบสอบบถามแลwวจึงไดwนำขwอมูลน้ันมาประมวลผลดwวยการ

วิเคราะหZขwอมูลดังรายละเอียดตgอไปน้ี  

 1. นำแบบสอบถามท่ีไดwรับมาตรวจสอบความสมบูรณZของแบบสอบถามและนำแบบสอบถามท่ี

สมบูรณZไปดำเนินการวิเคราะหZขwอมูล 

 2. วิเคราะหZขwอมูลโดยใชwโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และสถิติท่ีใชwวิเคราะหZขwอมูลของแบบสอบถาม 

ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูwตอบแบบสอบถาม วิเคราะหZโดยใชwสถิติเชิงพรรณนา เป{น

คgาความถ่ี (Frequency) และคgารwอยละ (Percentage)  

  ตอนท่ี 2 ทัศนคติเก่ียวกับอาหารสุขภาพ ใชwคgาเฉล่ีย และคgาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทัศนคติเก่ียวกับอาหารสุขภาพ 

  ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการคลwอยตามกลุgมแหลgงอwางอิง ใชwคgาเฉล่ีย และคgาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาพ ใชwคgาเฉล่ีย และคgาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. การเปรียบเทียบความแตกตgางของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครใชwคgา T-Test One- way ANOVA และ Regression 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวgา พบวgาผูwตอบแบบสอบถามสgวนใหญgเป{นเพศชาย อายุ 26-30 ป� สถานภาพโสด 

ระดับรายไดw 15,001-30,000 บาท การศึกษาปริญญาตรี  โดยภาพรวม จากการทดสอบสมมุติฐานพบวgา 

คนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีท่ีอายุและรายไดwตgางกันมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพศ สถานะและระดับการศึกษาไมgมี

อิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ป̀จจัยผลักดันดwานทัศนคติเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ ดwานคgานิยมดwานสุขภาพ และความคุwมคgา มีอิทธิพลตgอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ป̀จจัยผลักดัน

ดwานการคลwอยตามกันของกลุgมอwางอิง ดwานกลุgมเพ่ือน และกลุgมสังคมมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคZไดw ดังตgอไปน้ี 

1. ผลการศึกษาป̀จจัยดwานประชากรศาสตรZดwานอายุและรายไดwท่ีแตกตgางกัน มีผลตgอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตgางกัน เน่ืองจาก ชgวง

อายุท่ีแตกตgาง จะมีความสนใจ การดำเนินชีวิตท่ีแตกตgางกันซ่ึงมีผลตgอพฤติกรรมการซ้ือ ท่ีแตกตgางกัน ซ่ึง

สอดคลwองกับงานวิจัยของ นางสาววสุดา รังสิเสนา ณ อยุธยา (2561) ศึกษาวิเคราะหZป̀จจัยท่ีสgงผลตgอ

พฤติกรรมของผูwบริโภคในการใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZและเพ่ือเสนอแนวทางการสgงเสริมใหw

ผูwบริโภคใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยงานวิจัยน้ีเป{นวิจัยเชิง

ปริมาณใชwแบบสอบถามออนไลนZเป{นเคร่ืองมือในการเก็บขwอมูลกลุgมตัวอยgางคือกลุgมผูwบริโภคท่ีเคยใชwส่ือ

ออนไลนZในการใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZท่ีมีอายุ 18 ป�ข้ึนไปจำนวน 450 คน ผลการวิจัยป̀จจัยท่ี

สgงผลตgอพฤติกรรมของผูwบริโภคในการใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZ ไดwแกgความแตกตgางป̀จจัยดwาน

ลักษณะทางประชากรศาสตรZพบวgาอายุ รายไดwและสถานภาพท่ีแตกตgางกันสgงผลตgอพฤติกรรมของผูwบริโภค

ในการใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZท่ีแตกตgางกัน 

 สgวนป̀จจัยดwานประชากรศาสตรZดwานเพศ สถานะและระดับการศึกษาท่ีตgางกันมีผลตgอพฤติกรรม

การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมgแตกตgางกัน เน่ืองจาก

อาหารเพ่ือสุขภาพน้ันมีหลากหลาย ท้ังดwานชนิดของอาหาร และระดับราคาท่ีหลากหลาย ทำใหwเกิดการ
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บริโภคไดwทุกเพศ ทุกสถานะ ทุกระดับรายไดwและระดับการศึกษา ดังน้ันป̀จจัยดังกลgาวจึงไมgมีอิทธิพลตgอการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงสอดคลwองกับงานวิจัยของนางสาววสุดา รังสิเสนา ณ อยุธยา (2561) ศึกษา

วิเคราะหZป̀จจัยท่ีสgงผลตgอพฤติกรรมของผูwบริโภคในการใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZและเพ่ือเสนอ

แนวทางการสgงเสริมใหwผูwบริโภคใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดย

งานวิจัยน้ีเป{นวิจัยเชิงปริมาณใชwแบบสอบถามออนไลนZเป{นเคร่ืองมือในการเก็บขwอมูลกลุgมตัวอยgางคือกลุgม

ผูwบริโภคท่ีเคยใชwส่ือออนไลนZในการใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZท่ีมีอายุ 18 ป�ข้ึนไปจำนวน 450 คน 

ผลการวิจัยป̀จจัยท่ีสgงผลตgอพฤติกรรมของผูwบริโภคในการใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZ ไดwแกgความ

แตกตgางป̀จจัยดwานลักษณะทางประชากรศาสตรZพบวgาอายุ รายไดwและสถานภาพท่ีแตกตgางกันสgงผลตgอ

พฤติกรรมของผูwบริโภคในการใชwบริการส่ังอาหารผgานส่ือออนไลนZท่ีแตกตgางกัน 

 2. ผลการศึกษาป̀จจัยผลักดันดwานทัศนคติเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อยgางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 สอดคลwองกับงานวิจัยของ พลอยไพลิน คำแกwว (2557) ศึกษาป̀จจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตgอความ

ต้ังใจท่ีจะบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผูwบริโภคกรุงเทพมหานคร วิเคราะหZขwอมูลโดยความถดถอยเชิง

พหุคูณ จำนวน 330 ชุด พบวgาผูwตอบแบบสอบถามสgวนใหญgเป{นเพศหญิง อายุ 26-30 ป� สถานภาพโสด 

การศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและรับจwาง รายไดwประมาณ 20,001-30,000 บาท โดยมี

คgาใชwจgายในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพนwอยกวgา 100 บาทตgอคร้ัง และมีความถ่ีในการรับประทาน

อาหารเพ่ือสุขภาพคือ 2-3 คร้ังตgอสัปดาหZ มีการรับรูwวgาอาหารเพ่ือสุขภาพคือ อาหารคลีนมากท่ีสุดและ

อินเทอรZเน็ตเป{นชgองทางการรับรูwขgาวสารเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพและพบวgามีเพียงป̀จจัยดwานคgานิยม

ทางดwานสุขภาพดwานทัศนคติตgอรสชาติดwานความคาดหวังเร่ืองความช่ืนชอบและดwานการรับรูwเก่ียวกับอาหาร

สุขภาพมีอิทธิพลเชิงบวกตgอพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานครถึงรwอย

ละ 83.9 อยgางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 

 3. ผลการศึกษาป̀จจัยผลักดันดwานการคลwอยตามกันของกลุgมอwางอิงมีอิทธิพลตgอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอยgางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลwองกับแนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติ แมค ไกวรZ และมิลแมน ( McGuire 

and Millman,1965) กลgาววgา แนวความคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง ทัศนคติ โดยใชwอิทธิพล ทางสังคม 

เกิดจากความเช่ือท่ีวgา บุคคลจะพัฒนา ทัศนคติ ของตนเองในลักษณะใดน้ัน ข้ึนอยูgกับขwอมูลท่ีไดwรับจาก

บุคคลอ่ืนในสังคม ส่ิงท่ีมีอิทธิพลทางสังคม แบgงออกไดwเป{น 2 ประเภท คือ 1. กลุgมอwางอิง (Reference 

Group) และ 2. บุคคลอwางอิง (Reference Individuals) และสอดคลwองกับงานวิจัยของ ณัชญZธนัน พรมมา 

(2015) ท่ีศึกษาป̀จจัยท่ีมีอิทธิพลตgอความต้ังใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพของผูwบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
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ไดwทำการวิจัยเก่ียวขwองกับ ความกังวลสุขภาพ ทัศนคติ การคลwอยตามกลุgมอwางอิง การรับรูwความสามารถใน

การควบคุมและ การรับรูwความยุgงยาก โดยระบุวgาป̀จจัยท่ีมีอิทธิผลตgอความต้ังใจซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพคือ

ดwานทัศนคติและการคลwอยตามกลุgมอwางอิง  

 

ขAอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยคร้ังน้ีมีขwอเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือเป{นประโยชนZและแนวทางสำหรับใหwผุwประกอบการ

ดwานธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ ดังตgอไปน้ี  

ปuจจัยดAานประชากรศาสตรN  จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีแสดงใหwเห็นวgา  

ป̀จจัยดwานประชากรศาสตรZดwานอายุ ทำใหwพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ  มีความ

แตกตgางกัน ผูwประกอบการจึงจำเป{นตwองใหwความสำคัญท้ังดwานสินคwา โดยผลิตและพัฒนาสินคwาใหwตรง

กลุgมเป�าหมายในแตgละชgวงอายุ และดwานการตลาด มีการนำเสนอสินคwา โฆษณา การใหwขwอมูลสินคwาตgาง ๆ 

เพ่ือใหwเขwาถึงกลุgมเป�าหมายในแตgละชgวงอายุไดwอยgางถูกตwอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ป̀จจัยดwานประชากรศาสตรZดwานรายไดw ทำใหwพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ  มีความ

แตกตgางกัน ผูwประกอบการจึงจำเป{นตwองใหwความสำคัญท้ังดwานราคาใหwตรงกับกลุgมลูกคwาตามระดับรายไดw 

โดยอาจจะต้ังราคาอาหารเพ่ือสุขภาพไมgสูงมาก ถwาตwองการกลุgมลูกคwาท่ีมีรายไดwระดับกลาง เป{นตwน  

จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีแสดงใหwเห็นวgา ดwานเพศ สถานะและระดับการศึกษาใหwพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ  ไมgมีความแตกตgางกัน ผูwประกอบการไมgจำเป{นตwองเนwนประเด็นดwานเพศ สถานะ 

รายไดw และระดับการศึกษา  

ปuจจัยดAานทัศนคติเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ  

 ดwานทัศนคติตgอรสชาติอาหาร ผูwประกอบการควรใหwความสำคัญในการพัฒนารสชาติอาหารใหw

อรgอย ถูกปากผูwบริโภค และควรมีการส่ือสารใหwผูwบริโภคเขwาใจและรับรูwวgาอาหารเพ่ือสุขภาพมีรสชาติดี 

เพ่ือใหwเกิดการบริโภคมากย่ิงข้ึน  

 ดwานคgานิยมดwานสุขภาพ ผูwประกอบการควรมีการส่ือสารหรือใหwขwอมูลแกgผูwบริโภคในดwานขwอดีของ

อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีตgอรgางกายทุก ๆ ดwานรวมถึงในแงgของสุขภาพท่ีดีและหุgนหรือรgางกายท่ีดี รับประทาน

แลwวไมgอwวน และโนwมนwาวใจผูwบริโภคใหwเช่ือวgาการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพจะดีตgอรgางกายมากกวgา

อาหารท่ัวไป เพ่ือโนwมนwายใจผูwบริโภคใหwหันมารับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากย่ิงข้ึน  

 ดwานความคุwมคgา พบวgา ผูwประกอบการควรทำใหwผูwบริโภคไดwรับความคุwมคgาของอาหารเพ่ือสุขภาพ

เม่ือเทียบกับปริมาณมากย่ิงข้ึน โดยอาจทำการจัดโปรโมช่ัน เพ่ิมของแถม หรือปรับปรุงตwนทุนดwานตgาง ๆ ใหw

ดีข้ึนเพ่ือใหwสามารถเพ่ิมปริมาณอาหารเพ่ือสุขภาพใหwแกgผูwบริโภคไดw 
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ปuจจัยดAานการคลAอยตามกันของกลุDมอAางอิง 

 การคลwอยตามกันของกลุgมอwางอิงดwานครอบครัว ผูwประกอบการควรมีการทำใหwลูกคwาไดwรับ

ประสบการณZท่ีดีเพ่ือใหwเกิดความพึงพอใจดwานบวกหลังการซ้ือและบริโภคท้ังในแงgของสินคwาและการบริการ 

เพ่ือใหwลูกคwากลุgมครอบครัวกลับมาซ้ือซ้ำและเกิดการแนะนำหรือบอกตgอทำใหwเกิดการบริโภคอาหารเพ่ือ

สุขภาพตgอไปไดw 

 การคลwอยตามกันของกลุgมเพ่ือน ผูwประกอบการควรมีการใหwความสำคัญกับลูกคwากลุgมน้ี เชgนจัด

กิจกรรมสgงเสริมการขายตgาง ๆ เชgน แนะนำเพ่ือนมารับประทานจะไดwรับสgวนลดพิเศษ หรือชวนเพ่ือนมา

รับประทานไดwรับของแถมพิเศษ เป{นตwน รวมถึงการสรwางใหwเกิดประสบการณZท่ีดีเพ่ือใหwเกิดความพึงพอใจ

และเกิดการบอกตgอในกลุgมเพ่ือน 

 การคลwอยตามกันของกลุgมสังคม พบวgากลุgมสังคมมีผลตgอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ

ของคนกลุgม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูwประกอบการ ควรวางแผนการตลาดโดยใชwกลุgมดารา 

influencer หรือผูwมีช่ือเสียงในการทำตลาดแบบ Omni channel เพ่ือสรwางใหwเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ

และกgอใหwเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือเกิดข้ึน  

 

ขAอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตDอไป 

 1. ในการใหwไดwผลการวิเคราะหZท่ีแมgนยำมากย่ิงข้ึน ควรมีการเพ่ิมตัวแปรตwน ท่ีอาจจะสgงผลตgอ

พฤติการรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ และตัวแปรตwนท่ีเก่ียวขwองกับสถานการณป̀จจุบัน เชgน ตัวแปรดwาน

สgวนผสมทางการตลาด ตัวแปรดwานโรคโควิด 19 เป{นตwน เพ่ือนำขwอมูลท่ีไดwไปใชwในการเพ่ิมยอดขาย หรือ

พัฒนาอาการเพ่ือสุขภาพใหwตรงกับความตwองการของผูwบริโภคมากย่ิงข้ึน  

2. ควรมีการทำการศึกษากับประชากรกลุgมตัวอยgาง กลุgมอ่ืน ๆ เพ่ือใหwไดwขwอมูลทางการวิจัยและ

ผลการวิจัยท่ีหลายหลายมากย่ิงข้ึน รวมถึงทำการศึกษาประชากรกลุgม Generation Y ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ดwวย 

เพราะในสถานท่ีท่ีแตกตgางกันวิถีชีวิตของประชากรจะมีความแตกตgางกัน ซ่ึงจะทำใหwรูwขwอมูลถึงความ

แตกตgางน้ี เพ่ือผูwประกอบการจะไดwขยายตลาดไปยังกลุgมเป�าหมายไดwอยgางถูกตwองและเขwาถึงกลุgมเป�าหมาย

มากย่ิงข้ึน 

3. ควรทำการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธZกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

โดยเฉพาะตัวแปรท่ีเก่ียวขwองกับการใชwชีวิตและความตwองการของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความเรgงรีบ

และซับซwอน มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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