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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ

คนวัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคน
วัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เลือกซื้ออาหาร
เพื่อสุขภาพ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) พบความแตกต่างน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพโดยภาพรวมต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยทางจิตวิทยา 
ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ และด้านทัศนคติ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจ; อาหารเพื่อสุขภาพ 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study a decision process of buying food for 

the health of people working in Bangkok area 2) to study a decision process of buying food 
for the health of people working in Bangkok area by Personal factors 3) to study the 
Psychological factors affecting a decision process of buying food for the health of people 
working in Bangkok area. 

The sample group was 400 people working in Bangkok who consumed of buying 
food for the health. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The 
data collected were analysed by using the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-
test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was 
used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple 
Regression Analysis. Multiple Regression. 

The results of hypothesis testing showed that people working in Bangkok with 
education level is different, making the decision process of buying food for the health was 
different. Moreover, Psychological factors included motivation,  perception and attitude 
affect to the decision process of buying food for the health of people working in Bangkok 
area. 

 
Keywords: decision process; food for the health 
 
บทน า 

ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากการเข้าถึงเทคโนโลยี
การสื่อสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ท าให้พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคมีความแตกต่างมากขึ้น สร้าง
ความซับซ้อนในการเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้ค้าและบริการในการศึกษารายละเอียดแยกย่อยที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่ง
ท าให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มความหลากหลายของช่องทางการติดต่อสื่อสาร พร้อมศึกษา
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ที่ไม่เพียงแต่การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังต้องศึกษาถึงปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีรายละเอียดช่วยในการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้ เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการวางกลยุทธ์ในเรื่องของการแบ่ง Segmentation ในมุมของการท า
การตลาดต้องท าให้สอดคล้องกับเทรนด์หรือกระแสความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคด้วย เพื่อให้
สินค้าและบริการมีความหมายต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเหล่านี้มากข้ึน จะเห็นว่า การเจาะตลาดในยุคนี้เป็น
ยุคที่แย่งความสนใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค
อย่างถ่องแท้ เพื่อช่วยในการท าContent ใหม่ๆที่สร้างจุดแตกต่าง เพิ่มความน่าสนใจและดึงกลุ่มผู้บริโภคมา
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ให้ได้มากและนานที่สุด โดยเน้นสร้างการจดจ า กระตุ้นการรับรู้ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ ใช้ปัจจัย
หลักการทางจิตวิทยาที่เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ เกิดจากความรู้สึกนึกคิดภาย ใน กระตุ้น
ความสนใจ ความต้องการอยากซื้อ อยากใช้ อยากบริโภคสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

จากการศึกษาปัจจัยข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพของกลุ่มคนวัยท างาน ศึกษาโดยใช้ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
และปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ และทัศนคติ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
เมืองที่มีความหลากหลายของประเภทอาหารและมีความแตกต่างของกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา เพื่อจะ
ได้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ที่มีความสนใจในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัย
ท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตงานวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้โดยรวบรวมข้อมูลและก าหนดขอบเขตของประชากรกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 400 คน 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  และ
ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ และทัศนคติ 

ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 

มีขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพื่อทราบถึงปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่ม
คนวัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. คนวัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่างกัน น่าจะมีกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพต่างกัน 

2. ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ น่าจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหาร
เพื่อสุขภาพของกลุ่มคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี ้
1. การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆสามารถสรุป

ความหมายของ การตระหนักถึงปัญหา หมายถึง การรับรู้ถึงความต้องการของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้บริโภค 
ที่เกิดจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกของแต่ละบุคคล ส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าและเพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้น  

2.การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆสามารถสรุป
ความหมายของ การแสวงหาข้อมูล หมายถึง การสนใจในสินค้าและบริการ น ามาซึ่งการศึกษาหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง พนักงานขาย จุดให้บริการและช่องทางการสื่อต่างๆ ช่วย
ประเมินการตัดสินใจซื้อต่อไป  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆสามารถ
สรุปความหมายของ การประเมินทางเลือก หมายถึง การพิจารณาประโยชน์และความส าคัญของสินค้าและ
บริการ โดยอาศัยความพึงพอใจ ความเชื่อถือในตราสินค้า มาประกอบในการพิจารณาประเมินทางเลือก  

4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆสามารถสรุปความหมาย
ของ การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจที่จะซื้อกับใคร ร้านไหน ซื้อเมื่อไร ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขาย 
ประสบการณ์การซื้อที่ประทับใจ การเชิญชวนของพนักงานขาย หรือแม้แต่ข้อจ ากัดด้านเวลา  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behaviour) จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆสามารถ
สรุปความหมายของ พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ ด้าน
ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ า การแนะน าบอกต่อทั้งในด้านบวก
และด้านลบ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
1. แรงจูงใจ จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆสามารถสรุปความหมายของ แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่จูง

ใจหรือกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการ หรือคล้อยตามสิ่งจูงใจ น าซึ่งการแสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อ

ตอบสนองความต้องการนั้นๆ 

2. การรับรู้ จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆสามารถสรุปความหมายของ การรับรู้ หมายถึง การได้
มองเห็น การได้สัมผัส ได้ยินเสียง ได้ลิ้มรส และดมกลิ่นสิ่งที่เข้ามากระทบ น ามาซึ่งการตีความรู้สึกส่วน
บุคคลของผู้บริโภค สู่น ามาซึ่งการแสดงออกทางปฏิกิริยาในแง่ของการรับรู้และเข้าใจต่อสิ่งที่มากระทบนั้นๆ 

3. ทัศนคติ จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆสามารถสรุปความหมายของ ทัศนคติ หมายถึง 
ความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบของบุคคล ที่เกิดจากการรับรู้ เรียนรู้ ความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกัน
ตามประสบการณ์แต่ละช่วงวัย แต่ละกลุ่มทางสังคม 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ 

จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆสามารถสรุปความหมายของ อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่
ประกอบด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วน ในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกาย โดยก าหนดสัดส่วน ปริมาณ และ
ความหลากหลายของอาหารให้เหมาะสม ส าหรับบุคคลแต่ละคนด้วย มีความสะอาดถูกสุขอนามัย สด ใหม่ 
ร้อน ปรุงสุก  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยภาคสนาม โดยเป็นการวิจัย
แบบตัดขวาง (Cross sectional studies) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คนวัยท างานในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การเปิดตารางส าเร็จรูปของ 
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543, อ้างใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิ
สรรพ์, 2557) ซึ่งเป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประมาณสัดส่วนของประชากร โดยมีระดับค่า
คาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อถือที่ 95% พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจ านวน 
400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ 
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) พบ
ความแตกต่างน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

 

 

 



6 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคน

วัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครโดยรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการประเลื อกทางเลือก 
และด้านการแสวงหาข้อมูล 

2. ผลการเปรียบเทียบ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัยได้
ดังนี้ 

2.1  คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน 

2.2  คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยรวมต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคน
วัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได้ว่า ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านทัศนคติ ด้าน
แรงจูงใจ และด้านการรับรู้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มคนวัยท างาน ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร มาสารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก 

1.1 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพ ด้านการตระหนักถึงปัญหาในระดับมาก โดยคนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มีความต้องการอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากสารพิษตกค้างในอาหารที่ผ่านการปรุงแต่
ละขั้นตอน เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดข้ึนต่อร่างกาย เป็นการตระหนักรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดต่อตัวผู้บริโภคของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของราช ศิริวัฒน์ (2560) ได้กล่าวถึงปัญหา
ของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล เกิดจากการเจริญเติบโตของบุคคลทั้ง
ทางด้านวุฒิภาวะและคุณวุฒิ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งสภาพทางจิตใจที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและ
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ความต้องการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองสิ่งเร้าในตัวบุคคล สอดคล้องงานวิจัยของวารุณี จีนศร (2554) ที่พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาในการซื้อผักปลอดสารพิษเพราะต้องการความปลอดภัย ไร้สารพิษ 
รองลงมาคือ ราคา คุณภาพ/ความสะอาด และความสดใหม่ สอดคล้องการศึกษาของ พิชญา ชิตสมบัติ 
และวรัญญา ติโลกะวิชัย (2560) ที่พบว่า  ส่วนใหญ่มีความตระหนักถึงความจ าเป็นของวัตถุดิบที่ใช้ต้องมี
คุณภาพดี เพราะต้องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และสอดคล้อง
การศึกษาของอ าภา เจิ่งฤทธิ์ (2557) ที่กล่าวว่า ด้านการรับรู้ถึงปัญหาผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก
กับด้านการรับรู้จากภายใน ที่ต้องการซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูก รองลงมาคือ ต้องการสร้างภูมิคุ้มกัน 
และต้องการบ ารุงหัวใจ ส่วนการพิจารณาด้านการรับรู้จากภายนอกผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก ที่
ต้องการมีผิวพรรณที่ดีเหมือนคนอ่ืน รองลงมาคือต้องการบ ารุงสายตาให้มองเห็นดีขึ้นตามค าแนะน าของ
เพื่อน และต้องการมีรูปร่างที่สมส่วนเหมือนดารา นักแสดง  

1.2 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพ ด้านการแสวงหาข้อมูลในระดับมาก โดยคนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่ศึกษาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารด้วยตัวเองตามสื่อต่างๆ เพื่อน าข้อมูลประกอบการ
พิจารณาทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความทันสมัย
มากขึ้น ผู้บริโภคสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ Assael (1998, pp.162-163, อ้างถึงใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558 ) ที่ได้
กล่าวว่า เมื่อเกิดความต้องการหรือความสนใจข้อมูล เพื่อน ามาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจของ
ผู้บริโภค การค้นหาข่าวสารข้อมูลอาจจะพบมาจากเพื่อน การโฆษณา หรือผู้ที่เคยใช้สินค้า เป็นต้น ในการ
เลือกสินค้าแต่ละประเภท ผู้บริโภคจะท าการค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง เช่น การซื้อนาฬิกาอาจจะถาม
จากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใช้หรือ พนักงานขาย การค้นหาข่าวสารข้อมูล สอดคล้องแนวคิดของวรรณรัตน์ 
ขันจินา (2557) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้แหล่งข้อมูลทางออนไลน์ ด้านประเภทของข้อมูลที่ค้นหา 
วัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูล และความถี่ในการสืบค้น (ต่อสัปดาห์) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน
ผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคให้ความส าคัญในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน เพราะอาหารคลีนเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน จากกระแสนิยม
ของคนรักสุขภาพก าลังมาแรงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย  

1.3 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพ ด้านการประเมินทางเลือกในระดับมาก โดยคนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่ พิจารณาซื้ออาหารที่เป็นผักผลไม้ เพราะเชื่อว่าดีต่อสุขภาพ โดยค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารเป็นหลัก เลี่ยงการรับประทานประเภทของทอด เนื่องจากอาหารประเภทดังกล่าวส่งผลเสียต่อการ
เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ กลุ่มตัวอย่างจึงเลือกซื้ออาหารจากคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าตราสินค้า 
เพื่อต้องการมีสุขภาพที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของวิทวัส รุ่งเรืองผล (2553, อ้างถึงใน กนกวรรณ 
จิรพิพัฒนพรและคณะ, 2559) ได้อธิบายไว้ว่า การแสวงหาทางเลือก (Identification of Alternative) เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการยอมรับความต้องการของผู้บริโภค จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับระดับความ
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เกี่ยวพัน (Involvement Level) ของแต่ละคน ซึ่งจะสูงหรือต่ านั้นขึ้นอยู่กับลักษณะความส าคัญที่มีต่อ
ผู้บริโภคใน 4 ประการ คือ 1) ข้อมูลที่ผู้บริโภคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ  2) ราคาของผลิตภัณฑ์ 3) 
ความส าคัญต่อการยอมรับของสังคม 4) ความส าคัญทางกายภาพต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับการศึกษาของ
วารุณี จีนศร (2554) ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผักปลอดสารพิษที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง ผักปลอด
สารพิษมีให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ผักปลอดสารพิษ มีความสด สวยงาม สีสันน่ารับประทาน ความสดใหม่ 
และมีวันหมดอายุบอกชัดเจน สอดคล้องการศึกษาของวรรณรัตน์ ขันจินา (2557) อธิบายได้ว่า ปัจจัยในการ
ประเมินทางเลือกซื้อของผู้บริโภคนั้นในการซื้ออาหารคลีน ผู้บริโภคจะมีการศึกษาถึงคุณสมบัติของสินค้า 
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ราคาของสินค้า สอดคล้องการศึกษาของอ าภา เจิ่งฤทธิ์ (2557) พบว่า การประเมิน
ทางเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ รวมถึงให้ความส าคัญต่อการ
พิจารณาจากการบริการ ทั้งก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และหลังการซื้อ  

1.4 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพ ด้านการตัดสินใจซื้อในระดับมาก โดยคนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ 
พิจารณาซื้อด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์ ดูวันหมดอายุก่อนซื้ออาหารพร้อมปรุงหรืออาหารส าเร็จรูป ด้าน
ความพอใจในผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของอาหารเพื่อสุขภาพ รสชาติของอาหารสามารถโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพอย่างมากที่สุด ซึ่งผู้บริโภคมักจะตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตนเอง สอดคล้อง
งานวิจัยของปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์, ชวาลิน เนียมสอน, ลักษณสุภา บัวบางพลู และกนิษฐา ศรี
เอนก (2557) สรุปว่า ผู้บริโภคที่มีเหตุผลในการซื้ออาหารมื้อหลัก ด้านรสชาติอาหาร ให้น้ าหนักการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้ออาหารมื้อหลักในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่าง กับผู้บริโภคที่มีเหตุผลในการซื้อ เพราะราคาและมี
อาหารให้เลือกหลากหลาย สอดคล้องงานวิจัยของณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อ
อาหารคลีนฟู๊ดมาบริโภคเพราะคิดว่าอาหารคลีนฟู๊ดไม่ท าให้อ้วน และเมื่อทานประจ าจะส่งผลดีต่อสุขภาพ
แน่นอน เนื่องจากอาหารคลีนฟู๊ดมีประโยชน์และโภชนาการครบถ้วนตามต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มาเป็นส่วนช่วยการตัดสินใจเลือกซื้อ และสอดคล้องการศึกษาของอ าภา เจิ่งฤทธิ์ 
(2557) มีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์คือ เพื่อเพิ่มเติมสารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอใน
แต่ละวัน และเพื่อเสริมสร้างป้องกันไม่ให้เกิดโรค ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์จะเลือกซื้อกลุ่มสารอาหารเติมพลัง 
เช่น วิตามิน โปรตีน เป็นประจ า  

1.5 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อในระดับมาก โดยคนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มักเลือกซื้ออาหารที่มีกากใยอาหารสูงบริโภค เพราะรู้สึกว่าอาหารประเภทดังกล่าวช่วยในการ
ขับถ่ายได้ดี ซึ่งหลังจากการเลือกซื้ออาหารเพื่อน ามาบริโภคแล้ว จะท าให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงประโยชน์หรือ
โทษของอาหารที่เลือกรับทานที่ส่งผลต่อสุขภาพ และสร้างความพึงพอใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อใน
ครั้งต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด Kotler & Armstrong (2011, อ้างถึงใน วรรณรัตน์ ขันจินา , 2557) ได้
อธิบาย พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase Behaviour) ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจซื้อ อาจท าให้ได้รับความพอใจ หรือความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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และสอดคล้องแนวคิดของณัฐพงษ์ ชุมภู และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2561) กล่าวไว้ว่า มีการบอกต่อ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลังจากที่ได้มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะมีพฤติกรรม
ในการบอกต่อเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็น แนะน า บอกต่อเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ผู้อื่นได้รับความรู้สึกดีๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหาร
เพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน จะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้บริโภคจะเป็นเพศไหนล้วนให้ความส าคัญในการดูแล
สุขภาพ ซึ่งอาจเนื่องจากอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารที่มีความต้องการคุณค่าสารอาหารเหมือนกันทุกเพศ 
โดยไม่จ าเป็นต้องแยกความต้องการบริโภคเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง สอดคล้องแนวคิดของ วารุณี จีนศร 
(2554) ได้อธิบายว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผักปลอด
สารพิษในประเด็น ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน และแนวโน้มการบอกต่อไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
การศึกษาของอ าภา เจิ่งฤทธิ์ (2557)  ที่พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารนิวทริไลท์ กลุ่มสุขภาพหัวใจ การลดและควบคุมน้ าหนัก สารอาหารเติมพลัง เช่น โปรตีน 
วิตามิน สุขภาพตา สุขภาพทางเดินหายใจ สุขภาพทางเดินอาหาร และสอดคล้องงานวิจัยของ สุรีย์พร ศรี
ชมภู และธีรเวช ทิตย์สีแสง (2559) พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าวงจร
คุณภาพบิ๊กซี ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง พฤติกรรมการซื้อสินค้าซ้ า การบอกต่อ/การแนะน าผู้อ่ืน
ให้ซื้อสินค้าที่ไม่แตกต่างกัน  

2.2 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหาร
เพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้บริโภคต้องการอาหารเพื่อสุขภาพทุกช่วงวัยของอายุ คุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพมีความจ าเป็นต่อร่างกายทุกคนโดยไม่จ ากัดอายุ ซึ่งไม่สอดคล้อง 
กนกวรรณ จิรพิพัฒนพร, พันธ์พิศุทธิ์ โชติพงศ์, พรณรงค์ พีระณรงค์ และพรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก (2559) ที่
กล่าวว่า กลุ่มวัยท างานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุต่างกัน จะมีกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลี
นแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างสูง คือ 31-46 ปี จึงจ าเป็นที่จะต้องดูแล
สุขภาพเป็นพิเศษ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิชา คาพันธ์ (2557 
อ้างถึงใน กนกวรรณ จิรพิพัฒนพร และคณะ , 2559 ) ที่พบว่า อายุและสุขภาพของสมาชิกชมรมชีวจิตมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต เนื่องจากจุดประสงค์หลักของผู้บริโภคต้องการซื้ออาหาร
คลีน เพราะเห็นว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเป็นสาเหตุให้ทุกช่วงอายุมีการ
ตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน  

2.3 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยรวมต่างกัน ตามความเห็นของผู้วิจัยวิเคราะห์ความต่างของระดับ
การศึกษาที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ อาจเกิดจากระดับการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่ม
คนให้มีสังคมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อ
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ร่างกายต่างกัน สอดคล้องกันแนวคิดของ วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2558) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จากการศึกษาที่
มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการตัดสินใจด้านแรงจูงใจซื้อแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการพิจารณาทางปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา และด้านสถานที่
จัดจ าหน่ายน้ าผลไม้พร้อมดื่ม สอดคล้องงานวิจัยที่ศึกษา ของปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์, ชวาลิน เนียม
สอน, ลักษณสุภา บัวบางพลู และกนิษฐา ศรีเอนก (2557) สรุปได้ว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
ย่อมอยู่ในล าดับชั้นทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นลักษณะค่านิยมและพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคที่
แตกต่างกัน สอดคล้องการศึกษาของวารุณี จีนศร (2554) พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน ให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางตลาดผักปลอดสารพิษแตกต่างกัน โดย
ผู้บริโภคระดับปริญญาตรีมีการให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางตลาดผักปลอดสารพิษมากกว่า
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี, ระดับอนุปริญญา/ปวส. และระดับต่ ากว่าหรือเทียบเท่ากับมัธยมตอนปลาย/ปวช. 

2.4 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน การใส่ใจในสุขภาพเป็นเรื่องของความต้องการดูแลสุขภาพเป็น
รายบุคคล ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารที่ดีมีประโยชน์ย่อมส่งผลในสุขภาพของผู้บริโภค ท าให้ความแตกต่างใน
การประกอบอาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ สอดคล้อง กนกวรรณ จิรพิพัฒนพรและ
คณะ (2559)  ที่พบว่า อาชีพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของกลุ่มวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากทุกอาชีพมีความต้องการที่จะดูแลสุขภาพของตนให้ดีพอๆกัน ไม่ว่าอาชีพ
ใดก็สามารถเลือกการรับประทานอาหารคลีน เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพได้ 

2.5 คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยรวมไม่ต่างกัน อาจเนื่องมาจากตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบันเป็นตลาดที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก จึงท าให้มีกลุ่มผู้ประกอบการค้าพยายามสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การลดราคา 
แถมสินค้า ในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาที่ขายตามท้องตลาดไม่แพง ดังนั้นการเลือกซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพจึงไม่มีผลต่อรายได้ของผู้บริโภค สอดคล้องแนวคิดณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ที่กล่าวว่า  
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร 
ในด้านความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/เดือน) และในด้านมูลค่าในการบริโภค (บาท/ครั้ง) ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องงานวิจัยกนกวรรณ จิรพิพัฒนพรและคณะ (2559)  ที่อภิปรายได้ว่า อาจเป็นเพราะผู้บริโภค
ส่วนมากต้องการซื้ออาหารคลีนเนื่องจากเพื่อต้องการดูแลสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายในการซื้อ อาหารคลีนในแต่ละมื้อ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักเมื่อเทียบกับรายได้ 

3. ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างาน 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคน
วัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้
ความคิดเห็นต่อด้านแรงจูงใจในระดับมาก โดยพิจารณาจากการเลือกรับประทานอาหารตามสัดส่วนที่
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พอเหมาะ เพื่อความต้องการของร่างกาย ที่ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีในอนาคต การกระตุ้นให้คนนิยมเข้าสังคม
โดยไม่จ าเป็นต้องบริโภคแอลกอฮอล์ การได้รับแรงจูงใจจากคนในครอบครัวท าให้มีความต้องการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ การเลือกทานอาหารประเภท นึ่ง อบ ลวก ต้ม ตุ๋น เลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ติดมัน 
และรสชาติของอาหารเพื่อสุขภาพก็มีส่วนในการจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการทานซ้ าหรือซื้อซ้ าได้ ซึ่ง
เป็นการได้รับแรงจูงใจทางด้านเหตุผลมากกว่าแรงจูงใจทางด้านอารมณ์ สอดคล้องแนวคิดของอดุล จาตุรง
คกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550, อ้างถึงใน พินิจนันท์ อ่อนพานิช , 2560) ที่ได้ถึงแรงจูงที่จ าแนกตาม
ลักษณะการซื้อด้านเหตุผล (Rational motives) ได้แก่ การซื้อสินค้าด้วย ประสิทธิภาพของสินค้า ความ
น่าเชื่อถือด้านคุณภาพ ความเหมาะสม สอดคล้องการศึกษาของ ปกรณ์ยศ ลาภกาญจนา (2562) กล่าวว่า 
แรงจูงใจในการบริโภคอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมีประโยชน์ทางโภชนาการสูง และด้านอารมณ์ 
(ความเชื่อมั่นอาหารเพื่อสุขภาพ , ความคล้อยตาม) ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าถ้ารับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพเป็นประจ า จะท าให้ท่านมีรูปร่างที่ดีกว่าบุคคลที่รับประทานอาหารทั่วไป และให้ความส าคัญระดับ
ปานกลางในด้านปัจจัยภายนอก (ค่านิยม, สังคม, เศรษฐกิจ) ที่มีการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพราะ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้  

3.2 ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านการรับรู้ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคน
วัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้
ความคิดเห็นต่อด้านการรับรู้ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากการตระหนักถึงปัญหา มีส่วนในการกระตุ้น
ในผู้บริโภครับรู้ถึงผลของการบริโภคอาหารที่จะส่งผลต่อร่างกาย โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ ว่า
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะท าอันตรายต่อตับ และรับรู้ถึงผลของการทานอาหารรสเค็มจัด มีผลต่อการเกิด
ความดันโลหิตสูง ซึ่งทั้งหมดเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารมีผลต่อความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ สอดคล้อง
แนวคิดของ Scniffman and Kanuk (1994, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, อ้างถึงใน พินิจนันท์ อ่อน
พานิช, 2560) กล่าวว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการที่บุคคลเลือกสรรตีความสิ่งกระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ของมนุษย์ คือ ตา หู จมูก ปาก ผิวหนัง มีความส าคัญทางการตลาดโดยเป็นปัจจัยที่น าเข้าในรูปแบบสิ่ง
กระตุ้น ท าให้ตีความสิ่งกระตุ้นออกมาเป็นความหมาย สอดคล้องกับ Urala (2005,อ้างถึงใน อรรนพ เรือง
กัลปวงศ์ และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์, 2558) กล่าวว่า การพยากรณ์ที่ดีที่สุดส าหรับความตั้งใจที่จะบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ คือ การรับรู้เก่ียวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และความจ าเป็น
ในการบริโภคอาหารดังกล่าว  

3.3 ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านทัศนคติ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคน
วัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า คนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้
ความคิดเห็นต่อด้านทัศนคติในระดับมาก โดยพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดว่าการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพสามารถป้องกันโรคหรือรักษาโรคมากที่สุด จากการเรียนรู้ถึงความสะอาด ปลอดสารพิษ 
และมีการประกอบอาหารสดใหม่ทุกวันของอาหารเพื่อสุขภาพ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพที่ดี สอดคล้องแนวคิด
ของ Crutchfield & Ballachy (1948, อ้างถึงใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558) ที่กล่าวว่าทัศนคติอาจจะเกิด
จากปัจจัยการจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivations) ที่สามารถให้การตอบสนองต่อร่างกายได้ ก็จะ



12 

 

เกิดทัศนคติที่ดีขึ้นกับบุคคล หากสิ่งใดไม่สามารถตอบสนองได้ทัศคติที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นต่อบุคคล และปัจจัย
ทางข่าวสารหรือข้อมูล (Information) ในตัวบุคคลหากทัศนคติมาจากแหล่งข่าวสารหรือ ข้อมูลต่างๆ บุคคล
ก็ประเมินข้อมูลและน าไปวิเคราะห์จนก่อเป็นทัศคติขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกันบาง บุคคลอาจฟังข้อมูลหรือ
ข่าวสารมาจากผู้อื่นที่ทัศนคติไม่ดี ก็จะเป็นการเกิดทัศนคติที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาได้  และสอดคล้องแนวคิดของ ก่อ
เกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และวีนัส อัศวสิทธิถาวร (2550, อ้างถึงใน พินิจนันท์ อ่อนพานิช, 2560) ได้กล่าวถึง 
บทบาทของทัศนคติเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชักน าให้คนแสดงออกทางความรู้สึกในเชิงบวก และดีต่อบุคคล  

 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนวัยท างานในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านค้า ไม่จ าเป็นต้องเน้นความสนใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านเพศของผู้บริโภค เพร าะ
เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงต่างนิยมหันมาดูแลสุขภาพ เพื่อต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ฉะนั้น
การออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจึงไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญทางด้านเพศเป็นหลัก 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนวัยท างานในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
อาจเนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน โดยไม่ได้จ ากัดเฉพาะแค่ในช่วงกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง 
จึงควรน าเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคที่มีอายุทุกช่วงวัย 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนวัยท างานในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยภาพรวม
ต่างกัน อาจเกิดจากระดับการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มคนให้มีสังคมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร การเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อร่างกายต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพให้เกิดการับรู้ทุกช่องทางมากขึ้น กระตุ้นให้
ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษาใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ  

4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนวัยท างานในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
ซึ่งการใส่ใจในสุขภาพเป็นเรื่องของความต้องการดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคล ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารที่ดีมี
ประโยชน์ย่อมส่งผลในสุขภาพของผู้บริโภค ท าให้ความแตกต่างในการประกอบอาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบการควรจะค านึงถึงประโยชน์ของสารอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนา
ที่ผู้บริโภคควรจะได้รับ มากกว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าได้กับผู้บริโภคแต่ละอาชีพ 
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5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนวัยท างานในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยภาพรวมไม่
ต่างกัน ซึ่งตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบันเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ท าให้ราคาของอาหาร
เพื่อสุขภาพตามท้องตลาดไม่แพง ผู้ประกอบการควรเน้นในเรื่องการรักษาคุณภาพของอาหาร ความสะอาด
ของร้านหรือพื้นที่ประกอบอาหาร เลือกใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค มากกว่า
การตั้งราคาเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค 

ปัจจัยทางจิตวิทยา 
1. ด้านแรงจูงใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจ มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเร่ิมจากการสร้างสิ่งจูงใจในรสชาติของอาหารเพื่อสุขภาพที่ควรมีรสชาติอร่อย
ถูกปากผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งยังจูงใจให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการมีรูปร่างที่ดี โดยเลือกเน้นทานอาหารประเภทปลา ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจ า ที่
ผ่านการปรุงอาหารด้วยการ นึ่ง อบ ลวก ต้ม ตุ๋น เลี่ยงทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์ติดมัน ทั้งการก าหนดสัดส่วน
ของการรับประทานอาหารที่มีความเหมาะสม ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม
ความต้องการของร่างกาย ที่จะไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั้งคนในครอบครัวก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้
ผู้บริโภคคล้อยตามต้องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และการเข้าสังคมในปัจจุบันไม่ได้เป็นที่นิยมทาน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่มักจะรวมตัวท ากิจกรรมเพื่อสุขภาพเช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน เล่นโยคะ  

2. ด้านการรับรู้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านการรับรู้  มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากที่สุด โดยเริ่มจากการสร้าง การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุขภาพด้าน
โภชนาการ โดยพิจารณาจากการที่ผู้บริโภคทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพหากผู้บริโภคเลือก
รับประทานในสัดส่วนและปริมาณที่มากเกินไป เช่น การรับรู้ว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะท าอันตรายต่อตับ 
การรับรู้ถึงผลของการทานอาหารรสเค็มจัด มีผลต่อการเกิดความดันโลหิตสูง การเลือกทานอาหารประเภท
ฟาสต์ฟู้ดแบบชาวตะวันตกที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่เกิดจาก
การรับรู้ถึงคุณประโยชน์และโทษของการเลือกรับประทานอาหารมีผลต่อความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆได้ 

3. ด้านทัศนคติ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านทัศนคติ มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเร่ิมจากการสร้างความเชื่อหรือความรู้สึกนึกคิดว่าการรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพที่มีความสดสะอาดและปลอดสารพิษของวัตถุดิบ ในการน ามาปรุงอาหารที่สดใหม่อยู่เสมอจะส่งผลดี
ต่อสุขภาพ การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหรือรักษาโรคได้ และในแต่
ครั้งของการทานอาหารควรพิจารณาจ านวนแคลอรี่ของอาหาร จะสามารถควบคุมสัดส่วนการบริโภคที่
เพียงพอต่อร่างกายได้ ช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ

ของคนวัยท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางสังคม ปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรม และปัจจัยทางวัฒนธรรม เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าต่อไป 

2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาที่มีการจ ากัดกลุ่มตัวอย่างแค่เพียงผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาให้กว้างขึ้น และครอบคลุม
ยิ่งขึ้น เช่นการขยายขอบเขตในพื้นที่ปริมณฑล ต่างจังหวัด หรือภูมิภาค เพื่อให้ทราบความคิดเห็นทัศนคติ
ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากข้ึน ซึ่งผลการศึกษาอาจพบความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ 

3. ควรมีการทดสอบข้อมูลด้วยสถิติอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล
ครั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย แตกต่างกัน เกิดความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 
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