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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภท

อาหารคลีนในกลุ่มGEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารคลีน ในดา้นการตดัสินใจซ้ือมีความแตกต่างจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการคลอ้ยตามแหล่งกลุ่มอา้งอิงและทศันคติเก่ียวกบั

อาหารสุขภาพ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ไดแ้ก่ ประชากรกลุ่มGEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชห้ลกัการ
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ค านวณของ Taro Yamanc (1973) ซ่ึงมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาด

เคล่ือนท่ีระดับร้อยละ + - 5 ซ่ึงตวัอย่างท่ีได้มาได้ท าการเลือกใช้วิธีในการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Samp1ing) เพื่อให้ภาพลกัษณ์ท่ีเลือกนั้นเป็นไปตาม

ประสงคใ์นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด 

แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้ค าถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการคลอ้ยตามแหล่งกลุ่มอา้งอิง ประกอบดว้ย การคลอ้ย

ตามกลุ่มครอบครัว การคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อน และการคลอ้ยตามกลุ่มสังคม ส่วนท่ี 3 

แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย ค่านิยมด้าน

สุขภาพ ทศันคติต่อรสชาติ ดา้นความคุม้ค่า ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรม

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารคลีน ประกอบดว้ย การตดัสินใจซ้ือ 

 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.50 อาย ุอายสูุงกว่า 

56 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.80 ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา คิดเป็นร้อยละ 53.00  รายได ้

15,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.80 

ประชากรกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้

ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหาเพื่อสุขภาพประเภทอาหารคลีน โดยรวมในการ

ตดัสินใจซ้ือ ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และผลการวิเคราะห์สมการถดถอย

พบว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมด 6ตวัแปร มีตวัแปรอิสระจ านวน 5 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทอาหารคลีน ในกลุ่มGEN X 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซ้ือ โดยเรียงล าดบัตามท่ีมีผลสูงสุด ไดแ้ก่ การ

คลอ้ยตามกลุ่มครอบครัว การคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อน ทศันคติต่อรสชาติ ความคุม้ค่า และ

ค่านิยมด้านสุขภาพ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.822 และ

สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 67.6 

ค าส าคญั : พฤติกรรมการบริโภค, การตดัสินใจ, อาหารคลีน 
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ABSTRACT 

 Subject research Factors Affecting Consumption Behavior of Clean Food in 

GEN X Group in Bangkok The objective of (1) is to study personal factors including 

gender, age, education level and income that affect clean food consumption behavior. In 

terms of purchasing decisions, there were differences classified by personal factors (2) 

to study the correlation of source adherence, reference groups and attitudes towards 

healthy food. That affect clean food consumption habits The sample used for the 

research was 400 people of GEN X in Bangkok, using Taro Yamanc's calculation 

principle (1973) with a confidence level of 95% and a tolerance level of + - 5%. The 

samples obtained were made using a simple sample selection method. So that the 

selected image is in line with the research purpose. Tools used for data collection Is to 

use an open-ended questionnaire The questionnaire was divided into four sections. Part 

1: Respondent General Information Questionnaire. The questions consisted of gender, 

age, education, income. Part 2 A questionnaire on conformity with reference groups 

consisted of family groups. Conformity And social group compliance. Part 3 

Questionnaire on healthy food attitudes consisted of health values. Attitude to taste 

Value aspect. Part 4 Questionnaire on healthy food consumption behavior in clean food 

category consisted of purchasing decision. 

  The study found that Most of them are female. 61.50 percent of age older than 

56 years, accounting for 24.80 percent. Education lower than degree. Representing 53.00 

percent Revenue 15,001 - 45,000 baht or 34.80 percent. GEN X population in Bangkok 

Education level And different incomes Make healthy food consumption habits, clean 

food types Overall, the purchasing decision was significantly different at 0.05 level and 

the regression analysis results showed that A total of 6 independent variables, there are 
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5 independent variables affecting factors affecting healthy food consumption behavior 

Clean food category in the GEN X group in Bangkok Purchasing decisions In the order 

of the most effective, among them, the family group Conformity Attitude to taste, value 

and health values The multiple correlation coefficient (R) is 0.822 and the relationship 

can be described by 67.6%. 

Keywords : Consumption behavior, Decision, Clean food 
บทน ำ 

 ปัจจุบนัการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ และแข็งแรงยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของคนทัว่โลก 

ไม่ว่าจะเป็น การบริโภคอาหาร การออกก าลงักาย รายงานสุขภาพของคนไทย ปี 2557 

(ช่ืนฤทยั กาญจนจิตร, 2557) กล่าวไวว้่า โรคอว้นท าให้เกิดสาเหตุเจบ็ป่วยไดง่้าย ท าให้

โรคต่างๆเกิดข้ึนตามมา ความอว้นสามารถท าใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังตามมาได ้ทั้งน้ี 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคหันมาให้ความส าคญักบัอาหารและสุขภาพมากข้ึนจึงท าให้เกิดการ

พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เช่น การเสริมวิตามินเพื่อสร้างเส้นใยและกรด

ไขมนัท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย และในยคุของการแข่งขนัท่ีเราก าลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนั ชีวติ

มีความเร่งรีบข้ึนจึงไม่ค่อยมีเวลาให้ความส าคัญกับเร่ืองความสมดุลของอาหารท่ี

รับประทาน รวมทั้งค่านิยมการรับประทานอาหารแบบตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือ

หมู เน้ือไก่ ไขมนั นม และเนย ท าใหค้นไทยมีสุขภาพและร่างกายท่ีเปล่ียนไปเป็นสาเหตุ

ของการเกิดโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ และโรคอมัพาต ซ่ึง

โรคเหล่าน้ีลว้นเก่ียวกบัความเส่ือมของหลอดเลือด 

 ปัจจุบันชาวตะวนัตก ชาวยุโรปตะวนัตก สหรัฐอเมริกา เอเชีย และรวมถึง

ประเทศไทย เร่ิมตระหนักถึงพิษภยัของการกินอาหารซ่ึงไม่มีความสมดุล หน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี้การชกัชวนให้ลดการรับประทานเน้ือสัตว ์นม และเนย 

ให้หันมารับประทานประเภท พืช ผกั และธัญพืช ซ่ึงอุดมไปดว้ยเส้นใยจากธรรมชาติ  

และวิตามิน ทั้งน้ีการบริโภคอาหารในวยัเด็ก พบว่า อาหารประเภทเน้ือสัตวแ์ละนมเป็น
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ส่ิงจ  าเป็น เน่ืองจากร่างกายมีการเจริญเติบโตต่อเน่ือง ส่วนผูใ้หญ่นั้นร่างกายตอ้งการ

โปรตีนลดลง การรับประทานเน้ือสัตวแ์ละนมมากเกินไปท าใหร่้างกายไดรั้บไขมนัเพิ่ม 

เน่ืองจากเน้ือสัตว์และนมจะมีปริมาณไขมันค่อนข้างสูง นอกจากนั้ นยงัพบว่าผู ้ท่ี

รับประทานเน้ือสัตวม์ากๆ มีโอกาสเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้สูง ควรเปล่ียนแปลงมา

รับประทานโปรตีนจากพืช พวกถัว่แทน 

ผลการวิจัยทั่วไปออกมาว่า คนท่ีมีสุขภาพดีจะรับประทานอาหารครบ5 หมู่ และ

รับประทานผลไม ้ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากการรับประทานขนมกรุบกรอบและอาหาร

จานด่วน ซ่ึงท าใหรู้้วา่ความส าคญัของการรับประทานอาหารท่ีครบ 5 หมู่ และอาหารท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกายจะท าใหร่้างกายแขง็แรงและสุขภาพดี ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรม

การบริโภคท่ีไม่เหมาะสมของวัยรุ่น ท่ีมีแต่จะส่งผลเสียต่อร่างกาย ดังนั้ นปัญหา

พฤติกรรมการบริโภคนั้นส าคญัมาก เพราะการกินดีจะส่งผลใหสุ้ขภาพดี  

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ ประเภทอาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหฝ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้ง น าไปปรับใช้ ต่อยอด ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการ หรือกลยุทธ์ทาง

การตลาดใหเ้หมาะสมกบัการตดัสินใจซ้ือของคนกลุ่ม GEN X ในปัจจุบนั 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ในดา้นการตดัสินใจซ้ือมีความแตกต่างจ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการคลอ้ยตามกลุ่มแหล่งอา้งอิงและทศันคติ

เก่ียวกบัอาหารสุขภาพ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
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ประโยชน์ที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 ผลจากการศึกษามีประโยชนต่์อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี คือ 

1. ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน เพื่อเป็นประโยชน์ใน

แนวทางการเพิ่มยอดขาย หรือความพึงพอใจต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการทางการคา้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ได้น าไปใช้

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

3. ไดท้ราบถึงแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัทศันคติต่างๆ เก่ียวกบัอาหารคลีนท่ีกลุ่มคน

GEN X พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

 ทศันคติต่อสุขภำพ 

 ทศันคติ หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือและแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกของ

พฤติกรรมท่ีมีปฏิกิริยาโตต้อบว่าชอบหรือไม่ชอบ ท่ีจะส่งผลต่อการตอบสนองในทางท่ี

เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคล ส่ิงของและสถานการณ์ในสภาพแวดลอ้มของบุคคล

นั้นๆ โดยท่ีทศันคติน้ีสามารถท่ีจะเรียนรู้ หรือจดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์และทศันคติ

นั้นสามารถท่ีจะเรียนรู้หรือสามารถถูกตีความไดจ้ากส่ิงท่ีบุคคลพูดออกมาอย่างไม่เป็น

ทางการหรือการส ารวจท่ีเป็นทางการ หรือพฤติกรรมของคนเหล่านั้น ซ่ึงไดมี้ผูศึ้กษา

เร่ือง ทศันคติใหค้วามหมายไวห้ลากหลายดงัต่อไปน้ี 

 โรเจอร์ (Roger,1978: 208-209 อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร ,2533 : 122) ได้

กล่าวถึงทศันคติ ว่าเป็นดชันีช้ีว่า บุคลลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือ

ส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีส่งผล

ถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและ
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เป็นมิติของการประเมิน เพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆ ซ่ึงถือเป็นการ

ส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสาร

อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

 โรเสนเบิร์กและ ฮอฟแลนด ์(Rosenberg and Hovland,1960:1) ไดใ้หค้วามหมาย

ของทัศนคติว่า ทัศนคติโดยปกติสามารถนิยามว่า เป็นการจูงใจต่อแนวโน้มในการ

ตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร 

 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท า หรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ

ความคิดของบุคคลท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายในจิตใจ และภายนอก อาจท าไปโดยรู้ตวั

ไม่รู้ตวั อาจเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ผูอ่ื้นอาจสังเกตจากการ

กระท านั้ นได้และสามารถใช้เคร่ืองมือทดสอบได้ พฤติกรรมจึงเป็นลักษณะการ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้าของบุคคลเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีบุคคลแสดงออกทั้งท่ีสังเกตเห็นได้

และสังเกตไม่ได ้แบ่งออกเป็น2 ลกัษณะ คือ 

พฤติกรรมภำยใน(Covert Behavior) ไดแ้ก่ กิจกรรม หรือปฏิกิริยาส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในตวั
บุคคล เช่น ความคิดความรู้ความเช่ือเจตคติเป็นตน้ 
พฤติกรรมภำยนอก (Overt Behavior) ไดแ้ก่ กิจกรรม หรือปฏิกิริยาส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากตวั
บุคคลสังเกตเห็นได ้เช่น ความสุภาพ ความคล่องแคล่ววา่งไว ลกัษณะท่าทาง เป็นตน้ 
พฤติกรรมเป็นผลท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยาของมนุษยห์รืออินทรียก์บัส่ิงแวดลอ้ม และได้
กล่าวถึงพฤติกรรมของ Bloom (อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณและสวิง สุวรรณ , 2536, 
หนา้ 15) วา่พฤติกรรมมีองคป์ระกอบอยู3่ดา้นดว้ยกนัคือ 
 1. พฤติกรรมดา้นพุทธิปัญญา (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบั
การรับรู้ การจ าขอ้เทจ็จริงต่างๆ รวมทั้งการพฒันาความสามารถและทกัษะทางสติปัญญา
การใช้วิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรมด้า นน้ีประกอบด้วย
ความสามารถระดบัต่างๆคือ ความรู้ความเขา้ใจการประยุกต ์หรือการน าความรู้ไปใช้
การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
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 2. พฤติกรรมดา้นทศันคติ ค่านิยม ความรู้สึกชอบ (Affective Domain) พฤติกรรม
ดา้นน้ีหมายถึง ความสนใจความคิดเห็นความรู้สึกท่าที ความชอบไม่ชอบการใหคุ้ณค่า
การรับการเปล่ียน หรือการปรับปรุงค่านิยมท่ียดึถือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ
ของบุคคล พฤติกรรมดา้นน้ีแบ่งออกเป็น 5ขั้นตอน คือ การรับหรือการให้ ความสนใจ 
การตอบสนอง การใหค่้าหรือการเกิดค่านิยม การจดักลุ่มค่า และการแสดงลกัษณะตาม
ค่านิยมท่ียดึถือ 
 3. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ  (Psychomotor Domain) เ ป็นพฤติกรรมท่ีใช้
ความสามารถทางร่างกายแสดงออกมา ซ่ึงรวมทั้งการปฏิบติัหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก
และสังเกตไดใ้นสถานการณ์หน่ึงๆ หรืออาจจะเป็นพฤติกรรมท่ีล่าช้า คือบุคคลไม่ได้
ปฏิบติัทนัที ซ่ึงตอ้งอาศยัพฤติกรรมระดบัต่างๆ ทางดา้นพุทธิปัญญาและดา้นทศันคติท่ี
กล่าวมาแลว้ เป็นส่วนประกอบพฤติกรรมดา้นน้ี เม่ือแสดงออกมาจะสามารถประเมินผล
ไดง่้าย แต่กระบวนการท่ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมน้ีตอ้งอาศยัระยะเวลาและการตดัสินใจ
หลายขั้นตอน 
          ความหมายของพฤติกรรมบริโภคอาหารท่ีมีผูใ้หค้วามหมายของการบริโภคอาหาร
ไวม้ากมายซ่ึงก็มีความแตกต่างและคลา้ยกนับา้ง ผูว้ิจยัไดย้กมาประกอบเน้ือหาในการ
วจิยัดงัน้ี 
 สาคร ธนมิตต์ (2529) ได้อธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย
ออกเป็น2 แบบคือ 
 1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีพึงประสงค์จะเกิดข้ึนได้เม่ือเปล่ียนการขาด
ความรู้มาเป็นการมีความรู้ เปล่ียนความเช่ือท่ีผิดให้ถูกต้องส่งเสริมส่ิงแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยต่อการมีแหล่งอาหารและลดภาวะจ ายอม ปรับปรุงรูปแบบการสาธารณสุข
เพื่อใหม้ัน่ใจต่อการปลอดภยัของชีวติ 
 2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่พึงประสงค์มกัจะเกิดร่วมกนัไป และมีผล
เช่ือมโยงซ่ึงการเสริมความเช่ือท่ีผิดต่างๆ ส่วนความเช่ือท่ีผิดท่ีแกไ้ขยากท่ีสุดคือความ
เช่ือท่ีมีอิทธิพลจากวฒันธรรมประเพณี ส าหรับแหล่งอาหารจดัว่าเป็นสาเหตุส าคญัต่อ
การบริโภคไม่นอ้ยไปกวา่การเรียนรู้และบริการสาธารณสุข ส่วนปัจจยัรายไดแ้ละอ านาจ
การซ้ือจะมีผลต่อการไดม้าซ่ึงอาหารส าหรับการเล้ียงสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะ
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กลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่เกษตรกร การเลือกซ้ืออาหารอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของการโฆษณา
นอกจากน้ีการบริการอาหารแบบส่งถึงบา้นนั้นมกัจะมีวธีิดึงดูดผูซ้ื้อไดม้ากกวา่ 
 แรงจูงใจ 

 สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์ (2553, หนา้ 17) กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นส่ิงท่ีมีอยูภ่ายในตวั
บุคคลท่ีท าใหแ้ต่ละคนเกิดแรงผลกัดนัในการท่ีท าใหก้ระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนเกิดผล
ส าเร็จ โดยท่ีมนุษย์เราทุกคนมีความคาดหวังและความต้องการ (Needs) รวมถึง
จุดมุ่งหมายในชีวิตท่ีท าให้เกิดแรง ขับเคล่ือน (Drive) เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย (Goals) 
เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลท่ีจะกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทางใด
ทางหน่ึงและปฏิบติัตาม เพื่อใหต้นเองนั้นไดส่ิ้งท่ีคาดหวงัหรือตอ้งการ  
 หทัยทิพย ์แดงปทิว (2559, หน้า 21) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีมีพลัง
ผลกัดนัคนให ้เกิดพฤติกรรมและทิศทางเป้าหมายของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงบุคคลท่ีมีแรงจูงใจ
สูงมากจะยิ่งใช้ความพยายามมากในการกระท าเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน ใน
ขณะเดียวกนับุคคลท่ีมีแรงจูงใจต ่าจะไม่มีความพยายามในการท าใหส้ าเร็จหรือ ลม้เลิก
การกระท าก่อนส าเร็จตามเป้าหมายนัน่เอง  
กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

 1. ตวัแปรอิสระ 

 -ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้

 -การคลอ้ยตามแหล่งกลุ่มอา้งอิง ประกอบดว้ย การคลอ้ยตามกลุ่มครอบครัว การ

คลอ้ยตามกลุ่มเพื่อ การคลอ้ยตามกลุ่มสังคม 

 -ทศันคติเก่ียวกบัอาหารสุขภาพ ประกอบดว้ย ค่านิยมสุขภาพ ทศันคติต่อรสชาติ 

ดา้นความคุม้ค่า 

 2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ประกอบดว้ย การตดัสินใจ

ซ้ือ 
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วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ประเภทอาหารคลีนในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบ

วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

ส ารวจจากแบบสอบถาม (Question) โดยแบบสอบถามมีค่าความสอดคลอ้งรายขอ้ ตั้งแต่ 

0.6 – 1.0 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดวา่ ค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามแต่ละขอ้

ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป จึงจะถือว่ามีคุณภาพสามารถน าไปใชไ้ด ้และน าไปทดลองใช้

กบักลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของ 

Taro Yamanc (1973)ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.809 แสดงว่า ข้อ

ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเกบ็ขอ้มูลได ้

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได ้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1.1 ใชค่้าร้อยละและค่าความถ่ีกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน

บุคคล 

 1.2 ใชค่้าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายคุณลกัษณะกบัตวัแปร

ท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ าแนกตามเพศ จะใช้วิธีการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-Test 

 2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา 

และรายได้ จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 
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 2.3 เพื่อศึกษาการคลอ้ยตามกลุ่มแหล่งอา้งอิง และทศันคติเก่ียวกบัอาหารสุขภาพ

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis และผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

โดยเทคนิค Factor Analysis ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ คือ 1)ดา้นการคลอ้ยตามครอบครัว 

จดัโครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องคป์ระกอบ 2)ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อน จดั

โครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องค์ประกอบ 3)ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มสังคม จดั

โครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องคป์ระกอบ 4)ดา้นค่านิยมดา้นสุขภาพจดัโครงสร้าง

ในกลุ่มของตวัแปรได ้1 องคป์ระกอบ 5)ดา้นทศันคติต่อรสชาติ จดัโครงสร้างในกลุ่ม

ของตวัแปรได ้1 องคป์ระกอบ 6)ดา้นความคุม้ค่า จดัโครงสร้างในกลุ่มของตวัแปรได ้1 

องคป์ระกอบ 

สรุปผลกำรวจิัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.50 อาย ุอายสูุงกว่า 56 ปี คิดเป็นร้อยละ 

24.80 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา คิดเป็นร้อยละ 53.00  รายได ้15,001 – 45,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 34.80  

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภท

อาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการคลอ้ยตามครอบครัวอยู่มี

ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ดา้นกาคลอ้ยตามกลุ่มแหล่งอา้งอิง มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ดา้นค่านิยมดา้นสุขภาพ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
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ดา้นทศันคติต่อรสชาติ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นความคุม้ค่า มี

ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภท

อาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้สามารถสรุปการวจิยัไดด้งัน้ี 

 2.1 ประชากรกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารคลีนโดยรวมไม่ต่างกนั 

 2.2 ประชากรกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารคลีน

โดยรวมต่างกนั 

3.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภท

อาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 3.1 เพศท่ีต่างกนั ท าใหปั้จจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ประเภทอาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมการตดัสินใจซ้ือ

ไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 3.2 อายุ  ระดบัการศึกษา รายได้ ท าให้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม

การตดัสินใจซ้ือ ต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ท าให้ตวัแปรทั้ง3 ตวัน้ีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ประเภทอาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.3 การคล้อยตำมกลุ่มครอบครัว การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน ค่านิยมสุขภาพ 

ทศันคติต่อรสชาติ ความคุม้ค่า มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
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สุขภาพประเภทอาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหท้ั้ง 5 ตวัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารคลีน ในกลุ่ม GEN X โดยค่า

สัมประสิทธ์ิพหุคูณ เท่ากบั 0.822 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 67.6 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1.1 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ 

ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากทั้งเพศหญิงและเพศชาย สามารถ

สนใจเร่ืองการดูแลสุขภาพได ้ไม่จ าก าเพศ 

 1.2 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย อายุ 

ระดบัการศึกษา และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากดว้ยอาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ท าให้มาสารถมีปัจจยัทางดา้นสุขภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

เน่ืองจากการขาดวติามิน หรือสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายลดลง จึงตอ้งการหา

ส่วนท่ีจ าเป็นมาทดแทนส่วนท่ีขาดหายไป เช่น เม่ืออายุเพิ่มข้ึน ร่างกายอาจไม่สามารถ

ผลิตสาระส าคญัต่างๆได ้เช่น แคลเซียม คอลาเจน หรือวิตามินบางชนิด จึงตอ้งหาส่วน

ทดแทนเช่น อาหารท่ีมีส่วนผสมครบ 5 หมู่ ตามหลกัโภชนาการ ดงันั้นผูป้ระกอบการ

ควรค านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลเหล่าน้ี เพื่อมาปรับรูปแบบของอาหารให้มีความ

หลากหลายทางรสชาติหรือสารอาหารมากข้ึน 

2. ส่วนประสมทำงกำรตลำด 

 2.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) การเลือกประเภทอาหารจะตอ้งถูกกลุ่มเป้าหมายหรือ

ตรงกบัความตอ้งการ เช่น อาหารญ่ีปุ่น เกาหลี ฝร่ัง สเต๊ก พิซซ่า หรือต่ิมซ า เป็นตน้ และ

คุณภาพของอาหารตอ้งสดใหม่อยูเ่สมอ 



14 
 

 2.2 ราคา (Price) ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เลือกราคาท่ีกลุ่ม

ลูกคา้ยนิดีท่ีจะจ่าย ราคาเหมาะสมปริมาณของอาหาร 

 2.3 ท าเล ท่ีตั้ง (Place) ส าหรับการท าธุรกิจคา้ขายใดๆ กต็าม เร่ืองการเลือกท าเล

เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ท าเลท่ีอยู่ติดถนน เดินทางไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถ อยู่ใกลก้บัแหล่ง

ชุมชนมีคนสัญจรไปมามากท าใหมี้โอกาสท่ีจะเรียกลูกคา้ไดง่้ายกวา่ 

 2.4 โปรโมชัน่ (Promotion) การท าการตลาดในยุคน้ีมกัจะผสมผสานการน าเอา

เทคโนโลยเีขา้มาใชป้ระโยชน์อยา่งอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นเคร่ืองมือท่ี

ประหยดังบประมาณไดม้ากกวา่ส่ือแบบดั้งเดิม และยงัสามารถเขา้ถึงไดง่้ายจากทุกท่ี ทุก

เวลา การจดัโปรโมชัน่ เช่น การสะสมแตม้เพื่อแลกซ้ือสินคา้ภายในร้าน การซ้ือสินคา้

ช้ินท่ี2 ลดราคา 10% เป็นตน้ 

3. ปัจจัยด้ำนควำมเส่ียง 

 จากการผลการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี การท าธุรกิจเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ ใน

กลุ่มอาหารคลีน มีความเส่ียงสูง อาจมาเน่ืองจากการไดรั้บความนิยมท่ียงัไม่มากพอ การ

ผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่ีมีมากข้ึนในปัจจุบัน ท าให้การบริโภคอาหารเพื่อ

ประโยชน์ต่อร่างกายมีความสะดวก และง่ายต่อการใชชี้วิตประจ าวนัของคนในปัจจุบนั

มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรเพิ่มข้ึน ตวัแปรท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้น

แนวทางการเพิ่มยอดขาย หรือการขยายต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 2. ควรศึกษาในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบ เช่น ในเขตปริมณฑลเพิ่มเติม 

รวมทั้งในพื้นท่ีต่างจงัหวดัท่ีเป็นจงัหวดัใหญ่มีความส าคญัทางการท่องเท่ียว เน่ืองจาก

จงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก อาจเกิดการตอ้งการทางดา้นความตอ้งการบริโภคท่ี
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หลากหลาย เช่น สมุทรปราการ เชียงใหม่ ภูเกต็ เป็นตน้ เป็นประโยชน์ต่อการขยายและ

ต่อยอดธุรกิจ 

 3. ท าการวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ความเร่งรีบและซบัซอ้น มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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