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บทคดัย่อ   

การ วจิยั ครั� ง นี�  มี วตุั ถุ ประสงค ์เพื�อ  (1)  ศึกษา ระดบั ความ คิด เห็น  (2)  ศึกษา ความ สมัพนัธ์     

ระหวา่ง นิสยั การ บริโภค กบั ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค  และ  (3)  ศึกษา ปัจจยั ดา้น ทศันคติ  ดา้น การ     

คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง  ดา้น การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ  

เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ  ของ ผู ้บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร  กลุ่ม ตวัอยา่ง เป็น   

ประชากร กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  400  คน  ได ้มา จา การ สุ่ม แบบ บงัเอิญ หรือ สะดวก  เครื�อง มือ ที� ใช ้     

ใน การ วจิยั เป็น แบบสอบถาม ลกัษณะ เป็น มาตร วดั ประมาณ ค่า  5  ระดบั  สถิติ ที� ใช ้ใน การ วเิคราะห์ ค่า    

สถิติ พื�น ฐาน โดย ใช ้โปรแกรม  SPSS  ขอ้มูล ไดแ้ก่  การ แจกแจง ใน รูป ความถี�  โดย ใช ้ค่า สถิติ ร้อย ละ       

ค่า เฉลี�ย  ค่า ส่วน เบี�ยง เบน มาตรฐาน  การ วเิคราะห์ ความ สมัพนัธ์ โดย วธีิ ไค ส แคว ร์  และ การ วเิคราะห์    

ความ ถดถอย พหุคูณ   

ผล การ ศึกษา  พบ วา่  นิสยั การ บริโภค มี ความ สมัพนัธ์ กบั ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค  3  ตวัแปร       

จาก  5  ตวัแปร  และ ปัจจยั ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้   

บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร  ดงั ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผน  มี  5  ตวัแปร  จาก  7  ตวัแปร  ที� ระดบั         

นยั สาํคญั ทาง สถิติ   0.05   

สรุป ได ้วา่  ความ ตั�ง เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ เป็น ปัจจยั หลกั ที� ทาํให ้ผู ้ 

บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร เลือก ซื�อ ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ  ไดแ้ก่  ทศันคติ ต่อ สุขภาพ ที� ดี     
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ทศันคติ ต่อ รสชาติ  การ คลอ้ย ตาม บุคคล มีชื�อ เสียง  การ รับ รู้ ความ สาม รถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม   

ดา้น ความ สามารถ   และ การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ดา้น เวลา   

คาํ สําคญั :  ทศันคติ ,  การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง ,  การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ,      

ความ ตั�งใจ ,   ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผน   

Abstract   

The  objective  of  this  research  was  to  (1)  study  the  level  of  opinion,  (2)  study  the                  

relationship  between  eating  habits  and  consumption  intention,  and  (3)  study  The  attitude,  The               

subjective  norm,  The  perceived  behavioral  control  that  affect  the  intention  of  choosing  healthy               

food  product  consumption  of  Bangkok  consumers.  The  sample  group  was  the  population  of               

Bangkok,  400  people,  obtained  from  convenient  randomization.  The  research  tool  was  a              

questionnaire  that  was  a  five-level  likert  scale  statistical  measure  used  in  basic  statistical  analysis                

using  SPSS.  Data  was  frequency  distribution  by  using  statistics,  percentage,  mean,  and  standard               

deviation.    Relationship   analysis   by   chi-square   method   and   multiple   regression   analysis.   

The  results  of  the  study  found  that  eating  habits  were  related  to  3  out  of  5  variables  in                    

determination  of  consumption  and  factors  affecting  the  intention  of  choosing  healthy  food              

products  among  consumers  in  Bangkok.  As  in  the  theory  of  planned  behavior,  there  were  5  out                  

of   7   variables   at   the   statistical   significance   level   of   0.05.   

It  can  be  concluded  that  the  choice  to  consume  healthy  food  is  the  main  factor  that  leads                   

the  consumers  in  Bangkok  to  buy  healthy  food  products,  ie,  Attitude  to  healthy,  Attitude  to  taste,                 

Influence  by  famous  people,  Perception  of  ability  behavior  control  And  Perception  of  ability  to                

control   time   behavior.   

Keywords :  Attitude,  Subjective  norm,  Perceived  behavioral  control,  Intention,  Theory  of            

planned   behavior   (TPB)   

บทนํา   

แนว โนม้ ใน ประเทศ ไทย ที� สาํคญั  คือ ความ สวยงาม ใน การ มี ผวิ พรรณ และ มี รูป ร่าง ที� ดี  และ   

ยงั คง มี ความ สาํคญั อยา่ง ต่อ เนื�อง  แต่ ผู ้บริโภค ก ็มกั จะ มี พฤติกรรม ที� ตรง ขา้ม มกั จะ บริโภค อาหาร ที� ไม่  

ได ้ส่ง ผล ดี ต่อ สุขภาพ หรือ ตามใจ ปาก  ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ  จึง ตอ้ง มี รสชาติ ที� ดี ไม่ จืด และ   

ตอ้ง ไม่ ทาํ ลาย สุขภาพ  และ มี ประโยชน ์ที� ดี ต่อ ผวิ พรรณ  และ ช่วย ให ้รูป ร่าง ดี จะ เป็น ผลิตภณัฑ ์ที� ผู ้  

บริโภค มี ความ ตอ้งการ มาก ขึ�น อยา่ง ต่อ เนื�อง   ( กรม ส่ง เสริม อุตสาหกรรม ,   2557)   

จาก ขอ้มูล ขา้ง ตน้ การ ที� ผู ้วจิยั ศึกษา ถึง ปัจจยั ดา้น ทศันคติ  (Attitudes)  ปัจจยั ดา้น การ คลอ้ย   

ตาม กลุ่ม อา้งอิง  (Subjective  Norm)  ปัจจยั ดา้น การ รับ รู้ การ ควบคุม พฤติกรรม  (Perceive  Behavioral        

Control)  ซึ� ง มา จาก แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผน  (Theory  of  Planned  Behavior:  TPB)  (Ajzen          
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and  Fishbein,  1980;  Fishbein  and  Ajzen,  1975)  ต่อ ปัจจยั ดา้น ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์       

อาหาร เพื�อ สุขภาพ  (Behavioral  Intentions)  ของ ผู ้บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร  ซึ� ง จะทาํ ให ้ผู ้    

ประกอบ กิจการ เกี�ยว กบั ธุรกิจ อาหาร เพื�อ สุขภาพ ได ้ทราบ ถึง มุม มอง ความ ตอ้งการ ของ  ผู ้บริโภค    

พฤติกรรม การ ตดัสิน ใจ เลือก ซื�อ หรือ บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ ใน เขต กรุงเทพมหานคร อนั จะนาํ ไป 

สู่ การ พฒันา ดา้น คุณภาพ อาหาร  และ การ บริการ ให ้ดี ยิ�ง ขึ�น และ การ พฒันา กลยทุธ์ ทางการ ตลาด  รวม   

ถึง การ บริหาร งาน ต่าง  ๆ   เพื�อ ให ้สอดคลอ้ง กบั ความ ตอ้งการ ของ กลุ่ม เป้า หมาย ซึ� ง คือ กลุ่ม ผู ้บริโภค     

ใน กรุงเทพมหานคร ให ้ได ้มาก ที�สุด   

วตัถุประสงค์ การ วจิยั   

1. เพื�อ ศึกษา ถึง ระดบั ความ เห็น ของ ผู ้บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร   

2. เพื�อ ศึกษา ถึง ความ สมัพนัธ์ ของ นิสยั การ บริโภค กบั ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร 

เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร   

3. เพื�อ ศึกษา ถึง ทศันคติ  การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง  และ การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม   

พฤติกรรม ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค ใน 

เขต กรุงเทพมหานคร   

ประโยชน์ ที� คาด ว่า จะ ได้ รับ   

1. เพื�อ ทราบ ถึง ปัจจยั ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้

บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร   

2. ผู ้ประกอบ การ  และ ผู ้ที� ตอ้งการ ลงทุน ประกอบ ธุรกิจ เกี�ยว กบั อาหาร เพื�อ สุขภาพ ทราบ ถึง  

ปัจจยั ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค ใน เขต 

กรุงเทพมหานคร  สามารถ นาํ ขอ้มูล จาก ผล การ วจิยั ไป ใช ้เป็นการ กาํหนด กล ยทุธการ ตลาด  

ของ ผลิตภณัฑ ์   

3. ผู ้ที� ทาํ วจิยั สามารถ นาํ ขอ้มูล ไป ใช ้ประโยชน ์ต่อย อด ได ้   

ขอบเขต การ วจิยั   

1. ขอบเขต ประชากร  คือ  ประชากร ใน เขต กรุงเทพมหานคร ทั�งหมด จาํนวน  5,666,264  คน       

สาํรวจ โดย ใช ้แบบสอบถาม   

2. ขอบเขต ดา้น ระยะ เวลา ใน การ วจิยั  เริ�ม ดาํเนิน การ วจิยั ใน ช่วง เดือน ธนัวาคม  2563  -      

กมุภาพนัธ์   2564   

3. ขอบเขต ดา้น ตวัแปร  ตวัแปร อิสระ  ประกอบ ดว้ย  นิสยั การ บริโภค  ทศันคติ ต่อ สุขภาพ ที� ดี       

ทศั คติ ต่อ รสชาติ  การ คลอ้ย ตาม คนใน ครอบครัว  การ คลอ้ย ตาม เพื�อน  การ คลอ้ย ตาม บุคคล    

มีชื�อ เสียง  การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ดา้น ความ สามารถ  และ การ รับ รู้   

ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ดา้น เวลา  ตวัแปร ตาม  คือ  ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค    

ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ   
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การ ทบทวน วรรณกรรม   

พฤติกรรม การ บริโภค  หมาย ถึง  พฤติกรรม ซึ�ง บุคคล คน้หา  (Searching)  การ ซื�อ       

(Purchasing)  การ ใช ้  (Using)  การ ประเมิน ผล  (Evaluating)  และ การ ใช ้จ่าย  (Disposing)  การ ที�        

ผลิตภณัฑ ์และ บริการ ที� ผู ้บริโภค คาด หวงั วา่ จะ สามารถ ตอบ สนอง ความ ตอ้งการ ของ ผู ้บริโภค ได ้  

(Schiffman   and   Kanuk,   2007)   

Ajzen  (1991)  ได ้นาํ เสนอ ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผน  (Theory  of  planned  behavior:  TPB)          

ซึ� ง มี การ พฒันา ตั�งแต่ ปี  ค . ศ .  1985  เป็นตน้ มา  โดย ทฤษฎี ทาง จิตวทิยา สงัคม  (Social  psychology)  ที�        

พฒันา มา เป็น ส่วน ขยาย ทฤษฎี การก ระ ทาํ ดว้ย เหตุผล  (Theory  of  reasoned  action:  TRA)  โดย         

Fishbein  and  Ajzen  (1975)  ทฤษฎี นี�  อา้งอิง ถึง ความ คิด ของ มนุษย ์ใน การ ตดัสิน ใจ โดย ใช ้เหตุผล เมื�อ     

เผชิญ กบั ทาง เลือก โดย มี แนวคิด วา่ มนุษย ์เป็น ผู ้ที� มี เหตุผล  และ รู้จกั ใช ้ขอ้มูล ที� มี อยู ่อยา่ง เป็น ระบบ ใน  

การ ตดัสิน ใจ เพื�อ ให ้เกิด ประโยชน ์แก่ ตนเอง และ เชื�อ วา่ พฤติกรรม ขอ งม นุษยไ์ม่ ได ้ถูก กาํหนด โดย 

อารมณ์ หรือ ขาด การ พิจารณา ไตร่ตรอง  ก่อน ที� จะ ตดัสิน ใจ กระทาํ หรือ ไม่ กระทาํ  พฤติ กร รม ใดๆ  จะ    

ผา่น เจตนา หรือ ความ ตั�งใจ ของ บุคคล  โดย ความ ตั�งใจ จะ ขึ�น อยู ่กบั ปัจจยั  3  ดา้น  คือ เจตคติ ต่อ     

พฤติกรรม  (Attitude  toward  behavior)  การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง  (Subjective  norm)  และ การ รับ รู้        

ความ สามารถ ควบคุม พฤติกรรม  (Perceived  behavior  control)  ซึ� ง มี ความ สมัพนัธ์ ต่อ กนั  มี ราย      

ละเอียด    ดงั ภาพ ที�   1   

ภาพ ที�   1     โครงสร้าง พื�น ฐาน ของ ทฤษฎ ีพฤติกรรม ตาม แผน    (Ajzen,   1991)   
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เจตคติ ต่อ พฤติกรรม  หมาย ถึง  การ ประเมิน พฤติกรรม ที� ระบุ ได ้วา่ เป็น พฤติกรรม ทาง บวก   

หรือ ลบ  ซึ� ง ผล ของ แต่ละ บุคคล ต่อ การก ระทาํ  หรือ เป็น ความ รู้สึก โดย รวม ของ บุคคล ไม่ ทาง บวก ก ็  

ทาง ลบ  หรือ ต่อ ตา้น - สนบัสนุน  กบั การก ระ ทาํ นั�นๆ  ซึ� ง ผล การ ประเมิน เป็น ปัจจยั ส่วน บุคคล  และ ได ้    

รับ อิทธิพล จาก ความ เชื�อ เกี�ยว กบั ผล ของ การก ระทาํ  การ ประเมิน ผล ของ การก ระทาํ  โดย ได ้รับ   

อิทธิพล มา จาก ความ เชื�อ วา่การ ทาํ พฤติกรรม นั�น จะ นาํ ไป สู่ ผล กรรม ทาง บวก เขา ก ็จะ มี เจตคติ ที� ดี  ต่อ  

พฤติกรรม นั�น  ใน ขณะ ที� บุคคล โดย ทั�วไป หาก บุคคล มี เจตคติ แง่ ลบ มาก เท่าใด  ก ็ควร มี เจตนา หนกั   

แน่น ที� จะ ไม่ แสดง พฤติกรรม มาก เท่านั�น  ตาม แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผน  เจตคติ ต่อ   

พฤติกรรม จะ ส่ง ผล กบั พฤติกรรม ใน ทาง ออ้ม   (Ajzen   &   Fishbein,   1980)   

Ajzenand  Fishbein  (1980)  กล่าว วา่  การ รับ รู้ ของ บุคคล วา่  บุคคล อื�น ที� มี ความ สาํคญั กบั เขา      

ตอ้งการ หรือ ไม่ ตอ้งการ ให ้เขา แสดง พฤติ กร รม นั�นๆ  การ รับ รู้ นั�น อาจ จะ ตรง หรือ ไม่ ตรง กบั ความ  

จริง กไ็ด ้  ซึ� ง ตาม หลกั แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผนการ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง จะ ส่ง ผล ต่อ  

พฤติกรรม ทาง ออ้ม ร่วม กบั เจตคติ ต่อ พฤติกรรม  และ การ รับ รู้ การ ควบคุม พฤติกรรม โดย ผา่น เจตนา  

ใน การ แสดง พฤติกรรม   

การ รับ รู้ ความ สามารถ พฤติกรรม  หมาย ถึง การ รับ รู้ ของ บุคคล วา่ เป็นการ ยาก หรือ ง่าย  ที� จะ   

กระทาํ พฤติ กร รม นั�นๆ  ซึ� ง เป็นการ สะทอ้น ให ้เห็น ถึง ประสบการณ์  ใน อดีต ที� ผา่น มา  และ การ คาด    

คะเน ถึง ปัจจยั เอื�อ อาํนวย   และ อุปสรรค   (Ajzen,   1991)   

กฎ เกณฑ ์ทั�วไป มี วา่ เจตนา ของ บุคคล ที� มี ความ หนกั แน่น สูง  การ ได ้รับ ขอ้มูล ไม่ เพียง พอที�  

จะ เปลี�ยน ความ ตั�งใจ ใน การ ทาํ พฤติกรรม ใน ทาง ตรง กนั ขา้ม  ถา้ เจตนา ใน การ ทาํ หรือ ไม่ ทาํ  

พฤติกรรม มี ความ หนกั แน่น ตํ�า  ความ สาํคญั เชิง สมัพนัธ์ ของ เหตุการณ์ ที� ไม่ คาด คะเน ล่วง หนา้ เพียง  

เลก็ นอ้ย ก ็อาจ มี อิทธิพล เปลี�ยน เจตนา หรือ ความ ตั�งใจ ของ บุคคล ได ้  (Ajzen,  1985)  สิ�ง สาํคญั ใน การ    

วดั ความ ตั�งใจ  (Ajzen  &  Fishbein,  1980)  คือ ความ สอดคลอ้ง ระหวา่ง ความ ตั�งใจ กบั พฤติกรรม  การ       

ทาํนาย พฤติกรรม จาก ความ ตั�งใจ จะ ตอ้ง แน่ใจ วา่การ วดั ความ ตั�งใจ  และ พฤติกรรม นั�น มี ความ  

สอดคลอ้ง กนั ใน ความ จาํเพาะ  ทั�ง ใน แง่ การก ระทาํ  เป้า หมาย  บริบท  และ เวลา  ซึ� ง จะทาํ  ใหก้าร       

ทาํนาย พฤติกรรม นั�น มี ความ แม่นยาํ มาก ยิ�ง ขึ�น   
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กรอบ แนวคดิ ใน การ วจิยั   

ภาพ ที�   2     กรอบ แนวคิด ใน การ วิจัย   

วธีิ ดาํเนิน การ วจิยั   

ใน การ วจิยั ครั� ง นี�  เป็นการ วจิยั แบบ ไม่ ทดลอง  และ เกบ็ ขอ้มูล จาก สิ�ง ที� เกิด ขึ�น อยู ่แลว้ ตาม  

ธรรมชาติ ไม่มี การ เปลี�ยนแปลง หรือ สร้าง ขึ�น ใหม่  การ ทดสอบ คุณภาพ เครื�อง มือ  โดย ตรวจ สอบ   

ความ เที�ยง ตรง เชิง เนื�อหา  (content  validity)  โดย ขอ ความ อนุเคราะห์  ให ้ผู ้เชี�ยวชาญ ทาง ดา้น การ     

ศึกษา งาน วจิยั  จาํนวน  3  ท่าน  ตรวจ สอบ ความ ถูก ตอ้ง ของ ภาษา และ ความ เที�ยง ตรง เชิง เนื�อหา ของ     

แบบสอบถาม  จาก การ พิจารณา  พบ วา่  ค่า  IOC  มี ค่า เท่ากบั  1  แสดง วา่ ขอ้ คาํถาม ทุก ขอ้ ครอบคลุม        

เนื�อหา ที� ตอ้งการ วดั และ สามารถ นาํ ไป ทดลอง ใช ้  (try-out)  กบั ผู ้บริโภค ที� ไม่ใช่ กลุ่ม ตวัอยา่ง ของ ผู ้  

วจิยั  จาํนวน  30  คน  และ หา ค่า สมัประสิทธิ�  แอลฟา ได ้ค่า ความ เชื�อ มั�น ของ แบบสอบถาม เท่ากบั  0.918        

แสดง วา่   ขอ้ คาํถาม       มี ระดบั ความ เชื�อ มั�น สูง และ สามารถ นาํ ไป เกบ็ ขอ้มูล ได ้   

การ กาํหนด ขนาด ของ กลุ่ม ตวัอยา่ง สาํหรับ การ วจิยั ครั� ง นี�  โดย อา้งอิง จาก สูตร โดย ใช ้หลกั 

การ คาํนวณ ของ   (Cochran,   1963)   ที� ระดบั ความ เชื�อ มั�น   95%   ที� ความคลาด เคลื�อน   ±   5%   

ผล ที� ได ้คือ ขนาด ของ กลุ่ม ตวัอยา่ง ทั�งหมด สาํหรับ งาน วจิยั ครั� ง นี�  เท่ากบั   385   ตวัอยา่ง     

ได ้กาํหนด ขนาด ตวัอยา่ง เพิ�ม รวม ทั�ง สิ�น  400  และ การ สุ่ม ตวัอยา่ง ใน การ ศึกษา ครั� ง นี�   ใช ้สุ่ม ตวัอยา่ง    

แบบ บงัเอิญ หรือ สะดวก   
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การ วเิคราะห์ ข้อมูล   

การ วจิยั ครั� ง นี�  ผู ้วจิยั ดาํเนิน การ วเิคราะห์ ขอ้มูล โดย ใช ้โปรแกรม สาํเร็จรูป ทาง สถิติ   ดงันี�    

1. สถิติ เชิง พรรณนา ใช ้การ วเิคราะห์ ขอ้มูล ดงั ต่อ ไป นี�    

1.1. ใช ้ค่า ร้อย ละ และ ค่า ความถี� กบั ตวัแปร ที� มี ระดบั การ วดั เชิง กลุ่ม  ไดแ้ก่  1)  ปัจจยั ส่วน    

บุคคล ที� ประกอบ ดว้ย  เพศ  อาย ุ  สถานภาพ  ระดบั การ ศึกษา สูงสุด  ราย ได ้ต่อ เดือน        

และ อาชีพ   2)   นิสยั การ บริโภค   

1.2. ใช ้ค่า เฉลี�ย และ ส่วน เบี�ยง เบน มาตรฐาน กบั ตวัแปร ที� มี ระดบั การ วดั เชิง ปริมาณ   

ไดแ้ก่  1)  ปัจจยั ดา้น ทศันคติ  2)  ปัจจยั ดา้น การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง  3)  ปัจจยั ดา้น       

การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม   4)   ความ ตั�งใจ  

2. สถิติ อนุมาน ใช ้ใน การ วเิคราะห์ ขอ้มูล ดงั ต่อ ไป นี�    

2.1. เพื�อ ศึกษา ความ สมัพนัธ์ ระหวา่ง นิสยั การ บริโภค กบั ความ ตั�งใจ การ เลือก บริโภค 

ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ  จะ ใช ้การ วเิคราะห์ ขอ้มูล ดว้ย วธีิ การ ทด สอบ ไค ส แคว  

ร์   (Chi-Square   Test)   

2.2. เพื�อ ศึกษา อิทธิพล ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ   

จะ ใช ้การ วเิคราะห์ ขอ้มูล ดว้ย สถิติ ถดถอย พหุคูณ  Multiple  Regression  Analysis      

และ ผู ้วจิยั ทาํการ วเิคราะห์ องค ์ประกอบ  โดย เทคนิค  Factor  Analysis  ผล ที� ได ้จาก     

วเิคราะห์  คือ  1)  ดา้น ทศันคติ  จดั สร้าง เป็น  2  ตวัแปร  ทศันคติ ดา้น สุขภาพ ที� ดี  และ         

ทศันคติ ดา้น รสชาติ  2)  การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง  จดั สร้าง เป็น  3  ตวัแปร  การ คลอ้ย       

ตาม คนใน ครอบครัว  การ คลอ้ย ตาม เพื�อน  และ การ คลอ้ย ตาม บุคคล มีชื�อ เสียง  3)      

การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม  จดั สร้าง เป็น  2  ตวัแปร  การ รับ รู้     

ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ดา้น ความ สามารถ  และ การ รับ รู้ ความ  

สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ดา้น เวลา   

สรุป ผล วจิยั   

การ สรุป ผล การ วจิยั จะ นาํ เสนอ ใน   2   ส่วน ดงันี�   

1. การ สรุป ผล การ วเิคราะห์ ขอ้มูล ดว้ย สถิติ เชิง พรรณนา ซึ�ง ไดแ้ก่ ค่า ร้อย ละ และ ค่า ความถี�  ผล  

การ วเิ ครา ะห์ พบ วา่   

1.1. ขอ้มูล ทั�วไป ของ ผู ้ตอบ แบบสอบถาม   

ผู ้บริโภค ที� ตอบ แบบสอบถาม ส่วน ใหญ่ เป็น เพศ หญิง  จาํนวน  232  คน  คิด เป็น ร้อย     

ละ  58.00  มีอาย ุ 31-40  ปี  จาํนวน  176  คน  คิด เป็น ร้อย ละ  44.00  สถานภาพ โสด  จาํนวน  255               

คิด เป็น ร้อย ละ  63.75  มี การ ศึกษา สูงสุด ระดบั ปริญญา ตรี  จาํนวน  258  คน  คิด เป็น ร้อย ละ         

64.50  มี ราย ได ้ 15,000-30,000  บาท ต่อ เดือน  จาํนวน  144  คน  คิด เป็น ร้อย ละ  36.00  มี อาชีพ            

พนกังาน บริษทั หรือ ลูกจา้ง   จาํนวน   164   คิด เป็น ร้อย ละ   41.00   
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1.2. ขอ้มูล นิสยั การ บริโภค ของ ผู ้ตอบ แบบสอบถาม   

โดย ผู ้ตอบ แบบสอบถาม ส่วน มาก มี นิสยั การ บริโภค ดงันี�    

รับ ประทาน ผล ไม ้อยา่ง นอ้ย  1  สดัส่วน บริโภค  1-2  วนั  ต่อ  สปัดาห์  มี จาํนวน  185          

คน  คิด เป็น ร้อย ละ  46.25  รับ ประทาน ผกั อยา่ง นอ้ย ครึ� ง ถว้ย  3-4  วนั  ต่อ  สปัดาห์  มี จาํนวน           

161  คน  คิด เป็น ร้อย ละ  40.25  บริโภค ขนม ขบเคี�ยว ช่วง ดึก  1-2  วนั  ต่อ  สปัดาห์  มี จาํนวน            

177  คน  คิด เป็น ร้อย ละ  44.25  บริโภค นํ�า อดัลม  1-2  วนั  ต่อ  สปัดาห์  มี จาํนวน  182  คน  คิด             

เป็น ร้อย ละ  45.50  บริโภค อาหาร จาน ด่วน  1-2  วนั  ต่อ  สปัดาห์  166  คน  คิด เป็น ร้อย ละ            

41.50   

1.3. ปัจจยั ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ   

ปัจจยั ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค 

เขต กรุงเทพมหานคร  มี  3  ปัจจยั  ไดแ้ก่  ดา้น ทศันคติ  ดา้น การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง  และ        

ดา้น การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม   โดย มี ราย ละเอียด ดงันี�    

1.3.1. ดา้น ทศันคติ ของ ผู ้ตอบ แบบสอบถาม   

1.3.1.1. ทศันคติ ต่อ สุขภาพ ที� ดี  ส่วน ใหญ่ มี ระดบั ความ คิด เห็น โดย รวม อยู ่ 

ใน ระดบั เห็น ดว้ย มาก ที�สุด  มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั  4.26  และ ค่า ส่วน    

เบี�ยง เบน มาตรฐาน เท่ากบั   0.70  อนัดบั แรก ไดแ้ก่   ฉนั เชื�อ วา่การ    

บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ จะ ช่วย ใน การ ควบคุม ระ ดบั โคล เรส เต 

อร อล และ นํ�าตาล   ใน เลือด    มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั   4.44   

1.3.1.2. ทศันคติ ต่อ รสชาติ  ส่วน ใหญ่ มี ระดบั ความ คิด เห็น โดย รวม อยู ่ใน  

ระดบั เห็น ดว้ย มาก  มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั   4.08   และ ค่า ส่วน เบี�ยง เบน    

มาตรฐาน เท่ากบั   0.72  อนัดบั แรก ไดแ้ก่  ฉนั คิด วา่ อาหาร สุขภาพ มี    

รสชาติ ไม่ มนั   มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั   4.30   

1.3.2. ดา้น การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง ของ ผู ้ตอบ แบบสอบถาม   

1.3.2.1. การ คลอ้ย ตาม คนใน ครอบครัว  ส่วน ใหญ่ มี ระดบั ความ คิด เห็น  

โดย รวม อยู ่ใน ระดบั เห็น ดว้ย ปาน กลาง  มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั  3.25     

และ ค่า ส่วน เบี�ยง เบน มาตรฐาน เท่ากบั   1.01  อนัดบั แรก ไดแ้ก่     

คนใน ครอบครัว ของ ท่าน มี สุขภาพ ที� ดี จาก การ บริโภค อาหาร เพื�อ 

สุขภาพ   ทาํให ้ท่าน เห็น เป็น แบบ อยา่ง    มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั   3.31   

1.3.2.2. การ คลอ้ย ตาม เพื�อน  ส่วน ใหญ่ มี ระดบั ความ คิด เห็น โดย รวม อยู ่ 

ใน ระดบั เห็น ดว้ย ปาน กลาง  และ ค่า ส่วน เบี�ยง เบน มาตรฐาน  

เท่ากบั   0.93  มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั  3.15  อนัดบั แรก ไดแ้ก่   เพื�อน ของ      
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ท่าน มี สุขภาพ ที� ดี จาก การ บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ  ทาํให ้ท่าน  

เห็น เป็น แบบ อยา่ง    มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั   3.27   

1.3.2.3. การ คลอ้ย ตาม บุคคล มีชื�อ เสียง  ส่วน ใหญ่ มี ระดบั ความ คิด เห็น  

โดย รวม อยู ่ใน ระดบั เห็น ดว้ย ปาน กลาง  มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั  3.34     

และ ค่า ส่วน เบี�ยง เบน มาตรฐาน เท่ากบั   1.03  อนัดบั แรก ไดแ้ก่     

บุคคล มีชื�อ เสียง ที� ท่าน ติดตาม  มี สุขภาพ ที� ดี จาก การ บริโภค  

อาหาร เพื�อ สุขภาพ  ทาํให ้ท่าน เห็น เป็น แบบ อยา่ง   มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั     

3.40   

1.3.3. ดา้น การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ของ ผู ้ตอบ 

แบบสอบถาม   

1.3.3.1. การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ดา้น ความ 

สามารถ  ส่วน ใหญ่ มี ระดบั โดย รวม อยู ่ใน ระดบั เห็น ดว้ย มาก  มี ค่า   

เฉลี�ย เท่ากบั  3.43  และ ค่า ส่วน เบี�ยง เบน มาตรฐาน เท่ากบั   0.93      

อนัดบั แรก ไดแ้ก่ ท่าน สามารถ บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ ได ้ทุก  

วนั    มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั   3.47   

1.3.3.2. การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ดา้น เวลา  ส่วน  

ใหญ่ มี ระดบั โดย รวม อยู ่ใน ระดบั เห็น ดว้ย มาก  มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั    

3.50  และ ค่า ส่วน เบี�ยง เบน มาตรฐาน เท่ากบั   0.90  อนัดบั แรก    

ไดแ้ก่   ท่าน มี เวลา เพียง พอที� จะ บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ  มี ค่า   

เฉลี�ย เท่ากบั   3.56   

1.4. ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ  ผู ้ตอบ แบบสอบถาม ส่วน  

ใหญ่ มี ระดบั ความ คิด เห็น โดย รวม อยู ่ใน ระดบั เห็น ดว้ย มาก  มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั  3.61     

และ ค่า ส่วน เบี�ยง เบน มาตรฐาน เท่ากบั  0.97  อนัดบั แรก ไดแ้ก่   ถา้ มี อาหาร เพื�อ    

สุขภาพ อยู ่ใน ร้าน   ท่าน ซื�อ แน่นอน    มี ค่า เฉลี�ย เท่ากบั   3.66   

2. การ รายงาน ผล ดว้ย สถิติ เชิง อนุมาน  (Inferential  statistics)  ไดแ้ก่  การ ทดสอบ สมมติฐาน       

โดย การ ใช ้สถิติ การ วจิยั ใน การ ทดสอบ ดงันี�    

2.1. วเิคราะห์ ความ สมัพนัธ์ ระหวา่ง นิสยั การ บริโภค กบั ความ ตั�งใจ  โดย วธีิ การ ทด สอบ  

ไค ส แคว ร์  (Chi-Square  Test)  ซึ� ง พบ วา่  มี ตวัแปร มี ความ สมัพนัธ์ กบั ความ ตั�งใจ  3        

ตวัแปร  ดงันี�    รับ ประทาน ผล ไม ้อยา่ง นอ้ย  1  สดัส่วน บริโภค  รับ ประทาน ผกั อยา่ง      

นอ้ย ครึ� ง ถว้ย   และ บริโภค นํ�า อดัลม   โดย มี นยั สาํคญั ทาง สถิติ ที� ระดบั   0.05   

2.2. วเิคราะห์ สมการ ถดถอย เชิง เสน้  (Linear  regression)  ใน รูป แบบ ของ การ วเิคราะห์    

ความ ถดถอย แบบ พหุคูณ  (Multiple  regression  analysis)  ปัจจยั ที� ส่ง ผล ต่อ ความ     
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ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค ใน เขต 

กรุงเทพมหานคร ตาม กรอบ แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผน  (Theory  of  planned      

behavior  :  TPB)  พบ วา่  ค่า สมัประสิทธิ�  แสดง การ ตดัสิน ใจ  R  square  (R 2 )  เท่ากบั           

0.456  หมายความ วา่  แบบ จาํลอง มี ความ แม่นยาํ ร้อย ละ  45.6  โดย  มี ค่า ความคลาด     

เคลื�อน ของ การ พยากรณ์ ที�  ±0.71173  โดย มี  5  ปัจจยั ที� สามารถ พยากรณ์ ปัจจยั ที� มี     

อิทธิพล ต่อ การ บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ ได ้อยา่ง มี นยั สาํคญั  ไดแ้ก่  ดา้น ทศันคติ   

ต่อ สุขภาพ ที� ดี  ดา้น ทศันคติ ต่อ รสชาติ  ดา้น การ คลอ้ย ตาม บุคคล มีชื�อ เสียง  ดา้น การ    

รับ รู้ ความ สามารถ ใน ควบคุม พฤติกรรม ดา้น ความ สามารถ  และ ดา้น การ รับ รู้ ความ  

สามารถ ใน ควบคุม พฤติกรรม ดา้น เวลา  ทั�ง  5  ปัจจยั นี�  ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก    

บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร  ที� ระดบั  

ความ เชื�อ มั�น ร้อย ละ   95   

อภปิราย ผล   

ผล การ วจิยั ทศันคติ และ อิทธิพล ทาง สงัคม ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์

อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร  สามารถ สรุป ตาม ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม  

แผน ได ้ดงันี�    

1. ทศันคติ ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค ใน 

เขต กรุงเทพมหานคร  การ ทดสอบ สมมติฐาน โดย ใช ้การ วเิคราะห์ สมการ ถดถอย เชิง เสน้    

(Linear  regression)  ใน รูป แบบ ของ การ วเิคราะห์ ความ ถดถอย แบบ พหุคูณ  (Multiple      

regression  analysis)  พบ วา่  ทศันคติ ต่อ สุขภาพ  และ ทศันคติ ต่อ รสชาติ ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ     

เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ  ที� ระดบั นยั สาํคญั ทาง สถิติ  0.05  ซึ� ง ตรง กบั    

สมมติฐาน ที� ตั�ง ไว ้  แสดง วา่ ผู ้บริโภค มี ทศันคติ ดา้น สุขภาพ ที� ดี และ ทศันคติ ดา้น รสชาติ ต่อ  

การ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์  ดงั ทฤษฎี ที� วา่  การ ประเมิน พฤติกรรม ที� ระบุ ได ้วา่ เป็น   

พฤติกรรม ทาง บวก หรือ ลบ  ซึ� ง ผล ของ แต่ละ บุคคล ต่อ การก ระทาํ  หรือ เป็น ความ รู้สึก โดย   

รวม ของ บุคคล ไม่ ทาง บวก ก ็ทาง ลบ  หรือ ต่อ ตา้น - สนบัสนุน  กบั การก ระ ทาํ นั�นๆ  ซึ� ง ผล การ    

ประเมิน เป็น ปัจจยั ส่วน บุคคล  และ ได ้รับ อิทธิพล จาก ความ เชื�อ เกี�ยว กบั ผล ของ การก ระทาํ   

การ ประเมิน ผล ของ การก ระทาํ  โดย ได ้รับ อิทธิพล มา จาก ความ เชื�อ วา่การ ทาํ พฤติกรรม นั�น  

จะ นาํ ไป สู่ ผล กรรม ทาง บวก เขา ก ็จะ มี เจตคติ ที� ดี  ต่อ พฤติกรรม นั�น  ใน ขณะ ที� บุคคล โดย   

ทั�วไป หาก บุคคล มี เจตคติ แง่ ลบ มาก เท่าใด  ก ็ควร มี เจตนา หนกั แน่น ที� จะ ไม่ แสดง พฤติกรรม  

มาก เท่านั�น  ตาม แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผน  เจตคติ ต่อ พฤติกรรม จะ ส่ง ผล กบั   

พฤติกรรม ใน ทาง ออ้ม   (Ajzen   &   Fishbein,   1980)   

2. การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ 

ของ ผู ้บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร  จาก การ ทดสอบ สมมติฐาน โดย ใช ้การ วเิคราะห์  
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สมการ ถดถอย เชิง เสน้  (Linear  regression)  ใน รูป แบบ ของ การ วเิคราะห์ ความ ถดถอย แบบ    

พหุคูณ  (Multiple  regression  analysis)  พบ วา่  การ คลอ้ย ตาม คนใน ครอบครัว และ การ คลอ้ย      

ตาม เพื�อน ไม่ ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค   

ส่วน การ คลอ้ย ตาม บุคคล มีชื�อ เสียง ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ 

สุขภาพ  ที� ระดบั นยั สาํคญั ทาง สถิติ  0.05  ซึ� ง ตรง กบั สมมติฐาน ที� ตั�ง ไว ้  แสดง วา่ ผู ้บริโภค ถูก     

ชกัจูง โดย บุคคล ที� มีชื�อ เสียง ส่ง ผล ให ้เกิด ความ ตั�งใจ ใน การ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร 

เพื�อ สุขภาพ  ดงั ทฤษฎี ที� กล่าว วา่  การ รับ รู้ ของ บุคคล วา่ บุคคล อื�น ที� มี ความ สาํคญั กบั เขา   

ตอ้งการ หรือ ไม่ ตอ้งการ ให ้เขา แสดง พฤติ กร รม นั�นๆ  การ รับ รู้ นี�  อาจ จะ ตรง หรือ ไม่ ตรง กบั  

ความ จริง กไ็ด ้ซึ� ง ตาม หลกั แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผน  การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้งอิง จะ  

ส่ง ผล ต่อ พฤติกรรม ทาง ออ้ม ร่วม กบั เจตคติ ต่อ พฤติกรรม และ การ รับ รู้ การ ควบคุม 

พฤติกรรม   โดย ผา่น เจตนา ใน การ แสดง พฤติกรรม   (Ajzen   &   Fishbein,   1980)   

3. การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์

อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร  จาก การ ทดสอบ สมมติฐาน โดย ใช ้ 

การ วเิคราะห์ สมการ ถดถอย เชิง เสน้  (Linear  regression)  ใน รูป แบบ ของ การ วเิคราะห์ ความ    

ถดถอย แบบ พหุคูณ  (Multiple  regression  analysis)  พบ วา่  การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ      

ควบคุม พฤติกรรม ดา้น ความ สามารถ และ การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม 

ดา้น เวลา  ส่ง ผล ให ้เกิด ความ ตั�งใจ ใน การ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ  ที� ระดบั   

นยั สาํคญั ทาง สถิติ  0.05  ซึ� ง ตรง กบั สมมติฐาน ที� ตั�ง ไว ้ ตาม แนวคิด ของ ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม    

แผน นั�น  การ รับ รู้ ความ ควบคุม พฤติกรรม กบั เจตนา เชิง พฤติกรรม  สามารถ นาํ  มา ใช ้   

พยากรณ์ ความ สาํเร็จ เชิง พฤติกรรม ได ้  มี อยา่ง นอ้ย สอง เหตุผล ที� สนบัสนุน สมมติฐาน นี�     

เหตุผล แรก คือ  การ มี เจตนา ที� ไม่ เปลี�ยนแปลง ความ พยายาม ที� จะ กระทาํ พฤติกรรม นั�น ให ้ 

สาํเร็จ จะ เพิ�ม ขึ�น พร้อม กบั มี การ รับ รู้ ความ ควบคุม พฤติกรรม ตวัอยา่ง  เช่น  ถึง แม ้คน สอง คน   

จะ มี เจตนา และ พยายาม ที� จะ เรียน สกี เท่าๆ  กนั คน ที� มั�นใจ วา่ จะ เรียน รู้ ได ้ดี จะ มี ความ มานะ  

มากกวา่ คน ที� ไม่ แน่ใจ ใน ความ สามารถ ตนเอง  เหตุผล ที� สอง คือ  การ รับ รู้ ความ ควบคุม   

พฤติกรรม ถูก ใช ้เป็น ตวัแทน สาํหรับ การ วดั ความ ควบคุม อยู ่บ่อย ครั� ง ไม่ วา่การ วดั การ รับ รู้ 

ความ ควบคุม พฤติกรรม จะ ขึ�น อยู ่กบั อะไร  การ รับ รู้ ความ ควบคุม พฤติกรรม อาจ ไม่ เป็น จริง  

เมื�อ บุคคล มี ขอ้มูล เกี�ยว กบั พฤติกรรม นั�น เพียง เลก็ นอ้ย  เมื�อ ความ ตอ้งการ และ ทรัพยากร ที� มี  

เปลี�ยนแปลง ไป  หรือ เมื�อ มี ปัจจยั ใหม่ๆ  ที� ไม่ คุน้ เคย เกิด ขึ�น ภาย ใต ้สถานการณ์ นั�น  การ วดั    

การ รับ รู้ ความ ควบคุม พฤติกรรม อาจ มี ความ เที�ยง ตรง เพียง เลก็ นอ้ย  แต่ อยา่งไร กต็าม เมื�อ การ  

รับ รู้ ความ ควบคุม พฤติกรรม นั�น เป็น จริง มนั ก ็สามารถ ใช ้พยากรณ์ ความ เป็น ไป ได ้ของ ความ 

สาํเร็จ ใน การ แสดง พฤติกรรม นั�น ได ้  (Ajzen,   1985)   
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ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร 

จะ ส่ง ผล ทาง ตรง ต่อ พฤติกรรม การ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ของ ผู ้บริโภค ใน 

เขต กรุงเทพมหานคร  โดย ส่ง ผล ใน ทิศทาง บวก แสดง วา่  ผู ้บริโภค ที� มี ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค   

ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ จะ มี พฤติกรรม การ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ดว้ย เช่น 

กนั  การ ที� ผู ้บริโภค มี ความ ตั�งใจ ที� จะ แสดง พฤติกรรม ใด ก ็ต่อ เมื�อ ผู ้บริโภค ได ้ประเมิน ผล ของ การก ระ  

ทาํ นั�นๆ  ไป ใน ทิศทาง บวก โดย พฤติกรรม เป็น ผล มา จาก เจตนา ที� จะ ทาํ หรือ ไม่ ทาํ  ของ ผู ้บริโภค ภาย   

ใต ้การ ควบคุม ของ ผู ้บริโภค เอง  มิได ้ถูก กาํหนด โดย อารมณ์ หรือ ขาด การ พิจารณา ก่อน ที� จะ ตดัสิน ใจ  

กระทาํ  พฤติกรรม นั�น  สอดคลอ้ง กบั แนวคิด ของ  Ajzen  (1985)  กล่าว วา่ เจตนา ของ บุคคล ที� มี ความ      

หนกั แน่น สูง การ ได ้รับ ขอ้มูล ไม่ เพียง พอที� จะ เปลี�ยน ความ ตั�งใจ ใน การ ทาํ พฤติกรรม ซึ�ง เป็น ไป ตาม 

ผล ของ การ วจิยั เป็น ไป ตาม ทฤษฎี พฤติกรรม ตาม แผน  (Theory  of  planned  behavior  :  TPB)  ของ          

Ajzen   (1991)   

จาก สมการ พยากรณ์ พบ วา่  ตวัแปร ที� มี อิทธิพล ต่อ ความ ตั�งใจ สูงสุด คือ  การ รับ รู้ ความ   

สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ดา้น ความ สามารถ  แสดง ให ้เห็น วา่  ผู ้บริโภค นั�น สามารถ เลือก ที� จะ   

รับ ประทาน ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ได ้ไม่ ยาก  ต่อ มา  ทศันคติ ต่อ สุขภาพ ที� ดี  การ รับ รู้ ความ    

สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม ดา้น เวลา  การ คลอ้ย ตาม บุคคล มีชื�อ เสียง  แสดง ให ้เห็น วา่ ผู ้บริโภค   

ตระหนกั ถึง เรื�อง สุขภาพ ที� ดี  สามารถ ควบคุม ทาง ดา้น เวลา ใหก้าร เลือก บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ  อีก   

ทั�ง ยงั มี แนว โนม้ ทีี� จะ คลอ้ย ตาม เหล่า บุคคล มีชื�อ เสียง ไม่ วา่ จะ เป็น  เนท ไอ ดอล  ย ูทู ป เบอร์  ดารา      

ศิลปิน  และ ตวัแปร ที� ส่ง ผล ใน ทิศทาง ตรง ขา้ม คือ  ทศันคติ ต่อ รสชาติ  แสดง ให ้เห็น วา่  รสชาติ ของ     

อาหาร เพื�อ สุขภาพ นั�น ใน มุม มอง ของ ผู ้บริโภค อาจ จะ ไม่ ถูกปาก   รสชาติ จืดชืด   

ข้อ เสนอ แนะ   

ขอ้ เสนอ แนะ หรือ คาํ แนะ นาํ จาก การ คน้ควา้ ของ ผู ้วจิยั สาํห รับ  ผู ้ที� สนใจ / ธุรกิจ / หน่วย งาน /  

องคก์ร  ใน เขต กรุงเทพมหานคร  ที� ดาํ เนิน การ เกี�ยว กบั อาหาร หรือ มี ความ สนใจ ดา้น ธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์  

อาหาร เพื�อ สุขภาพ  สา มา รถนาํ ผล การ ศึกษา ไป ใช ้เป็น ขอ้มูล ใน การ ประกอบ การ ตดัสิน ใจ  และ นาํ ไป   

ปรับ ใช ้ให ้เขา้ กบั เท รนด ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ใน อนาคต   โดย แบ่ง เป็น   3   ปัจจยั   ดงันี�    

1. ดา้น ทศันคติ  พบ วา่ ผู ้บริโภค มี ทศันคติ ต่อ สุขภาพ ที� ดี และ ทศันคติ ต่อ รสชาติ ใน เรื�อง  

ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ  ซึ� ง ผู ้บริโภค เชื�อ วา่   การ บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ จะ ช่วย ใน   

การ ควบคุม ระ ดบั โคล เรส เต อร อล และ นํ�าตาล ใน เลือด   การ บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ จะ ช่วย  

ใน การ รักษา รูป ร่าง  และ คิด วา่ อาหาร สุขภาพ มี รสชาติ ไม่ มนั  ดงั นั�น ผู ้ประกอบ การ เกี�ยว กบั   

อาหาร สามารถ หนั มา ทาํ อาหาร สุขภาพ  หรือ ผู ้ประกอบ การ ที� ทาํ อาหาร สุขภาพ อยู ่แลว้  ควร   

จดั ทาํ ขอ้มูล ทั�วไป  และ คุณ ประโยชน ์ของ อาหาร เพื�อ สุขภาพ  จนถึง การ ปรุง แต่ง รสชาติ ให ้  

รับ ประทาน ได ้ง่าย   อร่อย   และ ไม่รู้ สึก ถึง ความ มนั   
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2. ดา้น การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม อา้ง  พบ วา่ ผู ้บริโภค คิด วา่ คน ที� มี อิทธิพล คือ บุคคล มีชื�อ เสียง  แสดง   

ให ้เห็น วา่ ผู ้ผู ้บริโภค นั�น ถูก จูงใจ จาก เหล่า บุคคล มีชื�อ เสียง  เนท ไอ ดอล  ย ูทู ป เบอร์  ทาํให ้เกิด    

ความ ตั�ง ใน ใน การ เลือก บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ  ดงั นั�น ผู ้ประกอบ การ เกี�ยว กบั อาหาร  

สุขภาพ ต่างๆ  สามารถ ที� จะทาํ การ ตลาด ได ้ โดย เนน้ ไป ที� ดา้น การ โฆษณา  ให ้เขา้ ถึง ผู ้บริโภค    

ใน ยกุค ์สมยั ปัจจุบนั ให ้ได ้มาก ที�สุด   

3. ดา้น การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม พฤติกรรม  พบ วา่ ผู ้บริโภค คิด วา่  สามารถ บริโภค  

อาหาร เพื�อ สุขภาพ ได ้ทุก วนั  และ มี เวลา เพียง พอที� จะ บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ  แสดง ให ้  

เห็น วา่ ผู ้บริโภค รับ รู้ วา่ สามารถ ควบคุม ได ้ทาํให ้เกิด ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค อาหาร เพื�อ 

สุขภาพ  ดงั นั�น ผู ้ประกอบ การ เกี�ยว กบั อาหาร  ควร เพิ�ม เมนู หรือ สินคา้ อาหาร เพื�อ สุขภาพ     

เพื�อ เป็น อีก ทาง เลือก ให ้ผู ้บริโภค เลือก ซื�อ   

ข้อ เสนอ แนะ เพื�อ การ วจิยั ครั�ง ต่อ ไป   

จาก การ ศึกษา วจิยั ใน ครั� ง นี�   สามารถ ขยาย ต่อ ไป ใน ทศันะ ที� กวา้ง มาก ขึ�น  และ จะ เป็น   

ประโยชน ์ใน การ อธิบาย ปรากฏการณ์ และ ปัญหา ทาง ดา้น ปัจจยั ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค 

ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ได ้มาก ขึ�น   สาํหรับ การ วจิยั ใน ครั� ง ต่อ ไป   

1.  การ วจิยั เรื�อง ปัจจยั ที� ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ ของ ผู ้ 

บริโภค ใน เขต กรุงเทพมหานคร  ควร นาํ ทฤษฎี พฤติกรรม ผู ้บริโภค  เพื�อ ทราบ ความ ตอ้ง ที�แท ้จริง     

หรือ ตวั แป รอื�นๆ  ที� เกี�ยวขอ้ง กบั พฤติกรรม การ เลือก บริโภค อาหาร เพื�อ สุขภาพ  เช่น  ความ เชื�อ  ความ     

กงัวล   ความ ตระหนกั   ความ ยุง่ ยาก   เป็นตน้   

2.  ควร ทาํการ ศึกษา กบั กลุ่ม ประชากร / กลุ่ม ตวัอยา่ง ใน สถาน ที� แตก ต่าง กนั  หรือ การ กาํหนด   

ช่วง อาย ุของ กลุ่ม ประชากร / กลุ่ม ตวัอยา่ง  ที� เฉพาะ เจาะจง  เช่น  กลุ่ม ที� มี อาย ระหวา่ง  21-40  ปี  กลุ่ม นี�        

ผู ้บริโภค ส่วน ใหญ่ มี พฤติกรรม ดูแล สุขภาพ  เพื�อ ความ สวยงาม และ รูป ร่าง  ส่วน กลุ่ม ที� มีอาย ุระหวา่ง     

41-60  ปี  กลุ่ม นี�  ผู ้บริโภค ส่วน ใหญ่ มี พฤติกรรม ดูแล สุขภาพ เพื�อ การ รักษา โรค และ การ สร้าง   

ภูมิคุม้กนั ให ้สุขภาพ ที� แขง็ แรง  เพื�อ ทาํการ เปรียบ เทียบ และ ตรวจ สอบ ทศันคติ ดา้น ต่างๆ ที� ส่ง ผล ต่อ  

การ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ สุขภาพ  การ คลอ้ย ตาม กลุ่ม  ไดแ้ก่  ครอบครัว  เพื�อน  สงัคม      

และ บุคคล มีชื�อ เสียง  และ การ รับ รู้ ความ สามารถ ใน การ ควบคุม ต่างๆ  ไม่ วา่ จะ เป็น ดา้น ความ สามารถ     

ดา้น เวลา  ดา้น ทกัษะ  ดา้น ค่า ใช ้จ่าย  นั�น ส่ง ผล ต่อ ความ ตั�งใจ เลือก บริโภค ผลิตภณัฑ ์อาหาร เพื�อ    

สุขภาพ มาก นอ้ย เพียง ใด   แตก ต่าง กนั หรือ ไม่   
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