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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจ�ำหน่ายในเขตพญาไทราชเทวีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จ�ำแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล ระเบียบวิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ
ในการส�ำรวจปัจจัยกลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจ�ำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 อายุ 41-45 ปี จ�ำนวน
61 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 รายได้ 10,001-15,000 บาท จ�ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 37.41 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.52 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน 133 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.50 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพในเขตพญาไทราชเทวี ในภาพรวม มีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก อันดับ 2 คือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ผู้บริโภคมีนำ�้ หนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก อันดับ 3 คือ ด้านราคาผู้บริโภคมีนำ�้ หนักการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวมลูกค้าที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ รายได้และ
อาชีพต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ อาชีพรับราชการและพนักงานบริษทั เอกชนไม่สามารถเลือกซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป
และอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้ในเวลาอันจ�ำกัด เนื่องจากจะต้องรีบเร่งไปท�ำงาน ส่วนเจ้าของกิจการ นักเรียน
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นักศึกษาหรือแม่บ้าน มีเวลาเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ หรือจัดท�ำอาหารส�ำเร็จรูป
และอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้ที่บ้านหรือที่ท�ำงานได้สะดวกกว่าอาชีพดังกล่าวข้างต้น ส่วนผู้บริโภคที่มี
คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุและระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีปจั จัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป
และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการตัดสินใจ อาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

Abstract
The study of strategic distribution for healthy instant foods and snacks in Phayathai
and Ratchathewi districts was aimed to study the purchasing decision factors of healthy
instant foods and snacks by comparing personal characteristics. The quantitative research
method was adopted in this study and the questionnaire was used as the tool of data
collection. Most of respondents were female (187 persons, 65.38 %), 41 – 45 years old
(61 persons, 21.33%), had monthly income at 10,001 – 15,000 baht (107 persons, 37.41%),
worked as private company employees (73 persons, 25.52%), and graduated with the
Bachelor degree (133 persons, 46.50%). In general, the purchasing decision factors of
healthy instant foods and snacks in Phayathai and Ratchathewi districts was rated at the
high level. The highest three factors included product, channel and price, respectively which
were all rated at the high level. The last factor with the rating at the middle level was
promotion.
The results of hypotheses testing indicated that customers with different gender,
income and occupation had different purchasing decision factors of healthy instant foods
and snacks in Phayathai and Ratchathewi districts at the statistical significance level of .05.
The civil servants and private company employees cannot buy healthy instant foods and
snacks in the limited time due to rushing to work. On the other hand, business owner,
students and housewives had more time to buy or prepare healthy instant foods and snacks
at homes or workplaces than other professions. In addition, customers with different age and
education had indifferent purchasing decision factors of healthy instant foods and snacks.
Keyword: Decision-Making Factors, Healthy Instant Foods and Snacks
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บทน�ำ
คนไทยส่วนมาก ที่ใส่ใจในสุขภาพมีวิธีการเลือกรับประทานอาหาร เพราะการรับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ และมีไขมันต�่ำท�ำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพปราศจากโรคภัยต่าง ๆ และยังสามารถควบคุม
น�้ำหนักท�ำให้ร่างกายแข็งแรง เพราะคนไทยถือว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้นอาหารที่ถือว่าเป็น
อาหารเพื่อสุขภาพที่คนทั่วไปนิยมบริโภค ไม่ว่าจะเป็นอาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต และผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมจากสมุนไพรต่าง ๆ ซึง่ เป็นอาหารทีช่ ว่ ยเสริมสร้างให้สขุ ภาพดีขนึ้ (อุทยั วรรณ สุวรรณพรหม, 2552)
จึงเป็นทีน่ ยิ มของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ท�ำให้ธรุ กิจร้านอาหารทีจ่ ำ� หน่ายอาหารเพือ่ สุขภาพมีการขยายตัวในธุรกิจ
มากขึ้น ในเขตพญาไท-ราชเทวีทุกวันนี้ก�ำลังก้าวกระโดดสู่ความเป็นเขตศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมี
ทัง้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงท�ำให้ธรุ กิจร้านอาหารมีการแข่งขันกันมากขึน้ อาหาร
สุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี จึงมีให้เลือกมากมายไม่วา่ จะเป็นอาหารมังสวิรตั ิ อาหารชีวจิต อาหารทีท่ ำ� จาก
สมุนไพร และอาหารเจ ถือว่าเป็นอาหารที่ผู้บริโภคเลือกที่จะรับประทานเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจเรื่อง “กลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
จ�ำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร” เพือ่ สนับสนุนธุรกิจอาหารเพือ่ สุขภาพ และการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพให้พัฒนาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและร่างกายของผู้บริโภคและผลการศึกษา
ครั้งนี้จะน�ำมาใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในการที่จะวางแผนกลยุทธ์และวางแผน
การตลาดในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพให้เกิดประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์ต่อไป ดังนั้น บุคคลที่เข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ อาจเป็นการกระท�ำของแต่ละบุคคลก็ได้ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันก็ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตพญาไท-ราชเทวี
2. เพือ่ เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารเพือ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภค ในเขตพญาไท-ราชเทวี
จ�ำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาใช้วิธีค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร บทความวิชาการ สื่อออนไลน์ และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาองค์กรธุรกิจทีป่ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตอาหาร
เช่น การผลิตและแปรรูป การค้า การบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า รวมไปถึง
การกระจายและ การขนส่งสินค้าไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภค รวมถึงการแจกแผ่นพับในถุงหรือจาน
ใส่อาหารที่น�ำส่งไปยังห้องพักภายในหอละแวกพญาไท-ราชเทวี และให้กรอกแบบสอบถามกลับมาเพื่อน�ำมา
เป็นส่วนลดในการรับประทานอาหารครั้งต่อ ๆ ไป
ค้นคว้าอิสระ โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ค้นคว้าและคัดเลือกข้อมูลทีจ่ ะน�ำมาใช้ ได้แก่ ข่าวสาร บทความทางวิชาการ
สื่อออนไลน์ ข้อมูลทางสถิติจากเวปไซต์ของไทยและต่างประเทศ โดยสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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และวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องจากไทยและต่างประเทศ
2. เก็บรวบรวมข้อมูล: เก็บรวบรวมข้อมูลตามล�ำดับเนือ้ หาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้
- พัฒนาการของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย
- ด้านความปลอดภัยของอาหาร ของภาครัฐจะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายต่าง ๆ เช่น หน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารกฎหมายเรื่องอาหารและอาหารเสริมน�ำเข้าต่าง ๆ ส่วนของ
ภาคเอกชนจะใช้ศกึ ษาค้นคว้าเกีย่ วกับการผลิตอาหารแช่แข็ง วัตถุดบิ ต่าง ๆ แหล่งผลิตวัตถุดบิ รสนิยมในการบริโภค
อาหารของคนจีน แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะรวบรวมจากวารสารตีพิมพ์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศจีน

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูป
และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

- เพศ
- อายุ
- รายได้
- อาชีพ

- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพที่แตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกัน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพือ่ สุขภาพ
ที่แตกต่างกัน
3. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพที่แตกต่างกัน
4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อ
สุขภาพที่แตกต่างกัน
5. ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปจั จัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารส�ำเร็จรูปและอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไทราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยผู้ศึกษาใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 286 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้จัดท�ำแบบสอบถาม และดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้ครบทุกด้าน เพื่อน�ำข้อมูลไป
ใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ ไปการประมวลข้อมูล ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Science for window)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาน�ำแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นตอบตามความเป็นจริง
จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดคืนด้วยตนเองรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 286 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติผู้ใช้
น�ำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่า t และ ค่า F และเปรียบเทียบรายคูเ่ พิม่ เติม ด้วยวิธขี องเชฟเฟในกรณีทกี่ ารวิเคราะห์
F พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้ส�ำหรับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธี Compare Mean, ANOVA

ผลการศึกษา
จากการศึกษากลยุทธ์การท�ำอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจ�ำหน่ายในเขตพญาไทราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการศึกษาวิจัยโดยการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) มีผลการศึกษา
ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการค้า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 อายุ 41-45 ปี
จ�ำนวน 61คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 รายได้ 10,001-15,000 บาท จ�ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ
37.41 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.52 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน
133 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50
กลยุ ท ธ์ ก ารท� ำ อาหารส� ำ เร็ จ รู ป และอาหารว่ า งเพื่ อ สุ ข ภาพจ� ำ หน่ า ยในเขตพญาไท-ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานครในภาพรวม
มีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อันดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมี
น�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมากอันดับ 2 คือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 คือ ด้านราคาผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง
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การตัดสินใจอยู่ในระดับมากอันดับ 2 คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มาก อันดับ 3 คือ ด้านราคาผู้บ ริโภคมีน้ าหนั กการตัดสินใจระดับมาก และอันดับ สุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที
ณลัลักกษณะส่
ษณะส่ววนบุ
นบุคคคลคล
ตารางที่ ่ 11 คุคุณ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- ต่ากว่า 18 ปี
- 18-25 ปี
- 26-30 ปี
- 31-35 ปี
- 36-40 ปี
- 41-45 ปี
ตารางที
่ 1 ปี(ต่อ)
- 46-50
- มากกว่า 50 ปี คุณลักษณะส่วนบุคคล
3. รายได้
- น้อยกว่า 5,001 บาท
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- มากกว่า 15,000 บาท
4. อาชีพ
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- นักเรียน/นักศึกษา
- เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
- พนักงานบริษัทเอกชน
- แม่บ้าน
- อื่น ๆ
5. ระดับการศึกษา
- ต่ากว่ามัธยมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปวช./ปวส.
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน (N = 286)

ร้อยละ

99
187

34.62
65.38

24
22
29
50
55
61
25
จานวน (N
20 = 286)

8.39
7.69
10.14
17.48
19.23
21.33
8.74
ร้6.99
อยละ

40
98
107
41

13.99
34.27
37.41
14.34

43
40
60
73
46
24

15.03
13.99
20.98
25.52
16.08
8.39

18
41
59
133
35

6.29
14.34
20.63
46.50
12.24

บัณฑิตวิทยาลั
ทยาลั
สิต ่ ย งเบนมาตรฐานปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ในเขตพญาไทและ
144 ตารางที
่ 2ย ค่มหาวิ
าเฉลี
่ยยส่สวนดุ
วนเบี

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารว่าง

S.D.

น้าหนัก

อันดับที่

- ปวช./ปวส.
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

59
133
35

20.63
46.50
12.24

ตารางที
เฉลี่ยย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานปัจจัยการตัดสินใจเลือกซือ้ ออาหารเพื
ตารางที่ ่ 22 ค่ค่าาเฉลี
อาหารเพือ่ ่อสุสุขขภาพ
ภาพในเขตพญาไทและ
ในเขตพญาไทและ
ราชเทวีกรุกรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร
ราชเทวี
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารว่าง
S.D.
น้าหนัก
อันดับที่
X
เพื่อสุขภาพ
การตัดสินใจ
ด้านผลิตภัณฑ์
3.90
0.62
มาก
1
ด้านราคา
3.55
0.67
มาก
3
ด้ด้าานผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
3.90
0.62
มาก
1
นช่องทางการจัดจาหน่าย
3.75
0.63
มาก
2
ด้านราคา
3.55
0.67
มาก
3
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.00
0.73
ปานกลาง
4
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.75
0.63
มาก
2
3.55
0.50 ปานกลาง
มาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด รวม
3.00
0.73
4
รวม
3.55
0.50
มาก
ปัปัจจจัจัยยการตั
ด
สิ
น
ใจเลื
อ
กซื
้
อ
อาหารและอาหารว่
า
งเพื
่
อ
สุ
ข
ภาพในพญาไท-ราชเทวี
จั ง หวั ด
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารว่างเพื่อสุขภาพในพญาไท-ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรุด้างนผลิ
เทพมหานคร
ด้านผลิ
ภัณอฑ์พบว่
กษา พบว่ปัาจจัในภาพรวม
จจัยอการตั
สินใจเลือจั่อกซื
อ่ สุขภาพ
จจัฑ์ยการตั
ดสินกตใจเลื
กซืผลการศึ
้อาอาหารและอาหารว่
ายงเพื
่อสุดขสิภาพในพญาไท-ราชเทวี
งสุหวัขอ้ ภาพใน
ดอาหารเพื
กรุงเทพมหานคร
ตภัปัณ
ผลการศึ
ษา
ในภาพรวม
การตั
นปัใจเลื
กซื้อดอาหารเพื
เขตพญาไทด้านผลิตภั ณฑ์ ผลการศึจักงษา
ในภาพรวม ปัจจัยการตั
นผูใจเลื
อภคมี
กซื้อนอาหารเพื
่อสุขดภาพใน
เขตพญาไท
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หวัดพบว่
กรุงาเทพมหานคร
ตภัณดนสิฑ์้าหนั
บ้ กริโการตั
กการตั
สินบใจอยู
ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ด้านผลิตภัณ ฑ์ด้าผูนผลิ
้บริโภคมี
ดสิำ�้ หนั
นใจอยู
่ในระดั
มาก ใ่ ค่นระดั
าเฉลี่บย มาก
3.90
งหวัดส่กรุวงนเบี
เทพมหานคร
ด้านผลิต0.62
ภัณ ฑ์เมืผู้บ่อริพิโจภคมี
น้าหนันกรายด้
การตัาดนสินพบว่
ใจอยูา่ใอันระดั
มากคืค่อาเฉลี
ย 3.90
ค่ราชเทวี
าเฉลี่ย จั3.90
่ยงเบนมาตรฐาน
ารณาเป็
นดับบแรก
ด้า่นอาหาร
ส่ส่ววนเบี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน 0.62
0.62เมืเมื่อ่อพิพิจจารณาเป็
ารณาเป็นนรายด้
รายด้านานพบว่
พบว่าอัานอัดันบดัแรก
บแรกคือคือด้าด้นอาหารเพื
านอาหารเพื
่
อ
สุ
ข
ภาพ
มี
ผ
ลิ
่อสุบขมาก
ภาพ มีค่ผาเฉลี
ลิตภั่ยตณภั4.17
ฑ์ณทฑ์ี่ ที่
เพื่อสุขภาพ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือก ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดั
เลือก ผู้บริโ0.80
ภคมีนและอั
้าหนักนการตั
่ในระดั
ค่าเฉลี่ย 4.17ผูส่้บวรินเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
ส่หลากหลายให้
วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดับ 2ดสิคืนอใจอยู
ด้านมี
คุณบค่มาก
าทางโภชนาการ
โภคมี
น�้ำหนักการตัด0.80
สินใจ
และอั
น
ดั
บ
2
คื
อ
ด้
า
นมี
ค
ุ
ณ
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า
ทางโภชนาการ
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โ
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้
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ก
การตั
ด
สิ
น
ใจอยู
่
ใ
นระดั
บ
มาก
ค่
า
เฉลี
่
ย
4.05
ส่
วน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 รายละเอียดดังตารางที่ 3
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที
าเฉลี่ย ่ยส่วส่นเบี
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
จจัยการตั
ดสินอใจเลื
อกซื้ออาหารเพื
ขภาพ ในเขตพญาไทตารางที่่ 33 ค่ค่าเฉลี
่ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัยปัการตั
ดสินใจเลื
กซื้ออาหารเพื
่อสุขภาพ่อสุในเขตพญาไท-ราชเทวี
งหวัดกรุงเทพมหานคร
จัราชเทวี
งหวัดกรุงจัเทพมหานคร
ด้านผลิตภัณด้ฑ์านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

1. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ให้เลือก
2. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสดสะอาด
และถูกสุขลักษณะ
3. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีรูปแบบแปลกใหม่
และทันสมัย
4. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีการแจ้งพลังงาน
ให้ผู้บริโภคทราบ
5. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
6. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพไม่ใส่วัตถุกันเสีย
รวม

X

S.D.

4.17

อันดับที่

0.80

น้าหนัก
การตัดสินใจ
มาก

4.03

0.84

มาก

3

3.89

0.93

มาก

4

3.63

1.04

มาก

6

4.65
3.65
3.90

0.99
1.08
0.62

มาก
มาก
มาก

2
5

1

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านราคา
ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไท-ราชเทวี จังหวัด
กรุงเทพมหานครด้านราคา ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
ค่าฉบั
เฉลีบที่ย่ 23.55
ส่วอนพฤษภาคม
นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปีที่ 15
ประจำ�เดื
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0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีหลายระดับราคาให้เลือกสรรผู้บริโภคมีน้าหนักการ
ตัดสินใจอยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และอันดับ 2 คือ ด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ด้านราคา ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารเพือ่ สุขภาพ ในเขตพญาไท-ราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านราคา ผูบ้ ริโภคมีนำ้� หนักการตัดสินใจอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.55 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีหลายระดับราคาให้เลือกสรรผู้บริโภค
มีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และอันดับ 2 คือ ด้านราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.98 รายละเอียด ดังตารางที่ 4
ตารางที
าเฉลี่ย ่ยส่วส่นเบี
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
จจัยการตั
ดสินอใจเลื
กซื้ออาหารเพื
่อสุในเขตพญาไท-ราชเทวี
ขภาพ ในเขตพญาไทตารางที่ ่ 44 ค่ค่าเฉลี
่ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัปัยการตั
ดสินใจเลื
กซื้อออาหารเพื
่อสุขภาพ
ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านราคา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านราคา
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

X

S.D.

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2. มีหลายระดับราคาให้เลือกสรร
3. อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีราคาสูง ขึ้นอยู่กบั วัตถุดิบ
4. ขายในราคาพิเศษเมื่อมีการสั่งซือ้ จานวนมาก
รวม

3.67
3.70
3.49
3.34
3.55

0.98
0.94
0.82
1.01
0.67

น้าหนัก
การตัดสินใจ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

อันดับที่
2
1
3
4

ปัปัจจจัจัยยการตั
ใจเลืออกซื
กซื้อ้ออาหารเพื
อาหารเพื่อสุ่อขสุภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี
ขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี
หวังดเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
การตัดดสิสินนใจเลื
จั งหวัจัดงกรุ
ด้ าน
ด้ช่าอนช่
อ
งทางการจั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
ผลการศึ
ก
ษา
พบว่
า
ในภาพรวม
ปั
จ
จั
ย
การตั
ด
สิ
น
ใจเลื
อ
กซื
อ
้
อาหารเพื
อ
่
สุ
ข
ภาพ
งทางการจัดจาหน่าย ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขต
ในเขตพญาไท-ราชเทวี ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายผูบ้ ริโภคมีนำ�้ หนักการตัดสินใจอยูใ่ นระดับมาก 41 ค่าเฉลีย่
พญาไท-ราชเทวี ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 41 ค่าเฉลี่ย 3.75
3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีร้านอาหารเพื่อ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
สุขภาพมากขึน้ ในช่วงเทศกาลกินเจ ผูบ้ ริโภคมีนำ�้ หนักการตัดสินใจอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.06 ส่วนเบีย่ งเบน
ในช่วงเทศกาลกินเจ ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
มาตรฐาน
0.89 และอันดับ 2 คือ ด้านสะดวกต่อการซื้อ ผู้บริโภคมีน�้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
และอั
น
ดั
บ
2 คืส่อวด้นเบี
านสะดวกต่
อการซื้อ ผู0.84
้บริโภคมี
น้าหนักยการตั
ดสินใจอยู่ 5่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย 3.91
่ยงเบนมาตรฐาน
รายละเอี
ดดังตารางที
มาตรฐาน 0.84 รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไท-ราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
น้าหนัก
อันดับที่
X S.D.
การตัดสินใจ
1. สะดวกต่อการซื้อ
3.91 0.84
มาก
2
2. มีการวางจาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาและร้านสะดวกซื้อ
3.78 0.96
มาก
3
3. มีวางจาหน่ายตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
3.65 1.10
มาก
5
4. มีวางขายตามร้านขายอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ
4.06 0.89
มาก
1
ยาลัย มหาวิทยาลั
ย
สวนดุ
ส
ต
ิ
146 5.บัณมีฑิรตวิ้าทนอาหารเพื
่อสุขภาพให้เลือกมากมาย
3.71 0.98
มาก
4
6. มีการแนะนาอาหารและอาหารเสริมพร้อมสรรพคุณต่าง ๆ
3.43 1.01
มาก
6
รวม
3.75 3.63
มาก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
ในช่วงเทศกาลกินเจ ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
และอันดับ 2 คือ ด้านสะดวกต่อการซื้อ ผู้บริโภคมีน้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.84 รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไทตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตพญาไท-ราชเทวี
ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

1. สะดวกต่อการซื้อ
2. มีการวางจาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาและร้านสะดวกซื้อ
3. มีวางจาหน่ายตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
4. มีวางขายตามร้านขายอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจ
5. มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพให้เลือกมากมาย
6. มีการแนะนาอาหารและอาหารเสริมพร้อมสรรพคุณต่าง ๆ
รวม

X
3.91
3.78
3.65
4.06
3.71
3.43
3.75

S.D.

น้าหนัก
การตัดสินใจ
0.84
มาก
0.96
มาก
1.10
มาก
0.89
มาก
0.98
มาก
1.01
มาก
3.63
มาก

อันดับที่
2
3
5
1
4
6

อภิ
รายผล
อภิปปรายผล

นผลิตตภัภัณ
ณฑ์ฑ์
ด้ด้าานผลิ
จากการตัดดสิสินนใจของผู
ใจของผู้บ้ บริริโโภค
ภค พบว่
พบว่ าา ผูผู้ บ้บริริโโภคให้
จากการตั
ภคให้คความส
วามส�าคัำคัญญต่ต่อออาหารเพื
อาหารเพื่ อ่อสุสุขขภาพมี
ภาพมีผผลิลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ทที่ ี่
หลากหลายให้เเลืลืออกก เป็
เป็นนลล�าดั
่อสุอ่ ขสุภาพมี
ผลิผตลิภัตณภัฑ์ณทฑ์ี่
หลากหลายให้
ำดับบต้ต้นน ๆๆ สิสิ่งง่ ทีที่นน่ ่าา่ อภิ
อภิปปรายคื
รายคืออทท�าไมผู
ำไมผู้บบ้ ริริโภคเน้
โภคเน้นนเรืเรื่ออ่งอาหารเพื
งอาหารเพื
ขภาพมี
ที่เป็ทนี่เป็เช่นนเช่นี้นเนืนี่้อเนื
งจากผู
้คนที้ค่ในที
ส่ใจในสุ
ขภาพทั
้งหลาย
ไม่ว่าไม่
จะเป็
นการน
ทีหลากหลายให้
่หลากหลายให้เลืเอลืกอกเป็เป็นอันนอัดันบดับ1 สาเหตุ
1 สาเหตุ
่องจากผู
่ใส่ใจในสุ
ขภาพทั
้งหลาย
ว่าจะเป็
การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแบบใด ก็ต้องการความหลากหลายของอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ตนบริโภค เพื่อ
หลีกหนีความจ�ำเจ และวิถชี วี ติ ของคนไทยในสังคมปัจจุบนั หันมากินข้าวนอกบ้านกันมากขึน้ ท�ำให้ธรุ กิจร้านอาหาร
จ�ำหน่ายอาหารเติบโตมากขึ้น การแข่งขันสูงขึ้นผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ โอกาส
ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการจึงแข่งขันกันทีค่ ณ
ุ ภาพของสินค้าและความหลากหลายของบริการกับความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นธุรกิจร้านอาหารที่บริการและจ�ำหน่ายอาหาร
เพื่อสุขภาพโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร
สุขภาพที่มีอยู่มักน�ำเสนอประเภทอาหารชีวจิตและอาหารเจหรือมังสวิรัติ ซึ่งไม่บริโภคเนื้อสัตว์ อาหารไม่ใส่
ผงชูรสหรืออาหารส�ำหรับควบคุมน�้ำหนักซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจตามกระแสความนิยมของผู้บริโภค ดังนั้น
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็นที่นิยมและค้นหาของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
ด้านราคา
จากการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญมีหลายระดับราคาให้เลือกสรร เป็นอันดับ
ต้น ๆ สิ่งที่น่าอภิปราย คือ ท�ำไมผู้บริโภคเน้นเรื่องมีหลายระดับราคาให้เลือกสรรเป็นอันดับ 1 สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคมีหลายระดับชนชัน้ ราคาของอาหารเพือ่ สุขภาพโดยมากจะมีราคาสูงกว่าอาหารปกติ
ทั่วไป เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้นั้น จะเน้นในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก และปลอดภัยสะอาด
ผู้ประกอบการ บางรายให้วัตถุดิบปลอดสารพิษ หากราคาของอาหารเพื่อสุขภาพมีหลากหลายระดับราคา
เพือ่ ให้ผทู้ มี่ รี ายได้นอ้ ย แต่กร็ กั ษาสุขภาพสามารถทีจ่ ะซือ้ บริโภคได้กเ็ ป็นทางเลือกหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ตดั สินใจบริโภค
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูบ้ ริโภคมีปจั จัยการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารเพือ่ สุขภาพ ด้านช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63) ประเด็น
ทีผ่ ศู้ กึ ษาสนใจอภิปราย คือ มีรา้ นอาหารเพือ่ สุขภาพมากขึน้ ในช่วงเทศกาลกินเจ (ค่าเฉลีย่ 4.06 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.89) กับมีการแนะน�ำอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสรรพคุณของอาหาร (ค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.01) ซึ่งผู้บริโภค ตอบแบบสอบถามโดยเลือก เป็นอันดับ 1 และอันดับสุดท้าย จากตัวเลือก
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ทั้ง 6 (1. สะดวกต่อการซื้อ 2. มีการวางจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วไป
3. มีรา้ นอาหารเพือ่ สุขภาพโดยเฉพาะ 4. มีรา้ นอาหารเพือ่ สุขภาพมากขึน้ ในช่วงเทศกาลกินเจ 5. มีรา้ นอาหาร
เพื่อสุขภาพให้เลือกมากมายและ 6. มีการแนะน�ำอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสรรพคุณของอาหาร)
ด้านการส่งเสริมการตลาด
จากการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญต่อภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�ำคัญ
และส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอันดับต้น ๆ สิ่งที่น่าอภิปรายคือ ท�ำไมผู้บริโภคเน้นเรื่อง
ภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการรับประทานอาหาร เพือ่ สุขภาพเป็นอันดับ 1 สาเหตุทเี่ ป็น
เช่นนี้ ในความรู้สึกของประชาชนผู้บริโภค มีความคิดว่าหากมีจิตใจที่ดียิ่งมีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ยิ่ง
ยกระดับจิตใจของคนในประเทศได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมืองไทยเป็นเมืองเกษตรพืชผักผลไม้มีไม่ขาด และ
มีให้บริโภคตลอดปี ส่งเสริมให้ชุมชนมีความมั่นใจในคุณค่าของอาหารไทย และสามารถพึ่งตนเองได้

ข้อเสนอแนะ
ผูบ้ ริโภคควรทราบถึงผลดีของการบริโภคอาหารและอาหารว่างเพือ่ สุขภาพ และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ปรุงอาหาร
เพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และผู้บริโภคควรปรุงอาหารด้วยตนเองจะดีกว่าซื้อตาม
ร้านอาหารภาครัฐและเอกชนควรให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการรับประทานอาหารส�ำเร็จรูปและอาหารว่าง
เพื่อสุขภาพ จะช่วยให้คนไทยได้รับความรู้และค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหารในชีวิตประจ�ำ
วัน อาหารทีป่ ลอดภัย และครบหลักโภชนาการจะท�ำให้พลเมืองของประเทศมีสขุ ภาพดีลดการเบียดเบียนสัตว์
แล้ว เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้สามารถขายผลผลิตภายในประเทศได้
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