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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ืออาหารเพือ่สุขภาพสปาฟู้ดส์ของผู้บริโภค 
กลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO PURCHASE HEALTH SPA FOOD 
OF WORKING AGE CONSUMER IN BANGKOK 

จนัทกานต ์รติชน1  ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ี ได้ท าการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครเพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผู ้บริโภคกลุ่มว ัยท างานในกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการ
วจิยัคือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพของสปาฟู้ ดส์โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% มีการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค้่า .942 ซ่ึงการค านวณได้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 420 คน เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเชิงพรรณนาและ
ทดสอบถามสมมติฐานดว้ยค่าสถิติอนุมาน 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปีมีสถานภาพ
สมรสระดบัการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดต่้อเดือน 15,001 - 
20,000 บาทส่วนใหญ่เลือกซ้ือ/เลือกรับประทานผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ไดแ้ก่ Chilled, Frozen, 
JV Product Chilled, Texture Soy Protein ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพอาชีพ และรายไดต่้อเดือน
ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค าส าคัญ : อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์, การตดัสินใจ 
 

ABSTRACT 
This Independent study has studied in the subject of “Factors Influencing the 

Decision to Purchase Health Spa Food of Working Age Consumers in Bangkok” with objectives 
as To compare personal factors affecting to decision to purchase health spa food of 
working age consumers in Bangkok To study relationship between purchasing behaviors 
and decision to purchase health spa food of working age consumers in Bangkok and To 
study relationships between marketing combination factors to decision of purchasing 
health spa food for working age consumers in Bangkok The group sampling in this study 
is the working age consumers living in Bangkok who always purchase and consume the 
health spa food by using Accidental Sampling with 95% of Reliability. There was the test 
score of Reliability with .942 calculated with totals 420 employees and analyzed with 
description way including of test the assumption with inference statistics. 

According to result, it was found that the consumers are females with 31-40 
years old, marriage status, private employees and 15,001–20,000baht.Most of them 
purchase health spa food, such as Chilled, Frozen, JV Product Chilled, Texture Soy Protein and others. 
Marketing combination factor product, price, place and promotion was in the excellent level. For the 
result of assumption test, it show that the consumers with different gender, ages, statuses, 
occupations and salary per month have decision to purchase health spa food in varied 
ways with significance of 0.05 
KEYWORDS : HEALTH SPA FOOD, DECISION MAKING  
 
บทน า 
 สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงมากมายทั้ งทางเศรษฐกิจการเมือง
วฒันธรรมความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีรวมทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะน าพาระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีมีภาวะความเป็นเมืองมากข้ึนส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม (วงสวาท โก
ศลัวฒัน์, 2548 : หนา้ 6-8) อนัเน่ืองมาจากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวฒันธรรมและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนแต่ละเช้ือชาติพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยก็มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัเน่ืองจากอิทธิพลของอาหารแบบตะวนัตกสามารถแพร่หลาย
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เขา้มาอยา่งรวดเร็วในสังคมไทยไดโ้ดยกระบวนการส่ือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการ
ลงทุนและใช้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจสูงเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายประกอบกบัสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเร่งรีบและแก่งแย่งแข่งขันกันเป็นตวักระตุ้นร่วมจึงมีผลให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคโดยไม่ไดค้  านึงถึงคุณภาพและเร่ืองความปลอดภยัของอาหารเม่ือน า
ผลการส ารวจสุขภาพของประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปคร้ังท่ี 6 เม่ือปี พ.ศ.2552 – 2553 
เปรียบเทียบกบัคร้ังท่ี 6  ปี พ.ศ. 2554 – 2555 ความชุกของภาวะโรคอว้น (BMI มากกวา่
หรือเท่ากบั 25 กิโลกรัม/ ตารางเมตร) มีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งชดัเจนโดยเฉพาะผูห้ญิงมี
ความชุกเพิ่มจากร้อยละ 34.4 เป็นร้อยละ 40.7 ส่วนในผูช้ายเพิ่มจากร้อยละ 22.5 เป็นร้อย
ละ 28.4 ภาวะอว้นลงพุงมีความชุกเพิ่มข้ึนเช่นกนัจากการส ารวจในปี พ.ศ.2552 – 2553 ใน
ผูห้ญิงร้อยละ 36.1 เพิ่มเป็นร้อยละ 45 ส่วนในผูช้ายร้อยละ 15.4 เพิ่มเป็นร้อยละ 18.6 ในปี 
พ.ศ.2552 ตามล าดบั (วิชยั เอกพลากร, 2556 : หน้า 13) นอกจากน้ีรายงานการส ารวจ
สัดส่วนของอาหารท่ีคนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคคืออาหารกลุ่มเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์
ร้อยละ 97.4 กลุ่มอาหารไขมนัสูงร้อยละ 86.3 กลุ่มอาหารแปรรูปต่างๆ ร้อยละ 83.2 
รองลงมาเป็นกลุ่มเคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าอดัลมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานร้อยละ 71.7 และ
กลุ่มขนมส าหรับบริโภคเล่นร้อยละ 49.0 และรายงานอตัราป่วยด้วยโรคเร้ือรังของ
ประชาชนกลุ่มวยัท างานท่ีพบมากท่ีสุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2555 ไดแ้ก่โรคความดนัโลหิต
สูง 3,165.4 รายต่อแสนประชากรรองลงมาคือโรคเบาหวาน 1,893 รายต่อแสนประชากร
และภาวะไขมนัในเลือดสูง 1,071.7 รายต่อแสนประชากร (ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ, 2555 : เวบ็ไซต)์  

จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่าผลกระทบอนัเกิดจากจากภาวะโภชนาการเกินนั้น
เกิดข้ึนจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งซ่ึงปัจจุบนัมี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มวยัท างานก่อให้เกิดผลเสียต่อความสมดุลของ
ร่างกายขาดประสิทธิภาพในการท างานและคุณภาพชีวิตเช่นความเจ็บป่วยรวมทั้งการเกิด
โรคเร้ือรังเห็นได้ว่าสาเหตุของการเกิดโรคของระบบไหลเวียนโลหิตระบบหัวใจและ
หลอดเลือดส่วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป
นัน่เอง (วชิยั เอกพลากร, 2556 : หนา้ 13) 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสนใจ และใส่ใจกบัเร่ืองของการบริโภคอาหารกนัมาก
ข้ึนต่างค านึงถึงเร่ืองโภชนาการและคุณค่าของสารอาหารท่ีร่างกายจะได้รับดงัจะเห็นได้
จากการท่ีมีผูค้นจ านวนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจในเร่ืองของการกินอาหารท่ีเรียกว่า"
มงัสวิรัติ"กนัมากข้ึน ค าวา่ มงัสวิรัติ นั้นมาจากค าวา่ มงัสะ + วิรัติ  มงัสะ แปลวา่ เน้ือวิรัติ 
แปลวา่ ปราศจากความยินดี ละเวน้ดงันั้นการกินอาหารมงัสวิรัติ ก็คือการท่ีไม่กินเน้ือสัตว์
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และอาหารส่วนใหญ่ท่ีกินก็จะประกอบไปดว้ย ขา้วซ่ึงรวมถึงขา้วทุกชนิดในลกัษณะของ
ขา้วกล้องหรือข้าวไม่ขดัสี และผลิตภณัฑ์จากขา้ว ถัว่ได้แก่ถัว่เมล็ดแห้งต่าง ๆ เช่น ถั่ว
เหลือง ถัว่เขียว ถัว่แดง ถัว่ลิสงรวมถึงผลิตภณัฑจ์ากถัว่ เช่น เตา้หูต่้าง ๆ เมล็ด เช่น งา เมล็ด
ฟักทองเมล็ดทานตะวนั และ ผกัผลไมทุ้กชนิดด่ืมตามฤดูกาลเรียกได้ว่าเป็นการกินแต่
สารอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นอาหารสปาฟู้ ดส์ เป็นอาหารท่ีปราศจาก
เน้ือสัตว ์ท าจากโปรตีนถัว่เหลือง ท่ีใชถ้ัว่เหลืองคดัพิเศษ คุณภาพดีท่ีไดผ้ลิตและพฒันาข้ึน
มาใหเ้หมือนเน้ือสัตวจ์ริง ๆและยงัมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากบัเน้ือสัตวจ์ริงๆและมี
กรดอะมิโนจ าเป็นครบตามความตอ้งการของร่างกายแลว้ท่ีส าคญัตวัโปรตีนถัว่เหลืองไม่มี
สารก่อมะเร็ง ไม่มีสารบอแร็กซ์หรือส่วนผสมของผงชูรส และให้พลงังานจากโปรตีนท่ี
สมบูรณ์นอกจากน้ีแลว้ผลิตภณัฑ์บางตวัยงัมีส่วนผสมจากบุกซ่ึงมีไฟเบอร์สูงช่วยการดูด
ซึมของไขมนัออกจากร่างกาย ท าให้สาวๆไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองความอว้นอีกดว้ย ดงันั้นการท่ี
สุขภาพร่างกายของบุคคลจะดีหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีจะ
เลือกบริโภคหากบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภยัยอ่มเกิดผลดี
ต่อสุขภาพอนามยัดงันั้นการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ถูกหลกัโภชนาการและ
เหมาะสมกบัสภาพร่างกายในการด ารงชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะในประชาชนวยัท างานซ่ึง
ถือเป็นทรัพยากรบุคคลหรือก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศเน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีความ
พร้อมในการสร้างรากฐานของชีวิตทั้งในด้านการงานอาชีพบทบาททางสังคมและการ
พฒันาประเทศ เป็นตน้ 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานใน
กรุงเทพมหานครจึงเป็นแนวทางส าคญัเพื่อส ารวจลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการ
น าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินในทางการตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความสนใจ 
และใส่ใจกบัเร่ืองของการบริโภคอาหารกนัมากข้ึนต่างค านึงถึงเร่ืองโภชนาการและคุณค่า
ของสารอาหารท่ีร่างกายจะได้รับดงัจะเห็นได้จากการท่ีมีผูค้นจ านวนไม่น้อยหันมาให้
ความสนใจในเร่ืองของการกินอาหารท่ีเรียกว่า  "มงัสวิรัติ"กนัมากข้ึนดงันั้นอาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการตดัสินใจเลือกซ้ือสปาฟู้ ดส์ในยุคปัจจุบนัซ่ึง
น าไปสู่การเพิ่มคุณภาพของการด ารงชีวิตและท างานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพรวมทั้งคงไวซ่ึ้ง
การมีพฤติกรรมสุขภาพดีอยา่งต่อเน่ือง 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเลือกซ้ือกบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อทราบถึงระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

4. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดแก่ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ 

5. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบั
การศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพส
ปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ลกัษณะทางดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

3. ลกัษณะทางด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฎทีีใ่ช้ในงานวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพส
ปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษาเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.อาชีพ 
6.รายไดต่้อเดือน 

 
พฤติกรรมการซ้ือ 

1.ประเภทในการซ้ือ 
2.ความถ่ีในการซ้ือ 
3.ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 
4.สถานท่ี 
5.เหตุผล 
6.ใครเป็นผูซ้ื้อ  
7.ใครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 

การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
เพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานใน

กรุงเทพมหานคร 
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ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืนตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
ไดแ้ก่ เพศ อายสุถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากเป็นตวั
แปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญัซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระกอบการ สปาฟู้ ดส์ สามารถน าไปใชใ้น
การก าหนดตลาดเป้าหมายของอาหารเพื่อสุขภาพไดใ้นอนาคต (ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ
, 2552: 118)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช้ การ
ประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 
Philiip Kotler  (ฟิลิป คอตเลอร์, 2003; อา้งในเล่มของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552 : 131)  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงการมีสินคา้ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดข้ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้และผูบ้ริโภค
ยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
การซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และ
เกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง (เสรีวงษ ์มณฑา,  2552 : 78) 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยูซ่ึ่งผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของ
สินคา้และบริการอยูเ่สมอโดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของ
สถานการณ์การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตั
ยาพร เสมอใจ, 2550 : 46)  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ ผลิต
โดย บริษทั นูทรีชัน่เฮา้ส์จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีมุ่งมัน่ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพปราศจากเน้ือสัตว์
ท่ีมีคุณภาพส าหรับผูท่ี้รักและห่วงใยในสุขภาพมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัเม่ือปี พ.ศ. 
2534 โดยเร่ิมจากภตัตาคาร “กระท่อมมงัสวรัิติ” ซ่ึงเป็นร้านอาหารแห่งแรกๆของเมืองไทย
ในสมยันั้น ท่ีให้บริการอาหารมงัสวิรัติ สไตล์ยุโรปปัจจุบนัเรามีร้านอาหารทั้งหมด 5 แห่ง 
และโรงงานผลิตอาหารอีก 1 แห่งเพื่อผลิตอาหารส่งไปขายทัว่ประเทศรวมไปถึงการ
ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบนัมีร้านอาหาร 2 แห่งตั้งอยู่ภายในสวน
อุตสาหกรรมของกลุ่มแพน เพื่อบริการอาหารทดแทนเน้ือสัตวแ์ก่พนกังาน ส่วนภตัตาคาร
ท่ีเหลืออีก 3 แห่งกระจายอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครส าหรับให้บริการแก่ลูกคา้ทัว่ไปใน
การท่ีจะไดมี้ทางเลือกหน่ึงในการรับประทานอาหารปราศจากเน้ือสัตวร์สชาติอร่อยนานา 
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือแมแ้ต่อาหารยุโรปก็ตามท่านประธานก่อตั้งบริษทัฯ 
คุณธีรนาฏโชควฒันา ไดอุ้ทิศตนแก่การคน้ควา้เร่ืองอาหารทดแทนเน้ือสัตวด์้วยเหตุผล
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ทางดา้นสุขภาพและจริยธรรม โดยเม่ือตอนอาย ุ6 ขวบท่านไดท้ดลองเลิกทานเน้ือสัตวเ์ป็น
คร้ังแรกเม่ือได้มีโอกาสร่วมงานเล้ียงท่ีจดัให้คุณพ่อของท่านและพบว่าเน้ือท่ีท่านรับปะ
ทานอยูน่ั้นมาจากสัตวท่ี์ยงัเห็นวา่มนัมีชีวติอยูเ่ม่ือวานน้ีเองจากวนันั้นท่านรับประทานเพียง
ขา้วกบัไข่ ต่อมาก็ทานไดแ้ค่เพียงขา้วเปล่าเท่านั้นเพราะอยูม่าวนัหน่ึงท่านบงัเอิญพบเลือด
ปนอยูใ่นไข่ท่ีก าลงัจะรับประทานอยา่งไรก็ดีวิธีการเลือกทานอาหารแบบน้ีไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัโภชนาการอย่างยิ่ง ท าให้มีสุขภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรงและป่วยหนกัในท่ีสุดท่านก็
ตอ้งหันกลบัมารับประทานอาหารแบบเดิมหลายปีมาแลว้ท่ีเลิกทานเน้ือสัตวโ์ดยส้ินเชิง
หลงัจากท่ีท่านตอ้งทนทุกขก์บัการเฝ้าดูคุณแม่ของตนเองส้ินลมอยา่งทุกขท์รมานจากการ
ป่วยดว้ยโรคมะเร็งท่านพบวา่การทานอาหารเพื่อสุขภาพสามารถป้องกนั การเจ็บป่วยดว้ย
โรคร้ายต่างๆ ได้ด้วยเหตุน้ีเองจึงตัดสินใจท่ีจะค้นหาส่ิงท่ีดีต่อสุขภาพให้คุณค่าทาง
โภชนาการไดเ้ท่าเทียมเน้ือสัตวจุ์ดมุ่งหมายของท่านคือการสร้างสรรค์เน้ือท่ีเป็นตวัเลือก 
(Meat Alternative) ท่ีมีเน้ือสัมผสั รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการท่ีจ าเป็นต่อร่างกายแต่
ไม่มีความเส่ียงหรือเป็นโทษต่อสุขภาพจากการศึกษาคน้ควา้ของท่านท าใหท้่านไดมี้โอกาส
พบกบัคุณหมอท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านและนกัโภชการ ท่ีมีความรอบรู้ไดใ้ห้ค  าแนะน า ใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์ "SPA Foods by Teeranard" และอาหารทดแทนเน้ือสัตว ์
"J.V"ประธานบริหารและคณะทีมงานผูบ้ริหารปัจจุบนัไดป้รับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
เหมาะกับโภชนาการ ของมนุษย์และปรับรสชาติให้เหมาะสมตามความต้องการของ
ผูบ้ริโภค เพราะฉะนั้นการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของเรา
สามารถพบผลิตภณัฑท์ั้งหมดของเราไดใ้นซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นน าร้านคา้จ าหน่ายสินคา้เพื่อ
สุขภาพ, โรงแรมและรีสอร์ททัว่ประเทศไทยปัจจุบนัการส่งออกยงัอยู่ในประเทศแถบ
เอเชีย และจ ากดัพฒันาสู่การวางจ าหน่ายไปทัว่โลก (สืบคน้เม่ือ 22 กรกฎาคม 2556, จาก 
http://www.spa-foods.com/) 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็น
แนวทางการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

เบญจมาศ ค าดา (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันนทบุรีผลการศึกษาพบว่า ครูท่ี
เป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 51-60 ปีส่วนใหญ่มีส่วนสูง 151 -160 
เซนติเมตร มีน ้าหนกั 51-60 กิโลกรัม มีสถานภาพสมรสมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่คือ 28,001-33,000 บาทและส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวัโดยกลุ่ม

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=เบญจมาศ%20คำดา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพในระดับความรู้สูงมีทศันคติต่ออาหารเพื่อ
สุขภาพอยูใ่นระดบัมากและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในระดบัปานกลาง
มากท่ีสุดผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นสุขภาพ
กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพพบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้ และทศันคติกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ทั้งความรู้
และทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 

สุภาพร ทุมพร (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่างต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารทีท ามา
จากพืชผกัชนิดต่าง ๆ โดยมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ รับประทานเพื่อบ ารุงสุขภาพให้
สมบูรณ์แข็งแรง ความถ่ีในการเลือกซ้ือคือ 1-5 คร้ัง/เดือน สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ
ตลาดสด โดยตนเองเป็นผูต้อ้งการซ้ือเอง ส่วนใหญ่ไดรั้บค าแนะน าจากพ่อแม่ มีค่าใชจ่้าย
ในการเลือกซ้ือในแต่ละคร้ังคือ ต ่ากวา่ 500 บาท โดยผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เรียงล าดบัการให้ความส าคญัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายตามล าดบั 

อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพ
จากร้านเลมอนฟาร์มจากการศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการร้านเลมอนฟาร์มพบว่าเป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชายส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 31-40 ปีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนระดบั
การศึกษาปริญญาตรีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาทและมีภาวะโภชนาการอยู่
ในระดบัปกติร้อยละ69.5พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มพบว่า
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เลือกซ้ือขา้วกลอ้งถัว่เหลืองและชาเขียว2-3 คร้ังต่อสัปดาห์และซ้ือลูก
เดือยงาด างาขาวน ้ ามนังา 1 คร้ังต่อเดือนขนาดบรรจุ (น ้ าหนกั) ของอาหารสุขภาพท่ีเลือก
ซ้ือพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีเลือกซ้ือจะซ้ือขา้วกลอ้งน ้ าหนกั ½  กิโลกรัมต่อถุงซ้ือลูก
เดือยงาด างาขาวน ้ าหนกั 100 กรัมต่อช้ินซ้ือถัว่เหลืองน ้ าหนกั 450 กรัมต่อช้ินเลือกซ้ือ
น ้ ามนังาปริมาตร 100 มิลลิลิตรต่อขวดเลือกซ้ือชาเขียวขนาดบรรจุ 10 ซอง ต่อกล่องซ่ึง
ส่วนใหญ่ซ้ือคร้ังละ 1 ช้ิน สาเหตุการซ้ือส่วนใหญ่เพื่อตนเองและบ ารุงสุขภาพตามปกติ
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จากการศึกษาความคิดเห็นของผูม้าใช้บริการในร้านเลมอนฟาร์มในดา้นต่างๆพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความสนใจเก่ียวกบัการบริการของร้านเลมอนฟาร์มโดยเรียงล าดบัความส าคญั
ไดคื้อระดบัมากไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นสถานท่ีและระดบัปานกลางไดแ้ก่ดา้นราคาและ
การส่งเสริมการขายจากการศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มพบว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้าน          
เลมอนฟาร์มแต่ละสาขาของร้านเลมอนฟาร์มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร
สุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และพบวา่ความแตกต่าง
ระหวา่งสาขาท่ีแตกต่างกนัคือสาขาแจง้วฒันะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ
ของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาเกษตรสุขุมวิทเอกมยัและเพชรเกษมท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 สาขาประชาช่ืนมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของลูกคา้
ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาเกษตรสุขุมวิทเอกมยัเพชรเกษมประดิษฐ์มนูธรรมท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 สาขาเกษตรมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพของลูกคา้ร้านเล
มอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาประชาช่ืนเพชรเกษมประดิษฐ์มนูธรรมท่ีระดบันยัส าคญั.05 
และสาขาเอกมยัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่าง
กนักบัสาขาประดิษฐม์นูธรรมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
วธีิด าเนินการวจัิย  
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แนวทางการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตวัเอง และจะใช้การประมวลผลทางสถิติมาช่วยในการ
วิเคราะห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเลือกตอบหลายตวัเลือก 
(Questionnaire) และค าถามแบบสเกล (Rating Scale) ในส่วนประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพของสปาฟู้ ดส์เน่ืองจากเป็นกลุ่มวยัท างาน ซ่ึงมีรายไดเ้ป็นของตนเองและ
มีอ านาจในการตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยตนเองโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ไดค้่า 0.942 ซ่ึงการค านวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 420 คนเป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยค่าสถิติอนุมานโดยใชส้ถิติ t-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (MRA)  
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ผลการวเิคราะห์ 
 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะห์พบวา่ลกัษณะทัว่ไปของผูท่ี้ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุ 31-40 ปีมี
สถานภาพสมรสระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีพนกังานบริษทัเอกชนมีรายได ้ 15,001-
20,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลติภัณฑ์สปาฟู้ดส์ผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สปาฟู้ ดส์
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ ไดแ้ก่ Chilled, Frozen, JV Product Chilled, Texture Soy Protein 
ความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ัง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือในแต่ละคร้ัง คือ 201-300 บาท สถานท่ีเลือก
ซ้ือ/รับประทานผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์จากห้างสรรพสินคา้ เช่น ห้างสรรพสินคา้ เช่น Tops 
Supermarket, The Mall, Makro, The Emporium, Jusco, Food Land, Lemon Farm, ตั้งฮั้ว
เส็ง, Tesco Lotus, คลงัพลาซ่า (โคราช), The Best (พทัยา), ซุ่นเฮงพลาซ่า (ศรีสะเกษ), ห้าง
กนกกาญจน์ (กาญจน์บุรี) เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ เพื่อสุขภาพ ซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์
ดว้ยตนเอง ซ้ือผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ในแต่ละคร้ังดว้ยตนเอง 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์สปาฟู้ดส์ผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบวา่  
 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.23 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ระดับมากท่ีสุดกับไม่มีสารปนเป้ือนเป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.74 อนัดบั
รองลงมาคือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ เช่น ความสด ใหม่ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.34 
ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 3 คือ ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ถูกหลกัโภชนาการและ
ไดรั้บสารอาหารครบถว้น โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.08 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัท่ี 4 คือ 
ผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์มีความหลากหลายและมีผลต่อการเลือกซ้ือ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.06 ให้
ความส าคญัระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย คือ ตรายี่ห้อท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.93 ใหค้วามส าคญัระดบัมากตามล าดบั 
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  กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียท่ี 3.74 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัระดบัมาก
ท่ีสุดกบัคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกบัราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.41 
อนัดบัรองลงมาคือ ระดบัราคาของผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเลือกซ้ือ/
รับประทาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.91 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัท่ี 3 คือ มีป้ายบอก
ราคาติดไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.90 ให้ความส าคญัระดบัมากอนัดบัท่ี 4 คือ 
ราคาท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.57 ให้ความส าคญัระดบั
มาก และอนัดบัสุดทา้ย คือ ปริมาณมีความเหมาะสมกบัราคา โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.93 ให้
ความส าคญัระดบัปานกลางตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.28 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดกบัภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.41 อนัดบัท่ี 2 คือ มีพนักงานขายบริการให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ตลอดเวลา 
โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัที่ 3 คือ การจดัวางสินคา้ใน
ต าแหน่งท่ีดึงดูด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.42 ใหค้วามส าคญัระดบัมาก อนัดบัที่ 4 คือ จุดขาย
มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.58 ให้ความส าคญัระดบัน้อย และ
อนัดบัสุดทา้ย คือ ที่ตั้งร้านอาหารสปาฟู้ ดส์/ตวัแทนจ าหน่ายมีความเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการให้บริการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.35 ให้ความส าคญั
ระดบันอ้ยตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.60 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดกบัการสาธิตวธีิปรุงผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.27 
อนัดบัที่ 2 คือ มีการจดัโปรโมชัน่เพื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดจ าหน่ายต่าง ๆ เช่น การลด
ราคา โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.10 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัที่ 3 คือ มีผลิตภณัฑ์สปา
ฟู้ ดส์ให้ทดลองชิมฟรี โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 ให้ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัที่ 4 คือ มี
การโฆษณาจากส่ือต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง และดึงดูดใจท าใหอ้ยากซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.25 ใหค้วามส าคญัระดบัปานกลาง และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีการจดัส่งขอ้มูล
ข่าวสารให้กับลูกค้าตลอดเวลา โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.54 ให้ความส าคัญระดับน้อย 
ตามล าดบั 
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 ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกซ้ือสปาฟู้ดส์ 
 จากการวเิคราะห์พบวา่การตดัสินใจเลือกซ้ือสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.66 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญระดับมากกับการเลือกซ้ือ/รับประทาน
ผลิตภณัฑ์ สปาฟู้ ดส์ไปบริโภคแล้วท่านรู้สึกถึงความเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึนต่อร่างกายเป็น
อนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.81 อนัดบัท่ีสอง คือ จะเลือกซ้ือ/รับประทานผลิตภณัฑ์สปา
ฟู้ ดส์ตลอดไปเพราะถูกหลกัโภชนาการ มีคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายได ้รับ
ครบถ้วน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.70 ให้ความส าคญัระดบัมากอนัดบัที่ 3 คือ เมื่อมี
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ออกมาใหม่ยินดีที ่จะซ้ือมาบริโภค โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 ให้
ความส าคญัระดบัมาก อนัดบัท่ี 4 คือ มีความประสงคท่ี์จะเลือกซ้ือ/รับประทานผลิตภณัฑ์ส
ปาฟู้ ดส์ซ ้ าในคราวต่อไป โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60 ให้ความส าคญัระดบัมาก และอนัดบั
สุดทา้ย คือ มีความมัน่ใจต่อตราสินคา้เดิมของผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ที่ท่านเลือกซ้ือเสมอ 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.57 ใหค้วามส าคญัระดบัมากตามล าดบั 
 ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผลโดยการศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ดส์ของผู้บริโภคกลุ่ม
วยัท างานในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 การทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่า T-Test หรือ F-Test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ดา้นเพศ มีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั แสดงวา่ 
เพศมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นอายุ มีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั แสดงวา่ 
อายุมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นสถานภาพ มีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
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อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญั แสดงวา่ สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ด้านระดับการศึกษา มีค่าระดับนัยส าคญัเท่ากับ 0.095 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานคร อย่างไม่มีนัยส าคญั แสดงว่า ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ด้านอาชีพ มีค่าระดับนัยส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
เพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั 
แสดงวา่ อาชีพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่ม
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นรายได ้มีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
เพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั 
แสดงวา่ รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่ม
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนบุคคลการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปา
ฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครในดา้นเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภค
กลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผล
โดยการศึกษาลักษณะทางด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลอืกซ้ืออาหารเพือ่สุขภาพสปาฟู้ดส์ของผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะทางด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์มีค่าระดับ
นยัส าคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 พบว่า ลกัษณะทางด้าน
พฤติกรรมการเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปา
ฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั 
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 ผลการวิเคราะห์ ลกัษณะทางดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั 
 ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผล
โดยการศึกษาลกัษณะทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลอืกซ้ืออาหารเพือ่สุขภาพ          สปาฟู้ดส์ของผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นราคา มีค่า Sig เท่ากบั 0.012 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผู ้บริโภคกลุ่มว ัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร 
 ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig เท่ากบั 0.038 ซ่ึงมีนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผลจากการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการ
ตัดสินใจเ ลือก ซ้ืออาหาร เพื่ อ สุขภาพสปาฟู้ ด ส์ของผู ้บ ริโภคก ลุ่มว ัยท า งานใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
อภิปรายผล 
 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปา
ฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร” ในด้านขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ จากการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 420 ชุด ไดพ้บวา่ 
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 1. ดา้นลกัษณะทัว่ไปจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิงท่ีมี
อายุ 31-40 ปีมีสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พนกังานบริษทัเอกชน มี
รายได ้ 15,001-20,000 บาทโดยระดบัเพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืน ๆ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร
สุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ม จากการศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการร้านเลมอนฟาร์มพบว่าเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชายส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท และ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ระดบัการศึกษา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วภิาว ีป้ันนพศรี (2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรใน
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิเคราะห์ พบวา่ อายุ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในอ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.007 และรายได้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของประชากรใน อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.010 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั 
 2. ส่วนพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ ได้แก่ 
Chilled, Frozen, JV Product Chilled, Texture Soy Proteinความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือในแต่ละคร้ัง คือ 201-300 บาท สถานท่ีเลือกซ้ือ/รับประทาน
ผลิตภณัฑส์ปาฟู้ ดส์จากหา้งสรรพสินคา้ เช่น ห้างสรรพสินคา้ เช่น Tops Supermarket, The 
Mall, Makro, The Emporium, Jusco, Food Land, Lemon Farm, ตั้งฮั้วเส็ง, Tesco Lotus, 
คลงัพลาซ่า (โคราช), The Best (พทัยา), ซุ่นเฮงพลาซ่า (ศรีสะเกษ), ห้างกนกกาญจน์ 
(กาญจนบุรี) เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ เพื่อสุขภาพ ซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ดว้ยตนเอง ซ้ือ
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ในแต่ละคร้ังดว้ยตนเองอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุภาพร ทุมพร (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพประเภทอาหารท่ีท ามาจากพืชผกัชนิดต่าง ๆ โดยมี
เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ รับประทานเพื่อบ ารุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ความถ่ีในการ
เลือกซ้ือคือ 1-3 คร้ัง/เดือน สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือตลาดสด โดยตนเองเป็นผู ้
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ตอ้งการซ้ือเอง ส่วนใหญ่ไดรั้บค าแนะน าจากพอ่แม่ มีค่าใชจ่้ายในการเลือกซ้ือในแต่ละคร้ัง
คือ ต ่ากว่า 500 บาท และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มแต่ละสาขาของร้านเลมอนฟาร์ม
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 และพบวา่ความแตกต่างระหวา่งสาขาท่ีแตกต่างกนัคือสาขาแจง้วฒันะมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขา
เกษตรสุขุมวิทเอกมยัและเพชรเกษมท่ีระดบันยัส าคญั  0.05 สาขาประชาช่ืนมีพฤติกรรม
การเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของลูกค้าร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกันกับสาขาเกษตร
สุขมุวทิเอกมยัเพชรเกษมประดิษฐม์นูธรรมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สาขาเกษตรมีพฤติกรรม
การเลือกซ้ืออาหารสุขภาพของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาประชาช่ืนเพชร
เกษมประดิษฐ์มนูธรรมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และสาขาเอกมยัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารสุขภาพของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์มแตกต่างกนักบัสาขาประดิษฐ์มนูธรรมท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 และพบวา่การรับรู้ข่าวสารเหตุผลการเลือกซ้ือเพื่อตอ้งการอุดหนุนชุมชน
ใหร้ายไดซ้ื้อเพื่อบรรเทาโรคและซ้ือเน่ืองจากมีโปรโมชัน่จากทางร้านเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 แต่ปัจจยัทางดา้นความรู้เก่ียวกบัสุขภาพเหตุผลการเลือกซ้ือเพื่อบ ารุงสุขภาพตามปกติ
และกระแสนิยมพบวา่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอน
ฟาร์ม อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ ค าดา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญมากกับ
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์เพราะไม่มีสารปนเป้ือน คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกบัราคาเป็น
อนัดบัแรก ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของตวัแทนจ าหน่าย และมีการสาธิตวิธีปรุง
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ท่ีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพร 
ทุมพร (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เรียงล าดบัการให้ความส าคญัทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายตามล าดบั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=เบญจมาศ%20คำดา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อญัชลี ช่วยยก (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเล
มอนฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจเก่ียวกบัการบริการของร้านเล
มอนฟาร์มโดยเรียงล าดบัความส าคญัไดคื้อระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี 
และระดบัปานกลางไดแ้ก่ดา้นราคา และการส่งเสริมการขาย แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ณรงค ์ศรีโยธิน (2550) ไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี 
และการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้
ด้านราคาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ

4. การตดัสินใจเลือกซ้ือสปาฟู้ ดส์ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการเลือกซ้ือ/
รับประทานผลิตภณัฑ์ สปาฟู้ ดส์ไปบริโภคแล้วท่านรู้สึกถึงความเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึน
ต่อร่างกายจะเลือกซื้อ/รับประทานผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ตลอดไปเพราะถูกหลกั
โภชนาการ มีคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายได้รับครบถ้วนเมื่อมีผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์
ออกมาใหม่ย ินดีที ่จะ ซื้อมาบริโภคมีความประสงค ์ที ่จะ เล ือกซื้อ /ร ับประทาน
ผลิตภณัฑ ์สปาฟู้ ดส์ซ ้ า ในคราวต ่อไปและมีความมัน่ ใจต ่อตราสินค า้ เดิมของ
ผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ที่ท่านเลือกซ้ือเสมออย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ หทยัรัตน์ จิวจินดา (2543) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีร้าน เลมอนฟาร์ม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นเหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ี
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารสุขภาพท่ีร้านเลมอนฟาร์ม รองลงมาคือปัจจยัด้านสถานท่ีและ
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมิใช่ปัจจยัทางดา้นการตลาดเช่นความห่วงใยสุขภาพปัจจยัส่วนบุคคลทุก
ปัจจยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

 จากผลงานวิจยัท่ีได้พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มี
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดต่้อ
เดือน 15,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ/เลือกรับประทานผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ ไดแ้ก่ 
Chilled, Frozen, JV Product Chilled, Texture Soy Protein ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่น
ระดบัมาก และสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด ปรับปรุงตวัผลิตภณัฑ์แก่ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์
ต่อไปได้ อีกทั้ งส่งมอบข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และองค์กรท่ีชัดเจนสอดคล้องกัน 

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=ณรงค์%20ศรีโยธิน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เพื่อใหก้ารส่ือสารนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจัิย 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ 15,001-20,000 บาท 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ ไดแ้ก่ Chilled, Frozen, JV Product 
Chilled, Texture Soy Protein ความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ัง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือในแต่ละคร้ัง 
คือ 201-300 บาท สถานท่ีเลือกซ้ือ/รับประทานผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์จากห้างสรรพสินคา้ 
เช่น ห้างสรรพสินคา้ เหตุผลในการเลือกซ้ือ คือ เพื่อสุขภาพ ซ้ือผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ในแต่
ละคร้ังดว้ยตนเอง และผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากกบัผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ไม่มี
สารปนเป้ือน คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกบัราคา ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของ
ตวัแทนจ าหน่าย และมีการสาธิตวิธีปรุงผลิตภณัฑ์สปาฟู้ ดส์ซ่ึงข้อมูลดงักล่าวสามารถ
น าเอาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ และจึงควรน าเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเข้ามา
ประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดให้มากยิ่งข้ึน โดยพิจารณาเลือกหลายเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดรวมกัน ตามความส าคัญของเค ร่ืองมือ ส่ือสารให้สอดคล้องผู ้บ ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ตามสถานการณ์ เวลา และโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการปรับปรุงแผนการ
ตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้ ดังนั้นควรมีการพฒันา
แผนการตลาดใหค้รองใจลูกคา้ได ้
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ ดส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัท างานในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ส าหรับ
ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจเลือกกลุ่มตวัอย่างการศึกษาในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อดูว่า
ผลการวจิยัท่ีออกมาแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกบัในกรุงเทพ 

2. การศึกษาวิจยัทางดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือควรมีการศึกษาใหม่ทุกปีเพราะ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอซ่ึงถา้หากตอ้งการศึกษาควรวางแผนใน
การท าแผนการวจิยัใหม่ในคร้ังต่อไปเพื่อใหไ้ดฉ้บบัท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
บรรณานุกรม 
กรมการปกครอง, ก.ค. 2556 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dopa.go.th/ 
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กรรณิการ์ นิติอภยัธรรม. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของ
นิสิตมหา วิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ .วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547 

จนัทรา ยนิดียม. หลักการตลาด.กรุงเทพฯ : เอด็ดูเทก็ซ์, 2548 
จริยา สอนภกัดี. ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแกนน า

สาธารณสุขประจ าครอบครัวอ าเภอแกลงจังหวัดระยอง.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม
หาบณัฑิตมหาวทิยาศิลปากร, 2544 

ฉตัยาพร เสมอใจ. พฤติกรรมผู้บริโภค.กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2550 
ณรงค์ ศรีโยธิน.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้ สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร .รายงานการศึกษา
คน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 
2550 

ดารา ทีปะปาล. การส่ือสารการตลาด.กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ,์ 2549 
ธงชยั สันติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพป์ระชุมช่าง, 

2550 
ธนภูมิ อติเวทิน. วฒันธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพ่ือสุขภาพในบริบทสังคมเมือง.รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรมานุษยวทิยามหาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
, 2543 

บริษทั นูทรีชัน่เฮา้ส์จ  ากดั, ก.ค. 2556เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.spa-foods.com/ 
เบญจมาศ ค าดา.ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี . รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
หลกัสูตรคหกรรมศาสตร มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
, 2550 

ปณิศา ลญัชานนท.์ หลักการตลาด.กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2548 
ปาณุรัตน์ แสงภูมิ.การท านายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของวัย รุ่น
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