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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study factors influencing the decision making on healthy 

food stores of the students in Rattana Bundit University. The research sample are 385 questionnaires. 

The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, T-test, and F-test at the level of 

statistical significance of .05. The findings from the study revealed that (1) the factors influencing the 

decision making on health food stores in the aspect of consumption behavior is they most consume bio-

organic food less than 7 days per month, in special occasion for dinner time. The reason on healthy food 

consumption are the benefits for health, 30-50 bath are the suitable cost for healthy food in each 

meal, within the healthy food restaurant. They prefer one dish meal which made by their own decision. 

(2) The significant level of marketing mix factors identified by personal factors are absolutely agree on 

product, and highly agree on staff, process, physical evidence, distribution channel, price, and 

marketing promotions in respectively order. The different on average income per month was priority to 

product, price and the distribution channel, the different domination was priority to process.The research 

suggestion from this study is vital for the owner of health food stores should pay more concern on 

qualities and nutrients of ingredients and selecting the community and business area as the appropriate 

location, including with the service delivery procedure development. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพของนิสิต

มหาวทิยาลัย รัตนบัณฑิต ใช้การวิจัยเชิงส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังสิ้น 385 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานค่า t-test และค่า F-test ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ .05  ผลการศึกษาพบว่า (1) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
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นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารชีวจิต จะบริโภคน้อยกว่า 7 วัน/เดือน บริโภคช่วง

เทศกาล และบริโภคมื้อเย็น เหตุผลท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพคือเป็นประโยชนต์อ่สุขภาพ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน

แต่ละมื้อ 30 – 50 บาท สถานท่ีท่ีนิยมบริโภค คือ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ นิยมบริโภคลักษณะอาหารจาน

เดียว และเป็นการตัดสนิใจด้วยตนเอง (2) ศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกร้านอาหารเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ส่วนปัจจัยท่ีให้ความส าคัญมาก ได้แก่ ด้าน

พนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านราคา และ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านกระบวนการท่ีแตกต่าง

กัน รายได้ต่อเดอืน/คนท่ีแตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกัน ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการท่ีแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา คือผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพควรให้ความส าคัญเร่ืองการใช้

วัตถุดิบท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และเลือกท าเลท่ีตั้งร้านอาหารใกล้แหล่งชุมชนหรือแหล่งธุรกิจ  รวมท้ัง

พัฒนากระบวนการให้บริการอยา่งเป็นระบบ 
 

ค าส าคัญ: ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ, พฤตกิรรมการเลอืกซือ้ 

 

 

บทน า 

สภาพของสังคมในปัจจุบันนี้แต่ละคนต่าง

ด ารงชีวิตอย่างเร่งรีบ จนแทบจะไม่มีเวลาเอาใจใส่

ในเร่ืองความสมดุลและคุณค่าทางโภชนาการของ

อาหารท่ีรับประทานเข้าไปในแต่ละวัน ท าให้เกิด

พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีไม่พึงประสงค์ 

รวมท้ังค่านิยมในการรับประทานอาหารแบบ

ตะวันตก ท่ีเน้นอาหารประเภทไขมัน นม และเนย

เป็นส่วนใหญ่ หรือท่ีรู้จักในนามของ “อาหารขยะ” 

ปัจจัยเหลา่นีล้้วนเป็นสาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดความ

เจ็บป่วยแกร่่างกาย ไมว่า่จะเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเดือน หรือโรค

อัมพาต (อษิฎาภัทร จังศริิวิทยากร, 2549) ซึ่ง พญ.

สิ ริ นทร  ฉั นศิ ริ ก าญจน์  คณะแพทย์ ศาสต ร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้กล่าวว่า สาเหตุของการ

เสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทย คือ โรคหัวใจ 

โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือดในผู้สูงอายุ โดยเลือด

ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ เนื่องจากมีสาร

พวกไขมันไปเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดท าให้

หลอดเลอืดแดงท่ีน าเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ มี

ลักษณะตีบตันเลอืดไหลผ่านเข้าไปในหลอดเลือดได้

น้อยกว่าปกติ หรือไม่เพียงพอ ปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็น

สาเหตุส าคัญของการเป็นโรคหัวใจ คือสารไขมัน 

คลอเลสเตอรอลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง 

เบาหวานและโรคอ้วน อาจารย์รุจิรา สัมมะสุด 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการก าหนดอาหาร ได้แนะน า

วา่ควรดูแลเร่ืองโภชนาการ และการออกก าลังกาย

อย่างสม่ าเสมอ ในปัจจุบันนักโภชนาการได้ให้ความ
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สนใจกับสารประกอบอื่นท่ีมีอยู่ในอาหาร และมีผล

ต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสารประกอบจาก

พชืผัก ผลไม้ต่างๆ ช่วยบ าบัดโรคบางชนิดได้ ซึ่งคน

ไทยสว่นใหญ่มักจะบอกว่ากินผักและผลไม้มากๆ ดี

ต่อร่างกายเพราะนอกจากในผักและผลไม้ ยังมีใย

อาหารแล้วยังมีสารต้านมะเร็งอีกมากมายหลาย

ชนิด โดยมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับแรกๆ 

ของคนไทย แต่สามารถป้องกันได้ โดยการกิน

อาหารท่ีประกอบด้วยผัก ผลไม้ จะมีเส้นใยอาหาร 

เกลือแร่วิตามิน และสารหลายชนิด เป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระ และสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งขบวนการเกิด

โ ร คม ะ เ ร็ ง  โ ด ยนพ .ณร งค์  ส ห เ ม ธ าพัฒน ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่าขณะนี้

โรคมะเร็งรุนแรงขึ้น คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 

1 ปีละกว่า 67,000 คน ซึ่งสร้างความสูญเสีย

เศ รษฐกิ จ ไ ทย ปีล ะ เกื อบ  80,000 ล้ า นบาท 

นักวทิยาศาสตร์ก าลังสนใจศึกษาความสามารถของ

อาหารในการต่อต้านโรคมะเร็ง ผู้เชี่ยวชาญของ

อังกฤษ รชิาร์ด ดอลล์ ยืนยันว่า มะเร็งเกี่ยวข้องกับ

อาหารถึง 60% ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่า อาหาร

สามารถส่ง เสริมและยับยั้ งการขยายตัวของ

เซลล์มะเร็งในระยะต่างๆ ได้ สารอาหารบางอย่าง

ช่วยกระตุ้นระบบก าจัดพิษในร่างกาย ป้องกันการ

แบ่งตัวผิดปกติซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของมะเร็ง ประเทศ

ไทยมีประสบการณ์การด าเนินงานอาหารและ

โภชนาการมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยได้บรรจุไว้

เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติตลอดมาทุกวันนี้คนท่ัวไปเร่ิมหันมาสนใจ

คุณประโยชน์ของอาหารเพื่อป้องกันหรือบรรเทา

โรคมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสหลักของการแพทย์

ทางเลือก (Alternative Medicine) ท้ังในเมืองไทย

และต่างประเทศ แนวคิดการรักษาโรคสมัยใหม่จึง

เร่ิมเปลี่ยนไป แพทย์ได้ตระหนักพบว่าการจ่ายยา

เพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งท่ีดีท่ีสุดส าหรับคนไข้อีก

ต่อไป ดังนั้น การแพทย์ทางเลือกแบบใหม่ท่ีเป็นท่ี

สนใจอีกทางหนึ่ง คือแนวคิดในการป้องกันตนเอง

จากโรคหลายชนิด โดยปรับวิธีการรับประทาน

อาหารให้เหมาะสม และได้ขนาดท่ีจะท าให้สารเคมี

ในอาหารออกฤทธ์ิเป็นยาได้ ดังนั้นอาจเป็นไปได้ใน

อนาคตท่ีคนท่ัวไปท้ังหลายจะเรียนรู้วิธีการเลือก

อาหารท่ีเหมาะสม ให้ถูกกับโรค เพื่อป้องกันและ

รักษาโรคเป็นอันดับแรก และการใช้ยาหรือสาร

สังเคราะห์มาเป็นอันดับหลัง ซึ่งการรักษาด้วยยา

แผนปัจจุบันนั้นในระยะยาวแล้วยาจะท าลายร่าง

การของเรา เพราะยานั้นจะควบคุมกระบวนการ

บางอย่างในร่างกายและจ าขัดขวางการท างานท่ี

เชื่อมต่อกันของอวัยวะต่างๆ ผลิตภัณฑ์ยาเน้นการ

รักษาระบบการท างานของร่างกายและมักก่อ

ปัญหากับระบบการท างานส่วนอื่นๆ และคนไข้จึง

ต้องรับประทานยาประเภทอื่นๆ เพื่อปรับระบบการ

ท างานส่วนย่อยท่ีผิดเพี้ยนไป ผลลัพธ์ของการท า

เช่นนั้นคือระบบการท างานของร่างกายท่ีเชื่อมต่อ

กันจะผิดเพี้ยนไปท้ังระบบ กระบวนการใช้ยารักษา

และการผ่าตัดนั้นมักมาคู่กับความเสี่ยงเสมอ เรา

ควรเลอืกวธีิการรักษานี้เมื่อวิธี อื่นๆ ใช้ไม่ได้ผลหรือ

ในกรณีท่ีมีอาการรุนแรงเท่านั้น สุขภาพท่ีดีของเรา

ขึ้นอยู่กับสารอาหารท่ีได้จากธรรมชาติ ท่ี เรา

รับประทานเข้าไป 

เมื่อคนหันมาสนใจเร่ืองของโภชนาการและ

สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพเร่ิมไดรับความนิยมมาก
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ขึ้น ท้ังนี้ก็ เพราะคนเรามีเวลาน้อยลงท่ีจะดูแล

ตนเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มท่ี

จะผลิตเพื่อมุ่งจะสนองความต้องการของผู้บริโภค

เฉพาะกลุ่มมากขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้น หรือ

เผยแพรแกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ วัยรุน วัย

ท างาน ปัจจุบันนี้ผู้คนให้ความสนใจในเร่ืองอาหาร

ท่ีมาจากธรรมชาติ โดยมีความปลอดภัยมากขึ้น 

เช่น อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต ซึ่งถือ

ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีคนหันมาสนใจบริโภค

กันมากขึ้นปัจจุ บันหน่วยงานของภาครัฐ และ

ภาคเอกชนก็ให้ความสนใจกับการเลือกบริโภค

อาหาร เพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งเราสามารถพบ

เห็นได้จากสื่อต่างๆ เชน บทความจากหนังสือพิมพ์

ท่ีให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทางด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภทต่างๆ โทรทัศน์จะมีรายการแม่บ้านต่างๆ 

หนังสือเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ ท้ังของ

รัฐบาลและเอกชน เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ี

จะศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ เลือก

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพของวัย รุ่น ไทย โดยใช้

กรณีศึกษามหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต เพื่อให้ข้อมูล

ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพของนิสติมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัย

ส่วนประสมการทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพของนิสิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี 

สาขาวิชา รายได้ต่อเดือน/คน สมาชิกในครอบครัว 

และภูมลิ าเนา ที่แตกตา่งกันจะให้ระดับความส าคัญ

ตอ่ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 

 

ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ใชแ้นวทางในการพัฒนาปรับปรุงเร่ืองส่วน

ประสมการตลาดบริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ให้

สนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม  

2.  สามารถใช้ เ ป็นข้อมูลประกอบการ

วางแผนธุรกิจและการตัดสินใจส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

หรือผู้ท่ีสนใจในการด าเนินธุรกิจร้านอาหารเพื่อ

สุขภาพ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพนี้ จะใช้ขอบเขตการศึกษาของกลุ่ม 

ประชากรท่ีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีเคย

บ ริ โภคอาหาร เพื่ อสุ ขภาพ  และช่ ว ง เ วลา ท่ี 

ท าการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ วัน ท่ี 1 มกราคม – 31 

พฤษภาคม 2560 

 

การทบทวนวรรณกรรม  

นงค์นุช ประยูรหงษ์. (2547) ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ

แห่งชาติของนิสิตปริญญาตรีปีที 1 มหาวิทยาลัยศรี
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นครินทรวิโรฒ การศึกษาคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

ศกึษาและเปรียบเทียบพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร

ตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนิสิตตามตัวแปร เพศ 

กลุ่มสาขาวิชา เงินท่ีได้รับจากผู้ปกครอง ระดับ

การศึกษาของผู้ปกครอง ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติในการ

บริโภคอาหาร ค่านยิมด้านสุขภาพ ความเชื่ออ านาจ

ภายในตนด้านสุขภาพ การมุ่งอนาคตควบคุมตน 

อิทธิพลของสื่อมวลชนและวัฒนธรรมการบริโภค

อาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุข

บัญญัติแห่งชาติ และศึกษาปัจจัยท่ีสามารถร่วมกัน

ท านายพฤตกิรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ

แห่งชาติ ผลการวจิัย พบวา่ 

1. นิสิตปริญญาตรี ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย ศรี

นครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม 

สุขบัญญัติแห่งชาติอยูใ่นระดับปานกลาง 

2. นิสิตท่ีมีเพศกลุ่มสาขาวิชา ได้รับเงินจาก

ผู้ปกครอง และผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกัน 

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ

แห่งชาติไม่แตกต่างกัน 

3 .  นิสิต ท่ีผู้ ปกครองมีอาชีพต่ างกัน  มี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ

แห่งชาติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

4. ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติ

การบริโภคอาหาร ค่านิยมทางด้านสุขภาพ ความ

เชื่ออ านาจภายในตนด้านสุขภาพ การมุ่งอนาคต

ควบคุมตน อิทธิพลของสื่อมวลชนและวัฒนธรรม

การบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติ

แห่งชาติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. ค่านิยมทางด้านสุขภาพ อิทธิพลทาง

สื่อมวลชน การมุง่อนาคตควบคุมตนและวัฒนธรรม

การบริ โภคอาหาร สามารถ ร่วมกันท านาย

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติของนสิิตได้ร้อยละ 38.80 

ชิดฤทัย อัชฉายะสุนทร (2544) ศึกษาเร่ือง

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรกรมการบริโภคอาหาร

จานด่วนกรณีศึกษานิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของ

กลุ่มตัวอย่างจะรับประทานอาหารจานด่วนกับ

เพื่อนโดยเฉลี่ย 2-3 คร้ังต่อเดือน และรับประทาน

ในวันเสาร์ - อาทิตย์  ช่วงกลางวัน ท่ี ร้านใน

ห้างสรรพสนิค้า ค่าใชจ้่ายในการซื้ออาหารจานด่วน

ประเภท ไก่ยา่ง แฮมเบอร์เกอร์ โดนัท ระหว่าง 51-

100 บาท ในแต่ละคร้ังต่อคน ผลิตภัณฑ์ในด้าน

รสชาติเป็นสว่นประสมทางการตลาดท่ีกลุม่ตัวอย่าง

ให้ความส าคัญมากที่สุด เพศเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ี

มีความส าคัญกับการเลือกบริโภคอาหารจานด่วน

บางประเภท โดยมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

คือกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการจ าหน่ายอาหาร

จานดว่นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริเวณคณะ

ต่างๆ ควรเพิ่มสารอาหารประเภทโปรตีนให้กับ

อาหารจานด่วน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ความ

สะดวกตอ่การรับประทานอาหาร ใช้สื่อโฆษณาทาง

โทรทัศน์ และการขายอาหารแบบเป็นชุดในการ

ส่งเสริมการขาย รักษาเวลาในการเสิร์ฟอาหาร 
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ระเบียบวิธีวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครัง้นี้จะใชก้ลุ่มตัวอยา่งโดยการ

ก าหนดกลุ่มตัวอยา่งดังนี้ 

1.  ประชากรท่ีท าการศึกษาคือ ผู้ ท่ี เคย

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารมังสวิรัต ิ

อาหารเจ อาหารชีวจิต และอาหารคลีน ท่ีศึกษาอยู่

ในมหาวิทยาลยัรัตนบัณฑิต 

2. ในการศึกษาคร้ังนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างโดย

การก าหนดกลุ่มตัวอยา่งดังนี้ 

1.  ประชากรท่ีท าการศึกษาคือ ผู้ ท่ี เคย

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารมังสวิรัต ิ

อาหารเจ อาหารชีวจิต และอาหารคลีน ท่ีศึกษาอยู่

ในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

2. เนื่องจากไม่ทราบขนาดจ านวนผู้บริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพท่ีแน่นอนในมหาวิทยาลัยรัตน

บัณฑิต ต้องท าการศึกษากรณีท่ีไม่ทราบขนาด

ประชากร โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ี

ต้องการใช้ในการศึกษาจากสูตรค านวณ (ศิริชัย 

พงศ์วิชัย, 2549) มีค่าเท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง ณ 

ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 ดังนัน้ จ านวนตัวอย่าง

ท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 385 ตัวอยา่ง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ต า ม ส ะ ด ว ก

(Convenience Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสมตรง

ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

โดยก าหนดแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน

ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสว่นบุคคล เป็นขอ้มูลเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ ชั้นปี สาขาวิชา รายได้ต่อเดือน /คน 

สมาชิกในครอบครัว ภูมิล าเนา เป็นค าถามแบบให้

เลอืกตอบมท้ัีงหมด 7 ค าถาม 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเพื่อ

สุ ขภาพ ซึ่ งประกอบไปด้วยค าถาม เกี่ ยวกั บ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เป็น

ค าถามให้เลอืกตอบ มีท้ังหมด 10 ค าถาม 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน

การจัดจ าหนา่ย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด

(Promotion) ด้านพนักงาน(People)ด้านกระบวนการ

ให้บริการ (Process) ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ

(Physical Evidence) มท้ัีงหมด 35 ข้อ 

การทดสอบเครื่องมอื 

การทดสอบแบบสอบถามกระท า  เ ป็น

ขั้นตอนดังน้ี 

1. การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 

(Content validity) วิธีการทดสอบกระท าโดยน า

แบบสอบถามเสนอกรรมการ เพื่อตรวจสอบเนื้อหา

และการใชภ้าษาในการสื่อสาร  

2. การทดสอบความน่าเชื่อมั่น (Reliability) 

วิธีการทดสอบน าแบบสอบถามไปทดสอบก่อน

น าไปใช้จริง (Tryout) กับผู้ท่ีเคยบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน า

ข้อมูลท่ีได้มาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่ง

สามารถแสดงค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม 0.897 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามนี้มี

ความนา่เช่ือถือ 



 
 

 73  

Vol.6 No.2 (July–December 2016) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาค ร้ังนี้ ผู้ ศึกษาท าการเก็ บ

รวบรวมขอ้มูลดังนี ้

1. ด าเนนิการเก็บขอ้มูลจาก 

 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) ได้มา

จากการใช้แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบและ

ท าการรวบรวมแบบสอบถามผู้บริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพในช่วงวันท่ี 1 – 31 มกราคม 2560 ใช้เวลา

ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 1 เดอืน 

 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้

รวบรวมจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย นิตยสาร 

สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับเร่ืองท่ีศึกษา 

2. ตรวจสอบแบบสอบถามทุกชุดเพื่อตรวจ

ความสมบูรณ์และถูกตอ้งกอ่นน าข้อมูลไปวเิคราะห์ 

3. น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ แปล

ความหมาย สรุปผล และรายงานผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิง

อนุมาน(Inferential Statistics) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean)  และค่ า เ บ่ียง เบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลส่ วน บุคคล 

พฤตกิรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกร้านอาหารเพื่อสุขภาพโดย

ค่าเฉลี่ยค านวณโดยแปลผลจากล าดับความส าคัญ

ในแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ 

จะแบ่งออกเป็นช่วง แล้วแปลผลตามช่วงนั้นๆ 

ออกเป็นระดับการให้ความส าคัญปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ท่ีมี ผลต่อการตั ดสิน ใจ เลือก

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ การแบ่งช่วงมีวิ ธีการ

ค านวณดังนี้ 

อัตราภาคชัน้ = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด)  

     จ านวนชัน้ท่ีจะแบง่  

     = 4 – 1 = 0.75 

          4 

จากนั้นน ามาแบ่งเป็นระดับคะแนนแล้วแปล

ผลออกมาเป็นระดับการตัดสนิใจของปัจจัยดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย ก า ร แ ป ล ผ ล ร ะ ดั บ ก า ร ใ ห้

ความส าคัญ 

 3.26 – 4.00 มากที่สุด 

 2.51 – 3.25 มาก 

 1.76 – 2.50 น้อย 

 1.00 – 1.75 นอ้ยท่ีสุด 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของประชากร 2 

กลุ่ม โดยใช้ t-test ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของประชากรตั้งแต ่

2 กลุ่มขึ้นไปโดยใช ้F-test (One-way ANOVA) และ

วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีผลต่าง LSD 

(Least significant difference) เป็นเคร่ืองมือส าหรับ

การทดสอบสมมติฐาน ก าหนดระดับนัยส าคัญทาง

สถิต ิ.05 
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ผลการวิจัย  

กา รศึ กษา ในค ร้ั ง นี้ วั ตถุ ปร ะสงค์ เ พื่ อ          

(1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

และ (2) ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร

เพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

ได้แก่ อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิตและ

อาหารคลีน จ านวนท้ังสิ้น 385 คน การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเ บ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้านค่า t-test 

และค่า F-test ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นร้อยละ 54.00 มี

อายุ 19 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.00 เป็นนิสิต

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 33.50 

เป็นนิสิตสาขาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 16.60 

กลุ่มตัวอยา่งมีรายได้ต่อเดือน/คน ระหว่าง 3,001 – 

6,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46 มีสมาชิก

ในครอบครัว  4 คน คิด เ ป็น ร้อยละ 40.00 มี

ภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 26.50 เลือก

บริโภคอาหาร ชีวจิต คิดเป็นร้อยละ 43.40 บริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพแบบไม่ประจ า คิดเป็นร้อยละ 

69.90 บริโภคน้อยกว่า 7 วัน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 

34.50 เลอืกบริโภคตามช่วงเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 

54.30 บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในมื้อเย็น คิดเป็น

ร้อยละ 36.30 มี เหตุผลในการบริโภคคือเป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 35.50 เลือก

บริโภคอาหารจานเดียว คิดเป็น ร้อยละ 42.90 มี

ค่าใช้จ่ายระหว่าง 30 – 50 บาท คิดเป็นร้อยละ 

49.10 เลอืกบริโภคท่ีร้านอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็น

ร้อยละ 40.80 และตัวท่านเองมีผลต่อการบริโภค 

คิดเป็นร้อยละ 46.00 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เรียงตาม

ความส าคัญ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงาน 

ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจ

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นล าดับสุดท้าย 

ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ ท่ี

ตัดสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย 

3.28 โดยแยกเป็นมีคุณค่าทางโภชนาการ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ความหลากหลายของรายการ

อาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.25 ลักษณะและสีสันของ

อาหาร มีค่าเฉลี่ย 3.20 รสชาติของอาหาร มี

ค่าเฉลี่ย 3.15 และความสะอาดถูกสุขอนามัย มี

ค่าเฉลี่ย 3.09  

ผลการศึกษาด้านราคา พบว่า ในภาพรวมผู้

ท่ี ตั ดสิน ใจ เลือก ร้านอาหาร เพื่ อสุ ขภาพ ให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.15 โดย

แยกเป็นราคาพิเศษส าหรับการซื้อถี่ /สะสมจ านวน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ราคาสมเหตุสมผล มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ราคาพิเศษส าหรับสมาชิก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ราคาชุดประหยัด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.23 และ ราคาพิเศษส าหรับอาหารชุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16  

ผลการศึกษาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พบว่าในภาพรวมผู้ท่ีตัดสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อ

สุขภาพ ให้ความส าคัญอยูใ่นระดับความส าคัญมาก 
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มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 โดยแยกเป็น ใกล้ท่ีท างาน/ท่ี

พัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 เดินทางไปสะดวกสบาย 

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 สั่งซือ้ทางสื่อออนไลน์ได้ง่าย

ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ท่ีตั้งของร้าน

สามารถหาได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และ มี

บริการส่งถึงท่ีบ้าน/ท่ีท างานท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.13  

ผลการศกึษาด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า

ในภาพรวมผู้ท่ีตัดสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

ให้ความส าคัญอยูใ่นระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.09 โดยแยกเป็นคูปองสะสมเพื่อแลก

เคร่ืองดื่มสมุนไพร/น้ าผลไม ้มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27  

ผลการศึกษาด้านพนักงาน พบว่าในภาพรวมผู้

ท่ี ตั ดสิ นใจ เลื อก ร้ านอาหาร เพื่ อสุ ขภ าพ ให้

ความส าคัญอยู่ในระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.25 โดยแยกเป็น แต่งกายสะอาด อัธยาศัยดี 

ยิ้มแยม้แจ่มใส กิริยาสุภาพ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 

ผลการศึกษาด้านลักษณะทางกายภาพ 

พบว่าในภาพรวมผู้ท่ีตัดสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อ

สุขภาพ ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.24 โดยแยกเป็นความสะอาดของห้องครัว 

/ห้องน้ า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32  

ผลการศึกษาด้านกระบวนการให้บริการ 

พบว่าในภาพรวมผู้ท่ีตัดสินใจเลือกร้านอาหารเพื่อ

สุขภาพ ให้ความส าคัญอยูใ่นระดับความส าคัญมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 โดยแยกเป็น วิธีการสั่ง

อาหาร ความสะดวก เข้าใจง่าย ไม่ยุ่ งยาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศท่ี

แตกต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน

กระบวนการท่ีแตกต่างกัน ชั้นปีท่ีแตกต่างกันให้

ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหนา่ยและด้านกระบวนการท่ีแตกต่างกัน รายได้

ต่อเดือน/คนท่ีแตกต่างกันให้ระดับความส าคัญต่อ

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหนา่ย ท่ีแตกต่างกัน และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกัน 

ให้ระดับความส าคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านพนักงาน ด้าน

ลักษณะทางภายภาพและด้านกระบวนการท่ี

แตกตา่งกัน 

 

อภปิรายผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพน้อยกว่า 7 วันต่อ

เดอืน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของสุวิทัศน์ สุรสิงห์โตทอง. (2543) และชิตฤทัย 

อัชฌายะสุนทร.(2544) โดยมีความถี่ในการบริโภค 

3 – 4 คร้ังต่อเดือน และ 2-3 คร้ังต่อเดือน

ตามล าดับ การท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็น

เพราะผู้บริโภคมีข้อจ ากัดบางอย่างในการบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

จ านวนน้อย หาร้านอาหารเพื่อสุขภาพบริโภคได้ไม่

สะดวก รวมถึงรสชาติของอาหารอาจไม่ถูกปาก 

และไมม่คีวามหลากหลายของรายการอาหาร จึงท า

ให้มีความถี่ในการบริโภคนอ้ย 

จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่บริโภคอาหารชีวจิต และมีเหตุผลในการ

บริโภคคือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งผลการศึกษา

นี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุศราคัม อิ่มเอิบ
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ธรรม. (2548) การท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นนี้เพราะ

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารชวีจิต พบว่า วัตถุดิบท่ี

ใช้การปรุงอาหารชีวจิตมีข้อจ ากัดน้อยกว่าอาหาร

เพื่อสุขภาพรูปแบบอื่นๆ และหาบริโภคได้ง่ายกว่า

อาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบอื่นๆ จึงท าให้กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารชีวจิตเพราะ

อาหารดังกล่าวเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าและมปีระโยชน์

ต่อสุขภาพ และกลุ่มตัวอย่างท่ีบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพส่วนใหญ่มคีวามใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น จึงมี

เหตุผลในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพคือเพื่อ

สุขภาพและมีประโยชนต์อ่ร่างกาย  

จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคแต่ละมื้อ 30 – 50 บาท 

ซึ่งผลการศึกษาสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของรชต

พรรณ ยงพานิช. (2544) และบุศราคัม อิ่มเอิบ

ธรรม. (2548) โดยมีค่าใช้จ่ายแต่ละมื้อไม่เกิน 50 

บาท โดยซื้อจากร้านขายสินค้าเฉพาะอาหารชีวจิต 

เจ มังสวิรัตินิ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมายหลาย

ประเภท และโดยส่วนมากเป็นอาหารจานเดียว ท้ังนี้

อาจวิเคราะห์ได้วา่วัตถุดิบของอาหารเพื่อสุขภาพ มี

ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นผักและแป้ง ท าให้ต้นทุน

ของอาหารเพื่อสุขภาพต่ ากว่าอาหารไทย อาหาร

ญี่ ปุ่น  และอาหารจานด่วน ท่ีมี เนื้ อสั ตว์ เ ป็น

ส่วนประกอบหลักของอาหาร ส่งผลให้ราคาของ

อาหารสุขภาพถูกกว่าอาหารประเภทอื่นๆ  

ผลการศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท้ัง 7 ด้านพบวา่ กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ใน

ระดับมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยท่ีให้ความส าคัญมาก 

ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

ราคา และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งผล

การศึกษาส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ ธีรวุฒิ กิตติวิบูลย์กิจ . (2546) จะพบว่าให้

ความส าคัญมากกับ ปัจจั ยส่ วนประสมทาง

การตลาดทัง้ 7ด้าน ซึ่งจะแตกต่างเฉพาะปัจจัยด้าน

กระบวนการ ผลการศึกษาท่ีแตกต่าง อาจเป็น

เพราะการศึกษาพฤติกรรมของนิสิตปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีมีต่อการบริโภค

อาหารญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอาหารคนละประเภทกับอาหาร

เพื่อสุขภาพ ส่วนการศึกษาการให้ความส าคัญของ

ผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของหารเพื่อ

สุขภาพในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จะศึกษากับ

กลุ่มตัวอย่างแยกตามภูมิล าเนา จึงท าให้มีข้อ

แตกตา่งกัน 

 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพน าผลการวิจัยไปใช้ในการ

จัดการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ท าให้เป็นแนวทางใน

การจัดรูปแบบมาตรฐานร้านอาหารเพื่อสุขภาพท่ี

สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  การวิจัยคร้ังนี้

ศึกษาเฉพาะตัวแปรบางตัวเท่านั้น ดังนั้น จึงควร

ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยใช้ตัวแปรอื่นๆ ท่ี

คาดว่าจะเป็นประโยชน์มากท่ีสุด และความศึกษา

ตอ่จากผลงานวจิัยท่ีเนน้ถึงเร่ืองปัจจัยท่ีแท้จริง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป การวิจัย

คร้ังนี้เป็นกรณีศึกษาเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยรัตน
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บัณฑิต ดังนั้น จึงควรศึกษาข้อมูลจากบุคคลท่ีมี

ความสนใจในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

จากข้อมูลแหล่งอื่นๆ เพื่อสร้างความหลากหลาย

ของกลุม่ตัวอย่างในเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาด และพฤติกรรมการเลือกร้านอาหาร

เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค 
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