
 

 

  

5 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์
แบบจ าลองสองทางเลือก  (binary choice model) ได้ถูกน ามาประยุกต์และเป็นแนวทางศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และใช้ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
ตลอดจนทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค  

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  

ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 

นที  (2546: 7) ได้กล่ าวว่า พฤติกรรมผู ้บ ริโภค (consumer behavior) คือพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล หรือจดัการกบัสินคา้
และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ซ่ึงเหตุผลท่ีจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ดังนั้ นการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและ
ความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในสังคมได้
ถูกตอ้งและสอดคล้องกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัจะช่วยในการ
พฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ของคุณให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

ศิริวรรณ (2550: 192) ไดอ้ธิบายถึง การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าหมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนอง
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ความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และ
บริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ  (2550: 193) ไดอ้ธิบายถึง การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็นการศึกษาถึง
เหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (stimulus) ท่ีท าให้
เกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ เพื่อใชใ้นการวางแผนเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer behavior analysis) เป็นการค้นหาหรือวิจัย
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรม
การซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด 
(marketing strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมค าถามท่ีใชค้น้หา
ลักษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย who, what, why, where, when, and 
how  เพื่ อค้นห าค าตอบ  7 ประการ ห รือ 7 Os ซ่ึ งประกอบด้วย occupants, objects, objectives, 
organizations, occasions, outlets and operations (ศิริวรรณ, 2550: 193-194) 

ค าถามท่ีใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H มีรายละเอียดของค าถาม 
ดงัน้ี  

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who is in the target market?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบถึง
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์และ
พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงวตัถุประสงค์
ในการซ้ือ (objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ก็คือตอ้งการคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ ์(product component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั (competitive differentiation) 

3. ท าไมผู ้บริโภคจึงซ้ือ (why does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบถึง
วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (objectives)  ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความตอ้งการของเขาทั้งทางดา้น
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ร่างกายและจิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทาง
จิตวทิยา ปัจจยัทางสังคม และวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (who participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบ
ถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล 
ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (when does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงโอกาสในการ
ซ้ือ (occasions) ของผูบ้ริโภค เช่น เดือนใดของปี หรือช่วงฤดูใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศการวนัส าคญัต่างๆ  

6. ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน (where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบถึง
ช่องทาง (channels) หรือแหล่ง (outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านคา้สะดวกซ้ือ ร้าน
ขายของช า ฯลฯ เป็นตน้ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (how does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนใน
การตดัสินใจซ้ือ (operation) หรือกระบวนการซ้ือ (buying process) ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การ
คน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจและความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

2.1.2 แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 
ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้งานของ
ผูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงไดบ้า้ง การศึกษาถึงลกัษณะ
ของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ส าหรับผูข้าย คือ ท าให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ 
เพื่อท่ีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผูซ้ื้อท่ีเป็นหมายได้
ถูกตอ้ง โดยลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล 
และปัจจยัดา้นจิตวทิยา มีรายละเอียดดงัน้ี (ศิริวรรณ, 2549: 199) 

1.  ปัจจยัทางวฒันธรรม (cultural factors) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นท่ี
ยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง
ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคม และก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคม
อ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล 
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1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน (culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลกัษณะ
นิสัยของคนไทย ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท าให้มีลกัษณะพฤติกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

1.2  วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย (subculture) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
และแตกต่างกนั ซ่ึงมีอยูภ่ายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อน วฒันธรรมยอ่ยเกิดจากพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ประกอบดว้ย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มผิวสี พื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์หรือทอ้งถ่ิน กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ และชั้นทางสังคม 

2.  ปัจจยัดา้นสังคม (social factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั และมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย 

2.1 กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อทศันคติความ
คิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุม้อา้งอิง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ  

2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น 
2.1.2  กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ และร่วม

สถาบนั บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวา่มิอิทธิพลมากท่ีสุด ทศันคติ ความคิดเห็น และ

ค่านิยมของบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว 
2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง 

องคก์ร และสถาบนัต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

3.1 อาย ุผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมี

ครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทศันคติ และค่านิยมของ
บุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

3.3 อาชีพของแต่ละบุคคล จะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการ
ท่ีแตกต่างกนั 
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3.4  รายได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ และยงัเก่ียวขอ้งกบัอ านาจในการ
ซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

3.5 รูปแบบการด ารงชีวติ ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละ
บุคคล การเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลข้ึนอยู่กับค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต โดยรูปแบบการ
ด ารงชีวติของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น 

4. ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา (psychological factors) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพล
จากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงถือได้วา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและ
การใชสิ้นคา้ ประกอบดว้ย 

4.1 การจูงใจ หมายถึง ส่ิงกระตุน้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติั การจูงใจ
เกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัทางวฒันธรรม 

4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจดัระเบียบ และ
ตีความหมายขอ้มูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึงกระบวนการความเขา้ใจของบุคคล
ท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู ่การรับรู้เป็นกระบวนการแต่ละบุคคล ซ่ึงข้ึนอยูก่บั ความเช่ือ ประสบการณ์ 
ความตอ้งการ อารมณ์และส่ิงกระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็นกระบวนการการกลัน่กรอง การรับรู้จะแสดง
ถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น การไดก้ล่ิน การไดย้ิน การไดร้สชาติ และการ
ไดค้วามรู้สึก 

4.3 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมแบะความโน้มเอียงของพฤติกรรม
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้และเกิดการตอบสนอง 
การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอยา่ง เช่น ทศันคติ ความเช่ือ และประสบการณ์ในอดีต 

4.4 ความน่าเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต 

4.5 ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจของบุคคลหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

4.6 บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การ
ตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั 

4.7 แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง หรือความคิดท่ี
บุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 
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นอกจากน้ี อดุลย์ (2549 : 42-43) ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ถือเป็นปัจจยัท่ีหล่อหลอมพฤติกรรมในการเลือกซ้ือของ
แต่ละบุคคลซ่ึงจะแปรเปล่ียนเป็นค่านิยมในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ และเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐาน
ท่ีสุดในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย ชนชั้นทางสังคม ส่ิง
พื้นฐานท่ีก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล  

2.  ดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ื้อ  

3.  ดา้นส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อนั้นมกัจะไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคล
ต่างๆ เช่น อาย ุอาชีพ รูปแบบการใชชี้วติ ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

4.  ด้านจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติส่วนบุคคล เป็นตน้ 

2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัแบบจ าลองสองทางเลอืก 

แบบจ าลองสมการถดถอยโดยทั่วไปจะสมมติว่าตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
(quantitative data) ส่วนตวัแปรอธิบายสามารถเป็นได้ทั้ งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
(qualitative data) แต่ในความเป็นจริงตวัแปรตามสามารถมีลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณภาพได้ด้วย ซ่ึงใน
แบบจ าลองท่ีตวัแปรตาม y  มีลกัษณะขอ้มูลเชิงปริมาณ ส่ิงท่ีตอ้งการคือ การประมาณค่าคาดหวงั 
(expected value) หรือค่าเฉล่ีย เม่ือก าหนดค่าตวัแปรอธิบาย  x  มาให้ ในขณะท่ีแบบจ าลองท่ี  y มี
ลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ  ส่ิงท่ีต้องการคือ การหาค่าความน่าจะเป็นท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเกิดข้ึน 
(probability of something happening) 

การวเิคราะห์เพิ่มเติมโดยใชว้ิธีเชิงปริมาณ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวั
แปรอิสระ ดว้ยแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรจ ากดัหรือมีค่าไม่ต่อเน่ืองและมีลกัษณะความน่าจะเป็น ซ่ึงมีค่า
ระหวา่ง  0 และ 1  โดยใชแ้บบจ าลองโลจิท (logit model) ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์การประมาณภาวะ
ความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimate : MLE) และค านวณ marginal effects (อารี, 
2548)  
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รูปแบบท่ีเห็นกนัทัว่ไปของแบบจ าลองโลจิตจะอยูใ่นรูปลอกาลิทึมของสัดส่วนความน่าจะ
เป็นซ่ึงแปลงจากสมการ (1) นัน่คือ 
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     (1) 

 

ซ้ายมือของสมการ (1) เรียกว่า log of the odd เม่ื อ p มีโอกาส  ของการเลือก และ  
( 1  – p )  คือโอกาสของการไม่เลือก แต่เน่ืองจาก p หรือความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเลือก เป็นส่ิง
ท่ีสังเกตไม่ไดจึ้งตอ้งอาศยัการสังเกตจากการตดัสินใจไปแลว้นัน่คือ y* เม่ือ y*  > 0, y = 1 แสดงวา่ผู ้
เลือกตดัสินใจและไดเ้ลือกแล้ว y* ≤ 0, y = 0 เม่ือตดัสินใจและปฏิบติัแลว้ว่าไม่เลือก อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมการเลือกของผูค้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประเภทซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกหรือตวัแปรอธิบาย 
ดงันั้น p จึงถูกอธิบายดว้ยปัจจยั x และตวัแปรสุ่ม u  

 

ผลลพัธ์ของ (1) ก็คือค่า   จากการประมาณดว้ย maximum likelihood เม่ือไดค้่า   แลว้จะ
สามารถประมาณ ค่าความน่าจะเป็นท่ี yi = 1 ไดเ้ม่ือก าหนดค่า ix  

 

                    (2) 
 

ส าหรับผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อความน่าจะเป็น (p) ค  านวณไดจ้ากสมการท่ี (3) 
          (3) 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาและคน้ควา้หางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ มีผูท่ี้ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ
ทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่ อาหารเจ อาหารมงัสวรัิติ และอาหารชีวจิต ดงัน้ี 

วรรณวิไล (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แบบทัว่ไปมาเป็นบริโภคอาหารชีวจิต ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภค จ านวน 
200 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี 
จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ มีรายไดร้ะหวา่ง 12,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ส่วน
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ใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั วตัถุประสงคใ์นการเลือกบริโภคอาหารชีวจิต เพื่อให้ร่างกายแขง็แรง มีสุขภาพดี 
และส่วนใหญ่จะท าอาหารชีวจิตกินเองในครัวเรือน  ปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
บริโภคอาหารจากแบบทัว่ไปมาเป็นบริโภคอาหารชีวจิต คือ สุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง การได้รับการ
สนบัสนุนจากกลุ่มอา้งอิง และแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอาหารชีวจิต  

รัชดาภรณ์ (2544) ศึกษาเร่ือง ความรู้และบริโภคนิสัยของผูท่ี้รับประทานอาหารเจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีบริโภคอาหารเจ จ านวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผูท่ี้รับเขา้มารับประทาน
อาหารในร้านอาหารเจเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้รับประทานอาหารเจเป็นประจ า 
มีความรู้เก่ียวกับอาหารเจในระดับปานกลาง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้เก่ียวกับอาหารเจ คือ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได ้โดยกลุ่มผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัอาหารเจในระดบัสูง จะอยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี ดา้น
บริโภคนิสัยของผูรั้บประทานอาหารเจ พบว่า ส่วนใหญ่มีบริโภคนิสัยท่ีดี คือ รู้จกัรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์และมีคุณภาพ อีกทั้งวตัถุประสงค์หลกัท่ีบริโภคอาหารเจ คือ เพื่อสุขภาพท่ีดี เป็นแนวทางใน
การป้องกนัโรคภยัต่างๆ ท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม ไม่ถูกสัดส่วน  

นวทศัน์ (2545) ศึกษาเร่ือง เง่ือนไขทางสังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารชีวจิต ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภค จ านวน 300 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ เกณฑ์ส่วนบุคคล 
ความตั้งใจ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต นอกจากน้ีเง่ือนไขทางสังคมวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารชีวจิต โดยกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัอาหารชีวจิตแต่ไม่บริโภคนั้น 
อาจเกิดจากรสชาติไม่ถูกปาก หรือในบา้นไม่มีผูบ้ริโภคอาหารชีวจิต และการขาดเครือข่ายทางสังคมกบั
กลุ่มผูท่ี้บริโภคอาหารชีวจิต ท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจอนัน าไปสู่การบริโภคอาหารชีวจิต ในส่วนของผูท่ี้ไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัอาหารชีวจิตแต่มีการบริโภคนั้น อาจเกิดจากการอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีผูบ้ริโภคอาหาร
ชีวจิต และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในเชิงชกัชวนซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อทศันคติ เกณฑ์ส่วนบุคคลความตั้งใจ
ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาสนใจบริโภคอาหารชีวจิต 

วรรณภา (2547) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับ
พฤติกรรม และทศันคติในการบริโภคอาหารชีวจิตร้านเอเดนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิเคราะห์
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ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรม และทศันคติในการบริโภคอาหารชีวจิต 
ด้วยสถิติเชิงอนุมาน คือ ค่าไคสแควร์ (chi-squares test) ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อการ
บริโภคอาหารชีวจิตโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัดี โดยอาหารชีวจิตท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุด 
ได้แก่ อาหารธรรมชาติแนวชีวจิต วตัถุประสงค์ส าคญัท่ีสุดในการซ้ืออาหารชีวจิต เพื่อรับประทานเอง 
เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการซ้ืออาหารชีวจิต คือ เพื่อสุขภาพท่ีดี เป็นการป้องกันโรค ความถ่ีในการซ้ือ
อาหารชีวจิต คือ เดือนละคร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ืออาหารชีวจิต คือ ญาติพี่น้อง และ
จ านวนเงินในการซ้ืออาหารชีวจิตเฉล่ียต่อคร้ัง คือ น้อยกวา่ 500 บาท และปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารชีวจิต คือ สินค้าคุณภาพดี  และพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู ้บริโภคมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ 

นทีกานต์ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 
ตวัอย่าง ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และแบบจ าลองโลจิท (logit model) ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกบริโภคอาหารมงัสวิรัติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.9 อยูใ่นช่วงอาย ุ21 – 30 ปี 
ร้อยละ 41.4 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 54.4 พฤติกรรมผูบ้ริโภคพบวา่ส่วนใหญ่เลือกบริโภค
อาหารมงัสวิรัติ เน่ืองจากค านึงถึงสุขภาพท่ีดี ร้อยละ 63.1 กลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหาร
มงัสวิรัติอีกในอนาคต ร้อยละ 55.7 จ  านวนม้ือในการบริโภคอาหารต่อวนัคือ 3 ม้ือ ร้อยละ 62.8 สถานท่ีท่ี
นิยมรับประทานอาหารมากท่ีสุดคือร้านอาหาร ร้อยละ 44.7 ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเลือกรับประทาน
อาหารร่วมกบัครอบครัว/ญาติ ร้อยละ 45.3 ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของ
กลุ่มตวัอยา่ง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสในการตดัสินใจบริโภค
อาหารมังสวิรัติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ได้แก่ อายุ อาหารมังสวิรัติมีผลดีต่อสุขภาพ 
ศาสนาและความเช่ือ กระแสการดูแลรักษาสุขภาพ ความสะดวกในการซ้ือหาอาหารมงัสวรัิติ มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประกอบด้วย รายได้ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อาหารมงัสวิรัติ และปัจจยัท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 ไดแ้ก่ รสชาติของอาหารมงัสวิรัติ ความน่ารับประทานของอาหารมงัสวิรัติ วนั
ส าคญัต่างๆ  

เกรียงไกร (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารท่ี
เป็นมิตรกบัมงัสวิรัติท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภค
ของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารท่ีเป็นมิตรกบัมงัสวิรัติ ในเขตเทศบาลเชียงใหม่ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท่ีเป็นมิตรกับมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA ) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคต่อร้านอาหารท่ีเป็นมิตรกบัมงัสวิรัติ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
ภาพลกัษณ์ และด้านการให้บริการ ส าหรับเหตุผลท่ีเลือกซ้ืออาหารของผูบ้ริโภค คือ เร่ืองราคาไม่แพง 
ค่านิยมการเขา้สังคม ท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสเลือกซ้ืออาหารท่ีเป็นมิตรกบัมงัสวรัิติดงักล่าวไดม้ากข้ึน แต่
ทั้งน้ี อิทธิพลการเลือกซ้ืออาหารและบริการร้านอาหารท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง 

ไพรัช (2554) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือข้าวสารของเจ้าของ
ร้านอาหารในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ขา้วสารของร้านอาหารในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ กระบวนการจดัซ้ือขา้วสาร ทศันคติท่ีมีต่อ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารแต่ละชนิด และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือขา้วสารแต่ละชนิด โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกจ านวน 100 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติพรรณนาและแบบจ าลองหลายทางเลือก (multinomial logit model) ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วสารของเจา้ของร้านอาหารในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่หลกัเกณฑ์ท่ี
ส าคัญท่ีใช้ในการวางแผนก่อนตัดสินใจซ้ือข้าวสารคือ ราคาท่ีสอดคล้องกับคุณภาพ และปัจจัย
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ และในส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑเ์ป็นเร่ืองท่ีร้านอาหารใหค้วามส าคญัมาก 

ส าหรับการทบทวนงานวิจยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ในงานวจิยัของ Dennison and Shepherd 
(1997) ได้ศึกษาเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของวยัรุ่นในสหรัฐอเมริกา ใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวยัรุ่นในสหรัฐอเมริกา จ านวน 1,200 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า วยัรุ่นมีเจตคติท่ีต่อการ
บริหารอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารประเภทผกั ผลไม ้โดยมีความเช่ือการบริโภคผลไม ้ผกัให้
วติามิน มีรสชาติดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเช่ือวา่การบริโภคอาหารจานด่วน อาหารรสหวาน ช็อคโก
แลต มนัฝร่ังทอด ท าให้อว้น มีผลเสียต่อสุขภาพ และยงัเช่ือวา่ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนั้น จะช่วย
ลดความเส่ียงต่อการเป็นโรคภยัต่างๆ ได ้ 
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Fraser and Beeson (1999) ได้ท าการศึกษานิสัยของผูท่ี้กินและไม่กินมงัสวิรัติในแคลิฟอร์เนีย 
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท่ี้กินและไม่กินมังสวิรัติในแคลิฟอร์เนียจ านวน 600 ราย 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และการเปรียบเทียบ
บริโภคนิสัยของผูท่ี้กินและไม่กินมงัสวิรัติในแคลิฟอร์เนียดว้ยค่า t - test independent sample พบว่า ผูท่ี้
เป็นมงัสวิรัติจะกินผลไม ้มะเขือเทศ และผกัมากกว่ากลุ่มท่ีไม่เป็นมงัสวิรัติและทั้งสองกลุ่มจะกินสลดั
เท่าๆ กนั ในกลุ่มของมงัสวิรัติจะกินไข่ โดนทั น้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่กินมงัสวิรัติ และการบริโภคเคร่ืองด่ืม
กาแฟ และแอลกอฮอล์กลุ่มท่ีไม่กินมังสวิรัติจะด่ืมมากกว่ากลุ่มเป็นมังสวิรัติ 17 เท่า และ 22 เท่า 
ตามล าดบั  

Segsothhy and Phillips (1999) ไดศึ้กษาประโยชน์และผลกระทบของการบริโภคผกัในเง่ือนไข
เวชศาสตร์ ในเชิงการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อาหาร พบว่า โปรตีนถัว่เหลือง พืช
จ าพวกผกัผลไมเ้ปลือกแข็ง และไฟเบอร์ท่ีละลายไดมี้นยัส าคญัท่ีจะช่วยลดคลอเรสเตอรอลได ้ลดความ
หนาแน่นของ lipoprotein cholesterol และ triglycerides อาหารท่ีอุดมดว้ยไฟเบอร์ และคาร์โบไฮเดรตท่ีมี
ความซับซ้อน การก าจดัไขมนัสามารถปรับกาควบคุมน ้ าหนักส าหรับผูป่้วยเบาหวาน นอกจากน้ียงั
คน้พบว่า การบริโภคผลไมเ้ปลือกแข็ง ผลไม ้ผกัท่ีมีไฟเบอร์ มีผลต่อการเส่ียงเป็นโรคหัวใจ โรคเส้น
เลือดเล้ียงหัวใจตีบ ผูป่้วยท่ีทานผกั มีความถ่ีในการเป็นโรคอกัเสบท่ีคอลดลง และมีภาวะการสะสม
ไขมนัท่ีผวิหนงัของหลอดเลือดลดลง และยงัช่วยในการขยายหลอดเลือดดว้ยเช่นกนั 

สรุปจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นท่ีจะศึกษา
เฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น ขณะท่ีงานวิจยัในต่างประเทศ พบว่า มกัจะ
ศึกษาในภาพรวมของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารมงัสวิรัติเท่านั้น ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี
จะมุ่งท่ีจะศึกษาถึงอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารชีวจิต 
และเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง อาหารเจ  อาหารมงัสวรัิติ และอาหารชีวจิต 

นอกจากน้ี การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง พบว่าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจิท สามารถบอกความระดับ
ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมและผลการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไดดี้กว่าการใชส้ถิติ
เชิงพรรณา และการวิเคราะห์ด้วยตารางไขว ้ดังนั้นในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของผู ้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่จะท าการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองโลจิท 


