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บทที ่6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมกบัผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 คน และไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 
คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) และ
ค่าร้อยละ (percentage) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิทแบบสองทางเลือก 
(binary choice model) ผลการศึกษาดงักล่าว สามารถสรุปผล มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ และน ามาเป็น
ขอ้มูลส าหรับเสนอแนะในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจกบัการดูแลสุขภาพของ
ตนเองด้วยการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเป็นขอ้มูลส าหรับภาคธุรกิจในการวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อการขยายโอกาสทางการตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพ และพฒันาตลาด
อาหารเพื่อสุขภาพเป็นตลาดผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายในอนาคตต่อไป 

6.1 บทสรุป 

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีโอกาสการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงข้ึน และมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สรุปไดด้งัน้ี 

ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของตวัอยา่งผูบ้ริโภคและผูท่ี้ไม่ไดบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียง
กนั มีอายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  ในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วน
ใหญ่มีรายได้ระหว่าง10,001 – 20,000 บาท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย ขณะท่ีผูท่ี้ไม่ได้
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี จบการศึกษาในระดบัอนุปริญญา
หรือเทียบเท่ามีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
ขณะเดียวกนักลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม มีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัคือ ส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจ าตวัท่ีตอ้งเฝ้า
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ระวงั นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม มีภาวะสุขภาพท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากการเป็น
โรคประจ าตวั พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีโรคประจ าตวัท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเร่ืองอาหารในสัดส่วน
ท่ีสูงกว่า ผูบ้ริโภคท่ีไม่ได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ถึงร้อยละ 10.5  แต่ประเภทของโรคมีความ
สอดคล้องกนัคือ ผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ท่ีมีโรคประจ าตวัท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเร่ืองอาหาร ส่วนใหญ่จะป่วย
เป็นโรคหวัใจ และโรคเบาหวาน 

ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  พบว่า อาหารเพื่อสุขภาพท่ีผูบ้ริโภคนิยม
รับประทานมากท่ีสุดคือ อาหารมงัสวิรัติ รองลงมาคือ อาหารเจ และอาหารชีวจิต โดยผูบ้ริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพทั้ง 3 ประเภท มีพฤติกรรมการบริโภค ดงัน้ี 

จ านวนคร้ังในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในหน่ึงสัปดาห์ พบวา่ ตวัอย่างผูบ้ริโภคอาหาร
สุขภาพทั้ง 3 ประเภท ส่วนใหญ่มีสัดส่วนจ านวนคร้ังในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในหน่ึงสัปดาห์
ท่ีใกลเ้คียงกนั คือ จ านวน 1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาท่ีเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ พบวา่ 
ตวัอยา่งผูบ้ริโภคอาหารชีวจิต และตวัอยา่งผูบ้ริโภคอาหารเจ มีช่วงเวลาท่ีนิยมรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพมากท่ีไม่แน่นอนในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ขณะท่ีตวัอย่างผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติส่วนใหญ่นิยม
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงเวลาม้ือเท่ียง  

ดา้นค่าใชจ่้าย พบวา่ ตวัอยา่งผูบ้ริโภคอาหารชีวจิตส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพต่อม้ืออยู่ท่ีราคาไม่เกิน 100 บาท ขณะท่ีตวัอย่างผูบ้ริโภคอาหารเจ และอาหาร   มงัวิรัติ
ส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต่อม้ือราคา 101 – 200 บาท ด้วยสัดส่วนท่ี
เท่ากนั และในดา้นระยะเวลาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจนถึงปัจจุบนั พบว่า ตวัอยา่งผูบ้ริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพทั้ ง 3 ประเภท มีระยะเวลาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจนถึงปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกัน โดย
ตวัอย่างผูบ้ริโภคอาหารเจ บริโภคมาเป็นระยะเวลา 5 ปีข้ึนไป ตวัอย่างผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติ มี
ระยะเวลาบริโภค 3 – 4 ปี ขณะท่ีตวัอยา่งผูบ้ริโภคอาหารชีวจิต มีระยะเวลาบริโภคเพียงระยะเวลา 1 – 
2 ปี และ 3 – 4 ปี ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ส าหรับส่ือท่ีท าให้รู้จกัอาหารเพื่อสุขภาพ  พบว่า ตัวอย่าง
ผูบ้ริโภคอาหารทั้ ง 3 ประเภทรู้จกัอาหารเพื่อสุขภาพจาก หนังสือ นิตยสาร วารสารเพื่อสุขภาพ
เหมือนกนั      

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและประเพณี ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น
ส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา พบวา่  
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ปัจจัยด้านวฒันธรรมและประเพณี  พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารเจ และมังสวิรัติส่วนใหญ่ ให้
ความส าคญัในระดับมากท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์ งดเวน้การ
บริโภคเน้ือสัตว ์มีความเช่ือและทศันคติวา่ การบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพเป็นการท าบุญไม่เบียดเบียน
สัตว ์ขณะท่ีผูบ้ริโภคอาหารชีวจิตให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด เหตุผลท่ีวา่เน่ืองจากขอ้ก าหนดทาง
เช้ือชาติและศาสนาผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทุกประเภทให้ความส าคญัในระดบันอ้ย ส าหรับเหตุท่ีวา่ 
เน่ืองจากเป็นเทศกาลต่างๆ ท่ีส าคญั และเก่ียวขอ้งกบัวนัส าคญัทางพุทธศาสนา ผูบ้ริโภคอาหารเจ และ
ชีวจิตใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย หากแต่ผูบ้ริโภคอาหารมงัสวรัิติใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  

ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจ พบวา่  ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทุกประเภทให้ความส าคญั
กับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพราะเป็นอาหารท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มผูรั้กสุขภาพ นอกจากน้ี
ผูบ้ริโภคอาหารเจให้ความส าคัญกับแพทย์ พยาบาลหรือนักโภชนาการ แนะน าและชักชวนให้
รับประทาน อีกทั้งผูบ้ริโภคอาหารเจ และมงัสวรัิติให้ความส าคญัในระดบัมากกบัเน่ืองจากอาหารเพื่อ
สุขภาพ มีราคาถูกมากกว่าอาหารทัว่ไป จึงตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใช้จ่ายในครอบครัวนอกจากน้ี
เหตุผลท่ีวา่ เพื่อนแนะน าและชกัชวนใหรั้บประทาน ญาติและคนในครอบครัว แนะน าและชกัชวนให้
รับประทาน เน่ืองจากตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารเพื่อสุขภาพ 
เป็นอาหารท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพใหค้วามส าคญัในระดบัปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทุกประเภท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดา้นส่วนบุคคลในระดบัมากทุกประเด็น โดยล าดบัแรกให้
ความส าคญักบัเป็นคนท่ีชอบรับประทานผกัและผลไม้ รองลงมาคือ เป็นความชอบส่วนบุคคลใน
อาหารเพื่อสุขภาพ และเป็นผูรั้กสุขภาพอยูแ่ลว้ จึงบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อายุท่ีมากข้ึน จึงตอ้งหัน
มาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และเพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา พบวา่ การไดศึ้กษาและเรียนรู้เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพจากส่ือต่างๆ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติในระดบัปานกลางเท่านั้น 
ขณะเดียวกนัมีอิทธิต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคอาหารเจ และชีวจิตในระดบั
มาก   

แนวโนม้การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอยูแ่ลว้ทุก
รายมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต่อไป โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 25.0 จะบริโภคอาหารเพื่อ
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สุขภาพต่อไปแน่นอน  และส าหรับผูบ้ริโภคท่ีไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ จะไม่บริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีเหตุผลหลกัคือ รสชาติอาหารเพื่อสุขภาพไม่ถูกปาก/ไม่อร่อยและเมนูอาหาร
เพื่อสุขภาพไม่หลากหลาย ขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อีกส่วนหน่ึง เห็นวา่ แนวโนม้
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต จะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยให้มีเหตุผลหลกัคือ ในอนาคต
เม่ืออายมุากข้ึน และเม่ือสุขภาพร่างกายอ่อนแอ  

การวเิคราะห์แบบจ าลองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

แบบจ าลองโอกาสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค จ านวน 400 ราย จ าแนกเป็น
ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 ราย และไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 200 ราย พบวา่ 
แบบจ าลองสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ได้
ถูกตอ้งร้อยละ 82.25 โดยพยากรณ์ผูท่ี้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ไดถู้กตอ้งร้อยละ 87.85 และสามารถ
พยากรณ์ผูท่ี้ไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 73.20  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  
พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.01 ได้แก่ ตวัแปรเพศชาย อายุ การศึกษา อาชีพ ภาวะสุขภาพ และการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ เม่ือต้องการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู่ เม่ือพิจารณาผลกระทบของปัจจยั 
สามารถเรียงตามล าดบัความส าคญัของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี  

1) ตวัแปรระดบัการศึกษา (EDU) พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี  จะมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษา
ในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 35.61  

2) ตวัแปรอาชีพ (OC_S) พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา จะมี
โอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากกวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 27.59  

3) ตวัแปรภาวะสุขภาพ (HEA) พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือมี
โรคประจ าตวั จะมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีไม่มี
ปัญหาสุขภาพหรือไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 25.40  

4) ตวัแปรเพศชาย (MALE) พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเป็นเพศชาย มีโอกาสท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีน้อยกว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิง  ร้อยละ 17.92 หรือกล่าวคือ 
ผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีไม่ไดบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบนั จะมีโอกาสท่ีจะหันมาให้ความส าคญั
ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากกวา่เพศชาย  
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5) ตวัแปรการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจากเพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของ
โรคท่ีเป็นอยู ่(REL) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญักบัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากเพื่อ
ตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู่  มีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดมี้เป้าหมายการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อรักษาโรคท่ีเป็นอยู ่ร้อยละ 7.64   

6) ตวัแปรอายุ (AGE) พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีอายุท่ีสูงข้ึน มีโอกาสท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ย ร้อยละ 1.95  

แบบจ าลองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 บริโภคอาหารมงัสวิรัติ และกลุ่มท่ี 2 ไม่บริโภคอาหารมงัสวิรัติ ผล
การศึกษาพบวา่ แบบจ าลองสามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ไดถู้กตอ้งร้อยละ 75.00 โดยสามารถพยากรณ์ผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติ ได้ถูกตอ้งร้อยละ 
91.84 และสามารถพยากรณ์ผูไ้ม่บริโภคอาหารมงัสวรัิติ ไดถู้กตอ้งร้อยละ 45.71  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค พบวา่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 ไดแ้ก่ เพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่(REL) และมีความ
เช่ือและทศันคติวา่ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จะดีต่อสุขภาพ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย
ป้องกนัโรคต่างๆ ได้ (BEL) และปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ได้แก่ ตวัแปรเพศชาย เม่ือพิจารณาจาก
ผลกระทบของปัจจยั สามารถเรียงตามระดบัของผลกระทบท่ีมีต่อการตดัสินใจ ดงัน้ี 

1) บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจากแพทย์ พยาบาลหรือนักโภชนาการ แนะน าและ
ชกัชวนให้รับประทาน (DOC) พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญักบัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
เน่ืองจากแพทย ์พยาบาลหรือนักโภชนาการ แนะน าและชกัชวนให้รับประทาน จะมีแนวโน้มเลือก
บริโภคอาหารมงัสวรัิตินอ้ยกวา่อาหารเจ (ไม่บริโภคอาหารมงัสวรัิติ) ร้อยละ 23.50   

2) บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจากเพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู ่
(RELIEVE) พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญักบัการบริโภคอาหารมงัสวรัิติ เน่ืองจากเพื่อตอ้งการ
รักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู่ จะมีแนวโน้มท่ีจะเลือกบริโภคอาหารมงัสวิรัติมากกว่า
อาหารเจ (ไม่บริโภคอาหารมงัสวรัิติ)  ร้อยละ 17.97 
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3) ตวัแปรเพศชาย (MALE) พบวา่ ผูบ้ริโภคเพศชาย จะมีโอกาสท่ีจะบริโภคอาหารมงัสวิรัติ
มากกวา่อาหารเจ (ไม่บริโภคอาหารมงัสวรัิติ) ร้อยละ 18.27   

สรุปจากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
พบว่า ตวัแปรเพศชาย อายุ การศึกษา อาชีพ ภาวะสุขภาพ และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เม่ือ
ต้องการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู่ มีผลต่อตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
นอกจากน้ีพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอยูแ่ลว้
นั้น พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความเช่ือและ
ทศันคติว่า การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จะดีต่อสุขภาพ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกนัโรค
ต่างๆ ได ้จะมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจบริโภคอาหารมงัสวรัิติเพิ่มมากข้ึน 

 
6.2 ข้อค้นพบ 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ในแต่ละประเด็น ของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ทั้งเจ มงัสวิรัติ และ
ชีวจิต พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในล าดบัสูงสุดต่อปัจจยัดา้นวฒันธรรมและประเพณีท่ีสอดคลอ้ง
กันต่อประเด็น ท่ีเห็นว่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนั้น ไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว ์งดเวน้การ
บริโภคเน้ือสัตว ์มีความเช่ือและทัศนคติว่า การบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพเป็นเป็นการท าบุญไม่
เบียดเบียนสัตว ์ และเหตุผลท่ีให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้ง
กนัต่อประเด็น ท่ีเห็นวา่การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนั้น เป็นเพราะท่ีท างานแนะน าและชกัชวนให้
รับประทาน  

2. แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีไม่บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพในปัจจุบนัจะไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีเหตุผลหลกัคือ รสชาติอาหารเพื่อสุขภาพไม่
ถูกปาก/ไม่อร่อยและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพไม่หลากหลาย  

3. ผลกระทบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค จ านวน 400 ราย ตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ใน 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ตวัแปรระดบัการศึกษา ท่ีคน้พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป จะมีโอกาสท่ีจะตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ี
มากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 35.61 รองลงมาคือ ตวัแปรอาชีพ ท่ี
พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเป็นนกัศึกษา จะมีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อ
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สุขภาพท่ีมากกวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 27.59 และตวัแปรภาวะสุขภาพ ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจ าตวั จะมีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากกวา่ ผูบ้ริโภคท่ีไม่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจ าตวั ร้อยละ 25.40  

4. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค จ านวน 
200 ราย คน้พบวา่ ตวัแปรการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจากแพทย ์พยาบาลหรือนกัโภชนาการ 
แนะน าและชกัชวนให้รับประทาน เป็นปัจจยัล าดบัแรกท่ีมีความส าคญัต่อการบริโภคอาหารอาหาร
มงัสวิรัติ โดยพบวา่ จะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติมากกวา่ผูบ้ริโภคอาหารเจ ร้อยละ 23.50 
ล าดบัท่ีสองคือ ตวัแปรบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเน่ืองจากเพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของ
โรคท่ีเป็นอยู ่พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารมงัสวรัิติ จะเป็นผูท่ี้เลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะตอ้งการ
รักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ีเป็นอยู่มากกวา่ผูบ้ริโภคอาหารเจ ร้อยละ 17.97 และล าดบัท่ีสาม 
ตวัแปรเพศชาย พบว่า ผูบ้ริโภคเพศชาย จะมีโอกาสท่ีจะบริโภคอาหารมงัสวิรัติมากกว่าอาหารเจ     
ร้อยละ 18.27    
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และการวิเคราะห์แบบจ าลอง
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการให้ขอ้เสนอแนะ ส าหรับ
สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐดา้นสาธารณสุข 
และการส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจ
กบัการดูแลสุขภาพของตนเองดว้ยการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ตลอดจนเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับภาค
ธุรกิจในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อการขยายโอกาสทางการตลาดของอาหารเพื่อ
สุขภาพ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูบ้ริโภคมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการไดรั้บ
ขอ้มูล ข่าวสารดา้นการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีต่อเน่ืองและเพียงพอ ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐดา้น
สาธารณสุข ควรให้ความส าคัญในการให้ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพให้
ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพ 
ตลอดจนเห็นความส าคญั และประโยชน์จากการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  โดยการให้ขอ้มูลแก่กลุ่ม
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ผูบ้ริโภคนั้น ควรพิจารณาจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีแนวโนม้
ท่ีจะตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการศึกษา ดงันั้นการส่งเสริม
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดว้ยการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารไดง่้าย จึงมีผลให้ความส าคญัในการตดัสินใจท่ีจะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่ม
มากข้ึนในอนาคต  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เน่ืองจากกลุ่ม
นกัเรียน/นกัศึกษา ในปัจจุบนัมีการต่ืนตวัในการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารรูปแบบต่างๆ ไดง่้าย ประกอบ
กบักลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา เป็นกลุ่มวยัรุ่น ท่ีนิยมให้ความส าคญัในการดูแลรูปร่าง ผิวพรรณ และการ
ออกก าลงักาย ดงันั้นการส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ถือเป็นช่องทางหน่ึงในการดูแลรูปร่าง 
ผวิพรรณ และการดูแลสุขภาพท่ีดีของกลุ่มวยัรุ่น  

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจ าตวัท่ีตอ้งระวงั
เร่ืองการบริโภคอาหาร เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีโรคประจ าตวั จะตอ้งดูแลเร่ืองโภชนาการอยา่งเหมาะสม 
กบัภาวะสุขภาพของตนท่ีเป็นอยู ่ดงันั้นการส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ถือเป็นช่องทางท่ี
เหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ เพราะอาหารเพื่อสุขภาพ มุ่งเนน้การบริโภคท่ีสมดุล
กบัร่างกาย และช่วยใหสุ้ขภาพดียิง่ข้ึน  

กลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง ท่ีในปัจจุบนัยงัไม่เคยบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมาก่อน ซ่ึงจากผล
การศึกษาพบวา่ มีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ดงันั้น
หากไดรั้บรู้และมีความรู้ ความเขา้ใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพวา่ มีประโยชน์และส่งผลดีต่อ
สุขภาพอยา่งไรบา้ง ก็จะเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพมากข้ึน 

กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มวยัแรงงาน และวยัชรา เน่ืองจากเป็นกลุ่มช่วงอายุท่ี
ตอ้งระวงัในเร่ืองการบริโภคอาหาร หากให้รับรู้และมีความรู้ ความเขา้ใจในการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพวา่ มีประโยชน์และส่งผลดีต่อสุขภาพอยา่งไรบา้ง จะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคใน
การตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน 
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นอกจากน้ี ส าหรับสาเหตุและปัจจุบนัท่ีเลือกบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพอยู่แล้วในปัจจุบัน เน่ืองจากแพทย์ พยาบาลหรือนักโภชนาการ แนะน าและชักชวนให้
รับประทาน ถือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ ดงันั้นควรมุ่งเนน้ส่งเสริมให้
แพทย ์พยาบาลหรือนกัโภชนาการมีบทบาทในการส่งเสริม ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภคในการ
หนัมาใหค้วามส าคญัในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากแพทย ์พยาบาลหรือนกัโภชนาการ ถือ
เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญในการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการรับประทาน
อาหารท่ีดีต่อสุขภาพ การดูแลรักษาผูป่้วย หรือผูท่ี้มีโรคประจ าตวัท่ีตอ้งระวงัเร่ืองอาหารเป็นอย่างดี 
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นให้กับผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารมังสวิรัติมากข้ึน 
ตลอดจนการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ เน่ืองจากเพื่อตอ้งการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคท่ี เป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของผูบ้ริโภค ควรมีการให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภค
เก่ียวกับการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ เพื่อบรรเทาและรักษาโรคท่ีเป็นอยู่ ตลอดจนให้ขอ้มูล ความรู้ 
เก่ียวกับคุณประโยชน์ของอาหารมังสวิรัติว่า ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้อย่างไร และช่วย
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีได้อย่างไร เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกบริโภค
อาหารมงัสวรัิติมากข้ึน 

2. แนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีไม่บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพในปัจจุบนั พบวา่ เหตุผลหลกัท่ีท าให้ไม่บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบนัเน่ืองจากรสชาติ
อาหารเพื่อสุขภาพไม่ถูกปาก/ไม่อร่อย และเมนูอาหารเพื่อสุขภาพไม่หลากหลาย ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ผูป้ระกอบการร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑป์รุงรส วตัถุดิบการท าอาหารเพื่อสุขภาพ 
ควรมีการด าเนินการในดา้นการพฒันารสชาติอาหารเพื่อสุขภาพ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพใหห้ลากหลาย 
เช่น มีอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทผดั ทอด ย  า ตม้ ขนม เป็นตน้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการตดัสินใจเลือก
ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ผูบ้ริโภค อีกทั้งการเพิ่มผลิตภณัฑ์ปรุงรส วตัถุดิบการท าอาหารเพื่อ
สุขภาพให้หลากหลาย พร้อมกบัเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย เช่น จดัจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ มินิ
มาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการจดัซ้ือ จดัหา ผลิตภณัฑ์ปรุงรส วตัถุดิบการ
ท าอาหารเพื่อสุขภาพมาจดัท าบริโภคในครัวเรือน อีกทั้งมีป้ายบอกประเภทผลิตภณัฑ์ปรุงรส วตัถุดิบ
การท าอาหารเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ อาหารชีวจิต ตลอจนมีการพฒันา คิดคน้
อาหารเพื่อสุขภาพส าเร็จรูปออกมาจ าหน่ายตามท้องตลาดเพิ่มมากข้ึน โดยมีการจัดจ าหน่ายใน
หา้งสรรพสินคา้ มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านคา้ทัว่ไป เป็นตน้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือมาบริโภค
ไดง่้ายยิง่ข้ึน 
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6.4 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำวจัิยคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งท่ีจะวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 4 
ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและประเพณี ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล และปัจจยัดา้น
จิตวทิยา ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงปัจจยัดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมประเพณี และปัจจยัส่วนบุคคลเป็น
หลกั ซ่ึงมิไดเ้นน้ดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด ดงันั้นควรมีการศึกษา โดยมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยักลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค เพื่อผลการศึกษาน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจ าหน่าย ระบบการ
ให้บริการ เป็นตน้ ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค ตลอดจนเพิ่มจ านวนให้
ผูบ้ริโภคทัว่ไปหนัมานิยมและใหค้วามส าคญักบัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


