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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล องค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์ และความรู้
ความเขา้ใจดา้นโภชนาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง                    
โดยการวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และการทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ของเพยีรส์นั 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้บรโิภควยัท างานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 -30 ปี มสีถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปรญิญาตร ีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 -25,000 บาท และมีภาวะ
สขุภาพแขง็แรง ผูบ้รโิภควยัท างานใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑ์
ทีค่าดหวงั ดา้นคุณภาพ และดา้นประโยชน์หลกั อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั ส่วนใหญ่มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นโภชนาการอยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีมทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมาก 
 องค์ประกอบด้านผลติภณัฑ์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั ด้านคุณภาพ ด้านบรรจุภณัฑ ์
และดา้นประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของผูบ้รโิภควยัท างาน อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง และต ่า ตามล าดบั   
 ผูบ้รโิภควยัท างานทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจดา้นโภชนาการแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรส
สตูรลดโซเดยีมแตกต่างกนั ทางดา้นการรบัรูปั้ญหา การประเมนิทางเลอืก และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์ความรูค้วามเขา้ใจดา้นโภชนาการ ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the product components and the level of nutritional 
cognition related to the purchasing decisions on low-sodium sauce among working-age consumers in the 
Bangkok metropolitan area. This research used questionnaires as a data gathering tool. The sample in 
this research is 400 working-age consumers. The data analysis tools used included percentage, mean, 
standard deviation,   t-test, one-way analysis of variance and a Pearson product moment correlation 
coefficient. 

The research found that the majority of consumers in this study were female, single aged 
between twenty-one and thirty years of age educational level of a Bachelor’s degree, worked as 
employees in a private company, receiving a monthly income of between 15,001 and 25,000 Baht, and 
were in good health.   

The relative importance of the overall product components were at a high level and the 
dimensions of packaging, expected product, perceived quality, and core product had high levels of 
importance. Most consumers had moderate levels of nutritional cognition. The opinion of working-age 
consumers with regard to purchasing decisions on low-sodium sauce was at a high level in every aspect. 
 Overall, product components in the dimensions of expected product, perceived quality, and 
packaging, as well as core product aspects were positively related to the purchasing decisions of 
working-age consumers on low-sodium sauce at a statistically significant level of 0.01. In addition, the 
relationships among these aspects were at moderate and low levels, respectively. 0.01 and 0.05, 
respectively. 
 Working-age consumers who differ in nutritional cognition had different decisions regarding 
purchasing low-sodium sauce, based on the aspects of problem awareness, and the evaluation of 
alternatives and post-purchase behavior at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
 
Keywords: Product Components, Nutritional Cognitive, Less Sodium Sauce 
 
บทน า 
 ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวติที่เปลี่ยนไปจากสงัคมเกษตรกรรม สู่สงัคมชุมชนเมอืงท าให้ต้องใช้ชวีิต
อย่างเร่งรบี ส่งผลให้คนไทยหนัมาบรโิภคอาหารกึง่ส าเรจ็รูป อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารแช่แขง็ ไปจนถงึเครื่องปรุง
รสชนิดต่างๆ เพื่อประหยดัเวลาใหม้ากทีส่ดุ แต่สิง่ทีแ่ฝงมากบัอาหารเหล่านี้กค็อื การไดร้บัโซเดยีมมากเกนิจ าเป็น
ของร่างกาย ติดต่อกนัเป็นเวลานานก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั เช่น ความดนัโลหิตสูง หวัใจวาย อมัพฤกษ์             
โรคไตวายเรือ้รงั เป็นต้น และไดส้่งผลร้ายต่อสุขภาพคนไทยเหน็ไดจ้ากอตัราการป่วยด้วยโรคความดนัโลหติสูง 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สูงขึ้นกว่า 20% (สุรศกัดิ ์กันตชูเวสศิริ.  2557: ออนไลน์, 19 กนัยายน 2558) ดังนัน้ 
หน่วยงานภาครฐั จงึร่วมกนัจดัรณรงค์ “โครงการลดเค็มลดโรค” ขึน้ แต่อย่างไรกด็ี โครงการฯ ดงักล่าวยงัไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร และไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ในภายหลังสถาบันโภชนาการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ไดพ้ฒันาผลติภณัฑ์ซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีม และออกจ าหน่ายในเชงิพานิชย ์ซอสปรุงรส
ตรากู้ดไลฟ์ (Good Life) ในช่วงหลงัเริม่มีผู้ผลติรายอื่นเขา้สู่ตลาดซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีมเพิ่มขึ้น แสดงว่า
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ตลาดนี้มคีวามน่าสนใจ และสามารถเตบิโตได ้แต่พบว่าขาดการส่งเสรมิการตลาด ท าใหผู้บ้รโิภครูจ้กัซอสปรุงรส
สตูรลดโซเดยีม และประโยชน์ทีแ่ตกต่างน้อยมาก  

ดงันัน้ ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาปัจจยัที่มีผลและมีความสมัพันธ์ต่อการตัดสนิใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลด
โซเดยีมของผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประโยชน์หลกั คุณภาพ บรรจุภณัฑ์  ผลติภณัฑ ์             
ที่คาดหวงั และความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการของผู้บรโิภค เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด             
เพิม่โอกาสการแขง่ขนัทางธุรกจิ ช่วยใหผ้ลติภณัฑท์ีด่ต่ีอสขุภาพคนไทยสามารถอยู่ในตลาดไดอ้ย่างยัง่ยนื  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสนิใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นคุณภาพ 
ดา้นบรรจุภณัฑ ์และดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั กบัการตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาการตัดสนิใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามความรูค้วามเขา้ใจดา้นโภชนาการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตัวแปรอิสระประกอบด้วยปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และภาวะสุขภาพ และองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์หลกั ดา้นคุณภาพ 
ดา้นบรรจุภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั และความรูค้วามเขา้ใจดา้นโภชนาการ 
 2. ตัวแปรตามประกอบด้วยการตัดสินใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียมของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชพี รายได้ต่อเดือน และภาวะสุขภาพ แตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียม
แตกต่างกนั 
 2. องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ความรูค้วามเขา้ใจดา้นโภชนาการแตกต่างกนั มกีารตดัสินใจซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในวยัท างานมอีายุตัง้แต่ 21-60 ปี ทีอ่าศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภควยัท างาน ทีเ่คยซื้อซอสปรุงรส ได้แก่ น ้าปลา ซอีิ๊ว
ขาว ซอสหอยนางรม ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  
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 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง 
 การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งเป็น 2 สว่น  
 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้การแจกแจงความถี ่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ภาวะสขุภาพ และความรูค้วามเขา้ใจดา้นโภชนาการของกลุ่มตวัอย่าง และ
ใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธบิายองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์
และการตดัสนิใจซือ้ 
 2. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
  2.1  วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ภาวะสุขภาพ และความรูค้วามเขา้ใจด้านโภชนาการ กบัการตดัสนิใจซื้อ
ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สถิตวิเิคราะห์ความแตกต่างคอื t-test 
และ One - Way ANOVA 
  2.2  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างองค์ประกอบด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ ดา้นประโยชน์หลกั 
ดา้นคุณภาพ ดา้นบรรจุภณัฑ ์และดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั กบัการตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติิวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์คอื Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient 
   
สรปุผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และภาวะสขุภาพ โดยแจกแจงจ านวน และค่ารอ้ยละ 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัสว่นบุคคล กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 62.25 อายุ 
21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 42.75 มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ คดิเป็นรอ้ยละ 59.30 ระดบัการศกึษา
ปริญญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 60.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 65.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 41.75 และมภีาวะสขุภาพแขง็แรง คดิเป็นรอ้ยละ 91.50  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบด้านผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นคุณภาพ 
ด้านบรรจุภณัฑ์ และด้านผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั โดยใช้การวเิคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวเิคราะห์
พบว่า องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น สรุปผลไดด้งันี้ 
 ดา้นประโยชน์หลกั โดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ในระดบัมาก ทุกขอ้ คอื มคีวามปลอดภยัเหมาะส าหรบัการบรโิภค รองลงมาคอื มปีรมิาณโซเดยีมทีแ่สดงบนฉลาก
โภชนาการน้อยกว่าซอสปรุงรสทัว่ไป ซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียมมีผลต่อรสชาติอาหาร และน ้าซอส มีสตีาม
ธรรมชาต ิมคีวามใส-ความขน้พอด ี ไม่มตีะกอน  
 ดา้นคุณภาพ โดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า การมเีครื่องหมาย 
อย. รบัรองมาตรฐาน มคีวามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื เป็นสนิคา้จากผูผ้ลติซอสปรุงรส ทีม่ชีื่อเสยีงมา
ยาวนาน การแสดงเครื่องหมาย GMP และ HACCP บนบรรจุภัณฑ์ และซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียมได้รบัการ
พฒันาสตูรจากสถาบนัทีน่่าเชื่อถอื เช่น สถาบนัโภชนาการ ม.มหดิล มคีวามส าคญัในระดบัมาก 
 ดา้นบรรจุภณัฑ์ โดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก และใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด คอื 
ขอ้มูลบนฉลาก เช่น สว่นประกอบ ฉลากโภชนาการ ต้องชดัเจน ครบถ้วน รองลงมาคอื การออกแบบบรรจุภณัฑ ์
ใชง้านไดง้่าย เช่น ขวดมขีนาดพอเหมาะ มฝีาแบบเปิด-ปิด และใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  ไดแ้ก่ ภาชนะบรรจุ 
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ที่ท าจากแก้วหรือพลาสติก มีความคงทนช่วยรกัษาคุณภาพ ไม่ท าปฏิกิริยากับน ้ าซอสปรุงรส และการระ บุ
คุณสมบตัขิองซอสบนฉลาก เช่น “สตูรลดโซเดยีม 40%” เพื่อใหท้ราบความแตกต่างจากซอสปรุงรสทัว่ไป 
 ดา้นผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงั โดยรวมมรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม 
ดต่ีอสุขภาพ เช่น ช่วยลดปัจจยัก่อโรคความดนัโลหติสูง โรคหลอดเลอืดหวัใจ อมัพฤกษ์  อมัพาต มคีวามส าคญั
มากทีส่ดุ  รองลงมาคอื ลดการกนิเคม็เพื่อช่วยรกัษาผวิพรรณ เสน้ผม เช่น ลดการเกดิสวิและอาการผวิหนงัอกัเสบ 
หรอืป้องกนัผมร่วง และมคีุณสมบตัชิ่วยลดความอว้น จากอาการบวมน ้าในร่างกาย  
 ส่วนท่ี 3  การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ จากการวเิคราะห์ พบว่า
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มรีะดบัความรู้ความเขา้ใจดา้นในระดบัน้อย-ปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 59.50 และมรีะดบั
ความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 40.50  
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียม สามารถสรุป
ผลไดด้งันี้ 
 ดา้นการรบัรูปั้ญหา ระดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมกีารรบัรู้ปัญหาในระดบัมากเมื่อ
ท่านต้องการลด/ควบคุม ปรมิาณโซเดยีมจากอาหารเพื่อรกัษาสุขภาพ รองลงมาคอื ท่านเคยเหน็ซอสปรุงรสสตูร
ลดโซเดยีมทีซุ่ปเปอรม์าเกต็ต่างๆ จงึท าใหส้นใจซื้อมาทดลองบรโิภค และ ท่านไดร้บัการแนะน าใหบ้รโิภคซอสปรุง
รสสตูรลดโซเดยีม จากคนในครอบครวั เพื่อน คนใกลช้ดิ หรอืผูเ้ชีย่วชาญ อยู่ในระดบัมาก 
 ด้านการค้นหาข้อมูล มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยก่อนเลือกซื้อ ท่านอ่าน
รายละเอยีดบนฉลากซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม เพื่อหาขอ้มลูเพิม่เตมิมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ท่านคน้หาขอ้มลูซอส
ปรุงรสสูตรลดโซเดยีมจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสอื นิตยสาร เวบ็ไซต์ หรอืเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ และก่อนซื้อ
ท่านสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมจากครอบครวั คนใกลช้ดิ หรอืผูเ้ชีย่วชาญ อยู่ในระดบัมาก  
 ดา้นการประเมนิทางเลอืก มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มกีารประเมนิทางเลอืกมาก
ทีส่ดุคอื ท่านคดิว่าการเลอืกบรโิภคซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม ดต่ีอสขุภาพมากกว่าซอสปรุงรสทัว่ไป รองลงมาคอื 
ท่านพจิารณาเลอืกซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมจากตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง และมัน่ใจในคุณภาพเท่านัน้ และ ท่านคดิ
ว่าซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม มคีุณสมบตัเิรื่องการลดโซเดยีมทีแ่ตกต่างจากซอสปรุงรสสตูรปกตอิย่างเหน็ไดช้ดั 
อยู่ในระดบัมาก 
 ด้านการตดัสนิใจซื้อ มรีะดบัความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยท่านจะซื้อซอสปรุงรสสูตรลด
โซเดยีม ไปใชป้รุงอาหาร แทนซอสปรุงรสทัว่ไป รองลงมาคอื ท่านซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม เพราะเหน็สนิคา้
บนชัน้วาง และขอ้มูลจากฉลากผลติภณัฑ ์และท่านซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม เพราะมผีูท้ีเ่คยบรโิภคซอสปรุง
รสสตูรลดโซเดยีมมาก่อน ชกัชวนใหท้่านซือ้ อยู่ในระดบัมาก 
 ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ระดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ท่านจะซือ้ซอสปรุง
รสสตูรลดโซเดยีมอกีครัง้ เพราะต้องการรกัษาสุขภาพ จงึเลอืกบรโิภคซอสปรุงรสที่ม ี โซเดยีมต ่า มรีะดบัความ
คดิเหน็มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ท่านจะแนะน า หรอืซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมไปใหค้นในครอบครวั เพื่อน และ
คนใกลช้ดิ และ หากทดลองซือ้ไปรบัประทานแลว้มรีสชาตดิ ีท่านจะเปลีย่นมาบรโิภคซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม 
แทนซอสปรุงรสทัว่ไป อยู่ในระดบัมาก  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมุตฐิาน ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1  ผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และภาวะสุขภาพ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อซอสปรุงรส
สตูรลดโซเดยีมแตกต่างกนั จากผลการวเิคราะหพ์บว่า 
 1.1 เพศ พบว่าผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ซอส
ปรุงรสสตูรลดโซเดยีม ดา้นการรบัรูปั้ญหา แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 1.2 อายุ พบว่าผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อซอส
ปรุงรสสตูรลดโซเดยีม ด้านการค้นหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก และการตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 1.3 สถานภาพ พบว่าผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการ
ตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 1.4 ระดบัการศกึษา พบว่าผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
มกีารตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 1.5 อาชพี พบว่าผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ
ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่าผู้บรโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
แตกต่างกัน มีการตัดสนิใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียม ด้านการรบัรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้าน การ
ประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 1.7 ภาวะสขุภาพ พบว่าผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ภีาวะสขุภาพแตกต่างกนั มกีาร
ตดัสนิใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีม ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2  องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นคุณภาพ ดา้นบรรจุภณัฑ ์
และด้านผลติภณัฑท์ี่คาดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมตฐิานที่ 2.1 องค์ประกอบดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อ
ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นพฤตกิรรมภายหลงั
การซือ้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการรบัรูปั้ญหา และดา้นการคน้หาขอ้มลู ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 สมมตฐิานที ่2.2 องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ซอสปรุง
รสสตูรลดโซเดยีมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการ
ซื้อ ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ 
ดา้นการคน้หาขอ้มูล ด้านการประเมนิทางเลอืก และดา้นการตัดสนิใจซื้อ ในระดบัต ่า เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 สมมตฐิานที ่2.2 องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ซอสปรุง
รสสตูรลดโซเดยีมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการ
ซื้อ ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ 
ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และด้านการค้นหาขอ้มูลในระดบัต ่า เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 สมมตฐิานที ่2.3 องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรรจุภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ซอส
ปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ และดา้นการรบัรู้
ปัญหา ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ 



7 
 

ดา้นการตดัสนิใจซื้อ ด้านการค้นหาขอ้มูล และด้านการประเมนิทางเลอืก ในระดบัต ่า เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 สมมตฐิานที ่2.4 องคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการตดัสนิใจซือ้ 
และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดียวกนั และมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ และด้านการประเมนิทางเลอืก และด้านการรบัรู้ปัญหา ในระดบัต ่า เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจด้านโภชนาการแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อซอสปรุงรสสตูรลด
โซเดยีมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นการประเมนิทางเลอืก และพฤตกิรรม
ภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
สรปุและอภิปรายผล 

จากการวจิยั สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 
เพศ พบว่า ผูบ้รโิภควยัท างานเพศหญงิมกีารรบัรูปั้ญหามากกวา่เพศชาย เน่ืองจากเพศหญงิมกัมคีวาม

ใส่ใจดูแลดา้นสุขภาพร่างกาย และความงามมากกว่าเพศชาย ท าใหร้บัทราบถงึปัญหาเกีย่วกบัสุขภาพ เช่น การ
เกดิสวิอกัเสบบนใบหน้า หรอืภาวะบวมน ้าในร่างกายท าใหอ้ว้นขึน้จากการรบัประทานอาหารทีม่เีกลอืโซเดยีมสงู 
เป็นต้น สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนัฎฐา พรกิทอง (2558) ได้ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิประเภท
วติามนิเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสขุภาพของกลุ่มผูบ้รโิภค ในดา้นขัน้ตอนการรบัรูปั้ญหาแตกต่างกนั  

อายุ พบว่ากลุ่มช่วงวยั 31-40 ปี มคี่าเฉลีย่การตดัสนิใจซือ้ดา้นการคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก 
และการตดัสนิใจซื้อ สูงกว่าช่วงอายุอื่นๆ ทุกดา้น เนื่องจากผู้บรโิภคที่มอีายุ 31 -40 ปี จะเริม่วติกกงัวลเกี่ยวกบั
ปัญหาสุขภาพจากโรคต่างๆ เพราะอายุทีม่ากขึน้ ท าใหร้ะมดัระวงัการบรโิภคอาหารเพื่อรกัษาสุขภาพของตนเอง 
และในกลุ่มอายุช่วงนี้ มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชกิในครอบครวัทัง้เดก็ และผู้สูงอายุ มีบทบาทเป็นผู้
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคในครอบครวั ท าใหต้อ้งมกีารพจิารณาเลอืกซือ้มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สริริตัน์ หว้ยธาร (2557) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั  

สถานภาพ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก และ
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ แตกต่างกนั คอื สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มคี่าเฉลีย่การตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรสสตูร
ลดโซเดยีมสูงกว่าผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่  หากมสีมาชกิครอบครวั เป็นผู้สงูอายุ 
หรอืมโีรคประจ าตวั เช่น โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ ซึง่ต้องไดร้บัการดูแลเรื่องการรบัประทานอาหารใหม้าก
ขึน้ ท าใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มแีนวโน้มในการบรโิภคอาหารทีม่สี่งเสรมิสุขภาพมากกว่า
ผูท้ี่มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง จากผลการวจิยันี้ สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ สุนิสา จบับาง (2552) ได้ศกึษาปัจจยั
การสื่อสารและการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรอนามัย S-Pure ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพของกลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหต้ดัสนิใจ
เลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรอนามยั S-Pure  แตกต่างกนั 

ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีการ
ตัดสนิใจซื้อสูงกว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรทีุกด้าน แสดงให้เห็นว่าหากผู้บริโภคได้รบั
การศกึษามากกว่าจะสง่ผลใหม้คีวามสนใจดแูลสขุภาพ และมกีารพจิารณาคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีซ่ือ้มาบรโิภค
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มากขึน้ นอกจากนี้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั การบรโิภคแร่ธาตุโซเดยีมมากนัก เนื่องจากไม่มี
การใหข้อ้มูล หรอืการโฆษณาเหมอืนกบัสนิคา้ประเภทอื่น ทีน่ิยมกล่าวถึงปรมิาณสารอาหาร หรอืแร่ธาตุบางตวั
บ่อยครัง้ จนท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูแ้ละมคีวามเขา้ใจมากกว่า เช่น ผลติภณัฑน์มมแีคลเซยีมมาก รบัประทาน
แลว้ช่วยท าใหก้ระดกูและฟันแขง็แรง เป็นต้น ดงันัน้ ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูกว่า ย่อมมโีอกาสไดร้บัขอ้มูล และ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกบักลุ่มสงัคมเรื่องสุขภาพมากกว่า ซึ่งผลการวจิยันี้สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนิสา จบับาง 
(2552) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัการสือ่สารและการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรอนามยั 
S-Pure ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการซือ้ดา้นสาเหตุส าคญัทีท่ าให้ตดัสนิใจเลอืกซือ้ และพฤตกิรรมการซือ้ดา้นปรมิาณซือ้ผลติภัณฑเ์น้ือ
สกุรอนามยั S-Pure ในแต่ละครัง้ แตกต่างกนั 

อาชพี พบว่า อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนมดีา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้สงูกว่า อาชพีธุรกจิสว่นตวั/
คา้ขาย/อาชพีอสิระ/อื่นๆ เน่ืองจากพนกังานเอกชนสว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มสงัคมซึง่มเีพื่อนร่วมงานจ านวนมาก จงึเกดิ
การพูดคุย แนะน าแลกเปลีย่นประสบการณ์ภายหลงัการใชส้นิคา้ใหแ้ก่กนัและกนัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิ
ส่วนตวั/ค้าขาย/อาชพีอสิระ/อื่นๆ ซึ่งอาจมกีลุ่มสงัคม เป็นที่มสีถานะเป็นคู่คา้ หรอื ลูกคา้ เป็นส่วนใหญ่ จงึมกีาร
พดูคุยเกีย่วกบัเรื่องนอกเหนือจากธุรกจิการงานน้อยกว่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัฎฐา พรกิทอง (2558) ได้
ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจซือ้อาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิประเภทวติามนิเพื่อสุขภาพของกลุ่ม
ผูบ้รโิภค ในดา้นขัน้ตอนความรูส้กึภายหลงัการซือ้แตกต่างกนั  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูกว่า 35,000 บาทขึน้ไป เป็นกลุ่ม
ทีม่กีารตดัสนิใจซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมสงูกว่ากลุ่มทีร่ายได้เฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าทุกดา้น เพราะถงึแมว้่า
ซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีมดต่ีอสุขภาพมากกว่า คอื มโีซเดยีมน้อยกว่า และใชไ้ซลทิอลทีเ่ป็นสารให้ความหวาน
แทนน ้าตาล แต่กย็งัจดัว่าเป็นสนิคา้สะดวกซือ้ ทีปั่จจยัดา้นราคาทีแ่ตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อยส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันัน้ หากผูบ้รโิภคมรีายไดน้้อยกว่าจะพจิารณาซือ้ซอสปรุงรสสตูรปกตเิพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายใน
ครวัเรอืน เนื่องจากต้องใชป้รุงอาหารเป็นประจ า และซือ้ซ ้าต่อเน่ือง ผูบ้รโิภคทีม่กี าลงัซือ้มากกว่าจงึมแีนวโน้มใน
การบรโิภคซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีมมากกว่านัน่เอง ซึ่งผลการวจิยันี้สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนิสา จบับาง 
(2552) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัการสือ่สารและการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรอนามยั 
S-Pure ของกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ารายไดข้องกลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้
ดา้นความถี่ในการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสุกรอนามยั S-Pure และพฤตกิรรมการซือ้ดา้นปรมิาณซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสุกร
อนามยั S-Pure ในแต่ละครัง้ แตกต่างกนั 

ภาวะสุขภาพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ภีาวะสุขภาพ มโีรคประจ าตวั เช่น โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ มี
พฤติกรรมภายหลังการซื้อสูงกว่าผู้บริโภคที่แข็งแรง เพราะจ าเป็นต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ได้แก่ การ
รบัประทานยาเป็นประจ า การตรวจสุขภาพ และออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการบรโิภคอาหารทีช่่วยลด 
ควบคุมภาวะของโรคควบคู่กบักจิวตัรอื่นๆ สอดคลอ้งกบัการวจิยัของสราวุธ ฮัน่ตระกูล (2545) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
การส ารวจปัจจยัทีใ่ชใ้นการพจิารณาเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสุขภาพของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผู้บรโิภคทีม่ปัีญหาสุขภาพและโรคประจ าตวัต่างกนั ใชปั้จจยัในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสุขภาพ
แตกต่างกนั  

ดา้นประโยชน์หลกั พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ โดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัการเลอืกซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีมจากมีความปลอดภัยเหมาะกบัการบรโิภค รวมถึงยงัควรมปีรมิาณ
โซเดยีมน้อยกว่าซอสปรุงรสทัว่ไป เน่ืองจากเป็นซอสปรุงรสทัว่ไปเน้นเรื่องใชเ้พิม่รสชาตอิาหาร ในขณะทีก่ารวาง
ต าแหน่งทางการตลาดของซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีมมุ่งเน้นประโยชน์เรื่องการดูแลรกัษาสุขภาพ ช่วยลด และ
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ควบคุมปัจจยัสาเหตุของการเกิดโรคเป็นส าคญั ท าให้ผู้บรโิภคตัดสนิใจซื้อจากความแตกต่างนี้เป็นส าคญั ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริรตัน์ ห้วยธาร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นผลติภณัฑใ์น
ดา้นสรรพคุณของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพของผูบ้รโิภค
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายแต่ละครัง้ 

ดา้นคุณภาพ พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นการรบัรูปั้ญหามากกว่าดา้นอื่นๆ เนื่องจากผูบ้รโิภคจะนึก
ถึงการเลอืกพจิารณาสนิค้าประเภทอาหารจากการที่สนิค้าต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐานก่อนเป็นส าคญั คอื การ
ไดร้บัเครื่องหมาย อย.รบัรองมาตรฐาน เพราะจะช่วยใหเ้กดิการรบัรูว้่าสนิคา้นี้สามารถบรโิภคได้อย่างมัน่ใจ ท าให้
เกดิการพจิารณาตดัสนิใจซือ้ในขัน้อื่นๆ ต่อไปนัน่เอง นอกจากนี้ผูบ้รโิภคยงัเกดิความมัน่ใจในคุณภาพของสนิคา้
จากการที่สนิค้าผลติโดยผู้ผลติซอสปรุงรสทีม่ชีื่อเสยีงมายาวนานอกีดว้ยโดยผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของธชัชนก สงัขท์อง (2547) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากที่สุดคือ 
เครื่องหมายรบัรองจากหน่วยงานราชการ เช่น เครื่องหมาย อย. 

ดา้นบรรจุภณัฑ ์พบว่า การตดัสนิใจซือ้ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ และดา้นการรบัรูปั้ญหามรีะดบั
ความสมัพันธ์มากกว่าด้านอื่นๆ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับข้อมูลบนฉลาก เช่น ส่วนประกอบ ฉลาก
โภชนาการ รวมทัง้การออกแบบบรรจุภณัฑใ์หใ้ชง้านไดง้่าย เช่น ขวดมขีนาดพอเหมาะ มฝีาเปิด-ปิด แสดงใหเ้หน็
ว่าการแสดงขอ้มูลที่ชดัเจนบนฉลาก และการออกแบบขวดให้ใช้งานง่าย คอืส่วนที่ช่วยให้เกดิการรบัรู้ปัญหาใน
ขณะทีก่ าลงัตดัสนิใจซือ้ และหากซือ้มาใชแ้ลว้เกดิความพงึพอใจทัง้ในแง่ของการรกัษาสขุภาพและการใชง้านย่อม
ท าให้กลบัมาซื้อสนิคา้ซ ้าอกี ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของอรจริา เทพแสง (2546) ได้ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์น ้าจิ้มไก่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษาน ้าจิม้ไก่ตราแม่ประนอม 
พบว่า ความคงทนของขวดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑน์ ้าจิม้ไก่ตราแม่ประนอมของผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อภายใน 3 เดือน และความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน              
ในระดบัต ่า 

ด้านผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อด้านการค้นหาขอ้มูลมากกว่าทุก
ดา้น โดยใหค้วามส าคญักบัการทีซ่อสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม ดต่ีอสขุภาพ เช่น ช่วยลดปัจจยัก่อโรคความดนัโลหติ
สงู โรคหลอดเลอืดหวัใจ   อมัพฤกษ์ อมัพาต มากกว่าการลดกนิเคม็เพื่อรกัษาผวิพรรณ เสน้ผม และการบรโิภค
เพื่อลดความอว้นจากอาการบวมน ้า เพราะปัจจุบนัผูบ้รโิภคตอ้งการดแูลตนเอง และครอบครวัใหม้สีุขภาพด ีท าให้
คน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัอาหารเพื่อสุขภาพ จงึพบว่าผลติภณัฑซ์อสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมช่วยลดความเสีย่งการเกดิ
โรคได้ และน าไปสู่การตดัสนิใจซือ้ในขัน้อื่นๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภคั นุนาบ ี(2558) ไดศ้กึษาความรู้
ความเขา้ใจ และปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑท์ีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑท์ีม่ตีรา
ฮาลาล และดา้นการบอกต่อผลติภณัฑท์ีม่ตีราฮาลาลไปยงับุคคลอื่น 

ความรูค้วามเขา้ใจดา้นโภชนาการ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรูม้ากมีการตดัสนิใจซือ้ดา้นการรบัรู้
ปัญหา การประเมินทางเลือก และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ สูงกว่าผู้บรโิภคที่มีระดบัความรู้น้อย-ปานกลาง 
เน่ืองจากการมคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นโภชนาการมาก ช่วยให้ตระหนักถึงผลเสยีต่อสุขภาพจากการรบัประทาน
อาหารโซเดยีมสงู และใชค้วามรูใ้นการเลอืกซือ้ผลติภณัฑซ์อสปรุงรส เช่น การอ่านฉลากโภชนาการ การประเมนิ
คุณค่าผลติภณัฑจ์ากความรูข้องตนเองทีม่อียู่ ซึง่ผูบ้รโิภคเชื่อถอืมากกว่าขอ้มูลจากผูผ้ลติสนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของคุณาสริ ิเกตุปมา (2548) ไดศ้กึษาความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพของ
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ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพมีผลให้เกิดความแตกต่างของการมี
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสขุภาพ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกลือ
โพแทสเซยีมคลอไรดซ์ึง่น ามาใชแ้ทนเกลอืโซเดยีมคลอไรดห์รอืเกลอืแกง ว่าเป็นส่วนผสมทีม่คีวามปลอดภยั และ
มีปริมาณเหมาะสมส าหรบัการบรโิภค และเป็นแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อร่างกายในเรื่องการควบคุมความดนัโลหิต            
เพื่อลดความวติกกงัวลใจของผู้บรโิภค และเชื่อมโยงไปถึงการแสดงปรมิาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ ที่
ผูบ้รโิภคเชื่อถอืมากกว่าการโฆษณาเพราะไดร้บัการตรวจสอบจาก อย. แลว้ 
 2. องค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์ ด้านคุณภาพ ผู้ผลติควรให้ความส าคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ตรา
สนิค้าของตนเอง เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ในคุณภาพให้แก่ผู้บรโิภค และเป็นการวางต าแหน่งตราสนิค้าให้มคีวาม
แตกต่างอย่างชดัเจน จากซอสปรุงรสสตูรทัว่ไป เพราะเมื่อผูบ้รโิภคเหน็ว่าซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมมคีุณภาพด ี
ผู้ผลิตมีชื่อเสยีงน่าเชื่อถือ ช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้า และตัดสินใจซื้อในที่สุด นอกจากนี้ควรแสดง
เครื่องหมาย อย. ไว้อย่างชดัเจน เพราะผู้บรโิภคทราบว่าเครื่องหมาย อย.เป็นการรบัรองคุณภาพขัน้พื้นฐาน             
เพื่อแสดงว่าสนิคา้มคีุณภาพนัน่เอง  
 3. องค์ประกอบด้านผลติภณัฑ์ ด้านบรรจุภณัฑ์ ผูผ้ลติควรออกแบบบรรจุภณัฑ์และเลอืกใชข้อ้ความ 
หรอืรูปภาพประกอบช่วยแสดงคุณสมบตัผิลติภณัฑ์บนฉลากใหช้ดัเจน เขา้ใจไดง้่าย รวมถงึการออกแบบภาชนะ
บรรจุใหใ้ชง้านง่าย เช่น ขวดมขีนาดพอเหมาะ มฝีาเปิด-ปิด  และเพิม่ความหลากหลายของรปูแบบบรรจุภณัฑใ์ห้
มากขึน้ เช่น แบบซองฉีกส าหรบัพกพาไปรบัประทานนอกบา้นไดส้ะดวก เป็นตน้ และประสบการณ์ของผูบ้รโิภคที่
ไดร้บัเมื่อพจิารณาขอ้มลูบนฉลาก การไดล้องหยบิจบัขวดบรรจุภณัฑ์ในขณะใชง้าน เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภครบัรูจ้ดจ าได้
ง่ายทีส่ดุ ทีจ่ะสรา้งความรูส้กึทีด่ขีองผูบ้รโิภค น าไปสูก่ารซือ้ซ ้า หรอืแนะน าบอกต่อกบัผูอ้ื่นต่อไป 
 4. องค์ประกอบด้านผลติภณัฑ์ ด้านผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั ผู้ผลติควรเน้นคุณสมบตัิที่แตกต่างในเรื่อง
ของการบรโิภคซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม เพื่อสขุภาพ และช่วยลดปัจจยัก่อโรคต่างๆ ใหช้ดัเจน รวมทัง้ใหข้อ้มูล
ด้านอื่นๆ ที่ผู้บรโิภคยงัไม่ทราบ เช่น การช่วยรกัษาผิวพรรณ เส้นผม การช่วยลดอาการบวมน ้าเพื่อควบคุม
น ้าหนัก โดยอาจใช้งานวจิยัทางการแพทย์ หรอืขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์อื่นๆ มาประกอบการสื่อสาร  เพื่อน าไป
เปรยีบเทยีบกบัซอสปรุงรสสตูรปกตกิ่อนการตดัสนิใจซือ้มาบรโิภค  
 5. ด้านการรบัรู้ปัญหา ผู้ผลิตซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียม ควรเพิ่มการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงผลเสยีจากการบรโิภคอาหารที่มโีซเดยีมสูง และจุดเด่นในแง่การบรโิภคเพื่อสุขภาพในแง่ต่างๆ เช่น ลด
ความเสีย่งการเกดิโรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจ ช่วยลดอาการบวมน ้า  ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
เวบ็ไซตเ์กีย่วกบัการดูแลสขุภาพ เฟซบุค้ หรอืคลปิวดีโีอบน  ยูทปู เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งขึน้ ควร
ใช้กลยุทธ์ด้านการโฆษณาและประชาสมัพันธ์แบบเจาะจงให้ตรงกับกลุ่มผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วย ด้วยโรคที่
จ าเป็นต้องควบคุมการรบัประทานโซเดยีม คอืการท าสื่อโฆษณาในโรงพยาบาล เช่น โปสเตอร ์แผ่นพบัใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการบรโิภคอาหารที่มีโซเดียม นอกจากนี้ ควรใช้ภาษาที่ชดัเจน อ่านเข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายไดด้ขีึน้ เช่น เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการลดการบรโิภคเกลอื เป็นตน้    
 6. ดา้นการคน้หาขอ้มูล ส าหรบัซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีมที่จดัว่าเป็นสนิค้าสะดวกซื้อ ผู้บรโิภคจงึมี
การคน้หาขอ้มูลน้อยกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้เลอืกซือ้ หรอืสนิคา้เจาะจงซือ้ แต่อย่างไรกด็ ีผูผ้ลติควรแสดง
ขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืเกีย่วกบัผลดต่ีอสุขภาพของซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัผูผ้ลติ เช่น การน า
ผลวจิยัเรื่องการช่วยลดความดนัโลหติมาแสดงประกอบ  และอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มลูแก่ผูบ้รโิภคในช่องทาง
อื่นเพิม่เตมิ เช่น ศูนยบ์รกิารขอ้มลูผูบ้รโิภค เน่ืองจากผูบ้รโิภคตอ้งการขอ้มูลทีช่ดัเจน นอกจากนี้ควรใหบุ้คคลทีม่ี
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ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์ นักก าหนดอาหาร เป็นผู้แนะน าผลติภัณฑ์ให้ผู้บรโิภค ผ่านสื่อโฆษณา 
หรอืบทความในนิตยสารเพื่อสุขภาพ เช่น นิตยสารชีวจติ นิตยสาร Secret เป็นต้น จะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความ
เชื่อถอืและมัน่ใจในผลติภณัฑม์ากขึน้ 
 7. ดา้นการประเมนิทางเลอืก ผูผ้ลติควรเลอืกก าหนดกลยุทธส์ง่เสรมิการตลาดส าหรบักลุ่มเป้าหมายทีม่ี
อายุ 31-40 ปี มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน ทีม่สีถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 
บาท ขึน้ไปเป็นหลกั โดยใช้การตลาดทางตรงคอืการจดักจิกรรมให้ความรูด้้านสุขภาพ แจกสนิคา้ขนาดทดลอง 
และคูปองส่วนลดในการซือ้ซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม ตามสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารส านักงาน ห้างสรรพสนิค้า 
งาน Good Life Fair เป็นตน้ เพื่อชกัจงูใหเ้กดิความสนใจและสรา้งความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค ช่วยลดการประเมนิ
ทางเลอืกให้น้อยลง น าไปสู่การตดัสนิใจซือ้ไดง้่ายขึน้ ควรเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ให้มากขึน้ เช่น รา้น
สะดวกซือ้ รา้นขายผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสขุภาพ เพราะปัจจุบนัสนิคา้มจี าหน่ายในซุปเปอรม์าเกต็บางแห่งเท่านัน้ 
ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึว่าเป็นสนิคา้ทีห่ายากไม่สะดวกในการซื้อ 
 8. การตัดสินใจซื้อ ผู้ผลิตควรจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษา
ปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 บาท ขึน้ไป เกดิการตดัสนิใจซือ้ ณ จุดขายไดท้นัท ีเพื่อป้องกนัการ
เปลีย่นใจขณะซือ้สนิคา้ และเน้นเรื่องขอ้ดขีองบรโิภคซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมในเรื่องการลดความเสี่ยงการเกดิ
โรค การช่วยลดอาการบวมน ้า ช่วยลดการอกัเสบของผวิหนัง โดยการตดิตัง้ป้ายโฆษณาหรอืจอภาพขนาดเลก็ที่
ชัน้วางสนิคา้ ส าหรบัใหข้อ้มูลสนิคา้ใชภ้าพ เสยีง ประกอบ การตัง้จุดทดลองชมิอาหารทีป่รุงจากซอสปรุงรสสตูร
ลดโซเดียม ณ จุดขาย รวมถึงการใช้กลยุทธ์ส่งเสรมิการขาย การลดราคาพิเศษ การเพิ่มของสมนาคุณที่เป็น
ผลติภณัฑก์ลุ่มซอสปรุงรสสตูลดโซเดยีมเหมอืนกนั เช่น ซือ้น ้าปลาแถมซอสหอยนางรม เพื่อใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจ
ซือ้ง่ายขึน้ ทัง้ยงัช่วยเพิม่โอกาสขายผลติภณัฑ์ประเภทอื่นเพิม่เตมิ 
 9. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เนื่องจากปัจจุบนัผูบ้รโิภคเชื่อถอืขอ้มูลจากการบอกต่อหรอืแนะน าจาก
บุคคลใกลช้ดิ หรอืผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ มากกว่าการโฆษณา จงึควรกระตุ้นให้ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ สมรส/
อยู่ดว้ยกนั ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 บาทขึน้
ไป ไดเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มูลมากขึน้ เช่น การสรา้งกระดานพูดคุยบนเวบ็ไซต์ สรา้งกระทูบ้นเวบ็ไซต์เกีย่วกบั
สขุภาพ หรอืเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ผ่านเฟสบุค้ จดักจิกรรมทีช่่วยชีว้ดัผลดต่ีอสุขภาพของผู้บรโิภคจาก
การบรโิภคซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีมอย่างเป็นรปูธรรม เช่น การจดัโปรแกรมการรบัประทานอาหารควบคุมความ
ดนัโลหติทีป่รุงดว้ยซอสปรุงรสสตูรลดโซเดยีม และวดัค่าความดนัโลหติเปรยีบเทยีบก่อน-หลงั และน าผลทีไ่ดไ้ปใช้
ในการประชาสมัพนัธ ์จะช่วยใหเ้กดิความเชื่อมัน่ บอกต่อ แนะน าใหผู้อ้ื่น 
 10. ส าหรบัหน่วยงานดา้นสาธารณสขุของภาครฐั ควรสง่เสรมิให้ความรู ้แก่ประชาชนถงึผลเสยีของการ
บรโิภคอาหารทีม่โีซเดยีมสงูในวงกวา้งมากขึน้ เพื่อให้ความเขา้ใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัการไดร้บัโซเดยีมจากอาหาร
ชนิดต่างๆ ลดการบรโิภคอาหารรสจดั อาหารแปรรูป และการเลอืกบรโิภคซอสปรุงรสทีช่่วยลดปัจจยัเสีย่งต่อการ
เกดิโรค เช่น ซอสปรุงรสสูตรลดโซเดยีม เป็นต้น ควรให้ความรู้เกี่ยวกบัการอ่านฉลากโภชนาการกบัประชาชน 
เพื่อใหพ้จิารณาขอ้มูลดว้ยตนเองเพื่อประกอบการตดัสนิใจซือ้ และปรบัปรุงรูปแบบฉลากโภชนาการใหผู้้บรโิภค
สงัเกตุเหน็ได้ง่ายขึน้ มแีถบส ีตวัอกัษรหนา ช่วยเน้นขอ้มูลสารอาหารบางชนิดที่ไม่ควรบรโิภคมากเกนิไป เช่น 
โซเดยีม ไขมนั เป็นตน้ ซึง่จะช่วยดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคไดม้ากกว่าฉลากโภชนาการรปูแบบปัจจุบนั 
 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้สมบูรณ์เรยีบรอ้ยลงได ้ดว้ยค าปรกึษา ขอ้ชีแ้นะ และการขดัเกลาจากท่านอาจารย์ที่
ปรกึษาสารนิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร ์ซึง่ไดเ้สยีสละเวลาจากภาระงานต่างๆ ของท่านเพื่อการวจิยั
ครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึใคร่ขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
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 ผู้วจิยั ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และ อาจารย์ ดร. 
อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ซึ่งเป็นผูใ้หค้วามรูต่้างๆ เกี่ยวกบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์รวมถึงให้ความอนุเคราะห์ช่วย
เสนอแนะ แกไ้ข และตรวจวเิคราะหแ์บบสอบถามทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูการวจิยัในครัง้นี้ รวมถงึขอกราบขอบพระคุณท่าน
คณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา ถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ ทางดา้นบรหิารธุรกจิ และการตลาด
อย่างดยีิง่ ตลอดจนเจา้หน้าทีข่องภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตรท์ุกท่าน ทีไ่ดช้่วยเหลอืสนบัสนุนในเรื่อง
ต่างๆ แก่ผูว้จิยัตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ทีม่อบชวีติ สตปัิญญา และเลีย้งดูมาเป็นอย่างด ีเท่าที่เวลาจะมไีด ้
แมว้่าจะไม่ไดม้โีอกาสไดเ้หน็ความส าเรจ็ในวนัน้ี แต่ลกูหวงัว่าพ่อแม่จะรบัรู ้ภูมใิจ และดใีจกบัลกูทุกเวลา 
 นอกจากนี้ ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนๆ MBA ทุกคน ทีไ่ดท้ างาน ช่วยเหลอื และเป็นก าลงัใจใหแ้ก่กนัและ
กนัเสมอมา  
 
เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2544). การวเิคราะหส์ถติ ิ: สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ:  
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
คุณาศริ ิเกตุปมา. (2548). ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพของประชากรในเขต 
        กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. (พฒันามนุษยแ์ละสงัคม). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 
ธนฎัฐา พรกิทอง. (2558). การตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิประเภทวติามนิเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภควยัท างาน 
        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ธชัชนก สงัขท์อง. (2547). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของผูบ้รโิภคในเขต 
        กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ ์ว.ม. (การสือ่สารภาครฐัและเอกชน). กรุงเทพฯ:  
        คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์   
สริริตัน์ หว้ยธาร. (2557). ปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้ออาหารเสรมิเพือ่สขุภาพของ 
        คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
สนุิสา จบับาง. (2552). ปัจจยัการสือ่สารและการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์น้ือสกุร 
        อนามยั S-Pure ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์ว.ม. (การจดัการการสือ่สารองคก์ร).   
        กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาตรแ์ละสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์   
สราวุธ ฮัน่ตระกลู. (2545). การส ารวจปัจจยัทีใ่ชใ้นการเลอืกซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิสขุภาพของผูบ้รโิภค ในเขต 
        กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
สภุคั นุนาบ.ี (2558). ความรูค้วามเขา้ใจ และปัจจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์ 
        ทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
สรุศกัดิ ์กนัตชเูวสศริ.ิ (2557, 15 ธนัวาคม). ชวนคนไทยลดบรโิภคเคม็. สบืคน้เมื่อ 29 กนัยายน 2558, จาก  
        http://www.thaihealth.or.th/Content/26768-ชวนคนไทยลดบรโิภคเคม็ 
 
 

http://www.thaihealth.or.th/Content/26768-ชวนคนไทยลดบริโภคเค็ม


13 
 

อรจริา เทพแสง. (2546). ปัจจยัทีม่อิทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณ้ฑน์ ้าจิ้มไก่ของผูบ้รโิภคในเขต 
        กรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษาน ้าจิ้มไก่ตราแม่ประนอม. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 


