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บทคดัย่อ 

 

 งานวิจยัเรื�องทศันคติ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารที�ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค มี
วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิคเพื�อศึกษาการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของผูบ้ริโภคที�มีต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค และเพื�อศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคที�ส่งผล
ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค โดยทาํการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูที้�เคยบริโภค
อาหารคีโตเจนิคและกาํลงับริโภคอาหารคีโตเจนิค เป็นจาํนวน 389 คน ซึ� งสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
สถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาณ คือ 
One-way ANOVA และChi-Square ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ31 - 40 ปี สถานภาพโสด 
มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยูที่� 15,001 - 30,000 บาท ไม่มีโรคประจาํตวั และมี
ระยะเวลาที�บริโภคอาหารคีโตเจนิด 1 - 3 เดือน โดยมีการรับรู้ขอ้มูลอาหารคีโตเจนิคทาง Facebook หรือ                
Fan Page หรือ Instragram บ่อยมากที�สุด ซึ�งเหตุผลที�เลือกรับประทานอาหารคีโตเจนิคมากที�สุดคอืตอ้งการ               
ลดนํ[ าหนกั โดยตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจมากที�สุด กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมกัทาํอาหารดว้ยตนเอง
เป็นหลกั ซึ� งวตัถุดิบในการประกอบอาหารคีโตเจนิคส่วนใหญ่มาจากห้างสรรพสินคา้หรือซูเปอร์มาร์เก็ต โดย            
มีราคาเฉลี�ยต่อมื[ออยูใ่นช่วง 51 - 100 บาท มีการคาํนึงเรื�องปริมาณสารอาหารตรงตามความตอ้งการเป็นสิ�งแรก 
และถา้มีการจาํหน่ายอาหารคีโตเจนิคในร้าน ส่วนใหญ่จะตดัสินใจซื[อ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคไม่วา่จากแหล่งที�มาใด มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิคทั[งสิ[น ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ยกเวน้การรับรู้ขอ้มูลขา่วสารจาก
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์และแผน่พบัที�ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร 



คีโตเจนิค ที�ระดบันัยสาํคญัที� 0.05 และทศันคติของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค 
ทั[งดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณค่า ดา้นความยุง่ยาก และดา้นความแตกต่าง แต่ในดา้นความแตกต่างของอาหารคีโตเจ
นิคนั[น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิคนอ้ยที�สุด ที�ระดบันยัสาํคญัที� 0.05  
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Abstract 

 

 The research on the perception of information affecting ketogenic dietary decisions has the objective 
to study the demographic characteristics of ketogenic diet consumer to study the perception and information 
of consumers on the decision making to consume ketogenic diet, and to study the attitudes of consumers that 
affect the decision to consume ketogenic diet. The questionnaires were distributed to a 389 people who have 
previously consumed ketogenic diets and currently consume ketogenic foods. The statistics used for data 
analysis is descriptive statistic, consisting of frequency, percentage, mean, and standard deviation as well as 
statistical models, which are One-way ANOVA, Chi-Square and Cross-Tabulation at the statistical 
significance level of 0.05.  

 Most of the respondents are female between the ages of 31-40 years, single status, have a bachelor's 
degree, obtain average monthly income as 15,001 - 30,000 baht. There are no medical conditions, and the 
period that consumes ketogenic diet is for 1-3 months, with the most perceived ketogenic diet information on 
Facebook, Fan Page or Instragram. The reason that most people choose to consume ketogenic diet is to lose 
weight, which is the most influential person in decision making. The respondents mainly cook by themselves. 
Most of the ketogenic ingredients are from department stores or supermarkets with the average price per meal 
in the range of 51 - 100 baht, with regard to the amount of nutrients that meet the needs first. If ketogenic food 
is sold in the store, it will be mostly purchased.  

 The hypothesis test found that awareness of consumer information, regardless of any source 
influencing the decision to consume ketogenic diet, entirely. It corresponds to the hypothesis, except for the 
perceived information from magazines, newspapers, and brochures that do not influence the decision to 



consume ketogenic diet at the significance level of 0.05. The consumer's attitude has influenced the decision 
to consume ketogenic diet in terms of quality, value, complexity, and the difference. However, in terms of the 
differences in ketogenic foods, it has the least influence on the decision to consume ketogenic food at the 
significance level of 0.05.  
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การบริโภคอาหารที�ไม่ถูกตอ้ง เช่น การบริโภคอาหารที�เคม็เกินไป หวานเกินไป หรืออาหารที�ปรุงไม่
สุก เป็นตน้ ติดต่อกนัเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อไม่เรื[อรัง (Non - 
Communicable diseases ; NCDs) เป็นกลุ่มโรคที�ไม่ไดเ้กิดจากเชื[อโรค ไม่มีการติดต่อผ่านการสัมผสั พาหะ หรือ
สารคดัหลั�งต่างๆ แต่เกิดจากปัจจยัต่างๆภายในร่างกาย ซึ� งองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เลง็เห็นว่ากลุ่มโรค 
NCDs นั[น เป็นปัญหาที�ทวีความรุนแรงมากขึ[น จากสถิติผูเ้สียชีวิตในปี 2009 พบว่า การเสียชีวิตของประชากร
โลก 63% เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และกวา่ 80% ซึ�งกลุ่มโรค NCDs ที�มีอตัราผูป่้วยเสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ไดแ้ก่ 
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular 
Diseases) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคมะเร็ง (Cancer) โรคความดนัโลหิตสูง (Hypertension) และโรค
อว้นลงพุง (Obesity) (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) 

 จากอตัราของการเสียชีวิตที�เพิ�มขึ[นดว้ยกลุ่มโรค NCDs ทาํให้ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคเริ�มตระหนกัถึงการ
ดูแลสุขภาพมากขึ[น ทาํใหท้ศันคติที�มีต่ออาหารเปลี�ยนไป เริ�มมีการให้ความสาํคญักบัการบริโภคอาหาร การ
เลือกที�จะรับประทานอาหารที�มีประโยชน์ เพื�อลดโอกาสหรือความเสี�ยงในการเกิดกลุ่มโรค NCDs ลง 
โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคอว้นลงพุง สามารถที�จะป้องกนัไดง่้ายๆดว้ยการลดนํ[ าหนกั ซึ� งองคป์ระกอบ
ของการลดนํ[าหนักนั[น นอกจากการออกกาํลงักายแลว้ อาหารที�บริโภคเขา้ไปก็เป็นสิ�งที�สาํคญั จึงทาํให้เกิด
กระแสการบริโภคเพื�อลดนํ[ าหนกักนัมากมายหลายวิธี เช่น การนบัแคลอรี� , Intermittent fasting (IF), การ
รับประทานอาหารคลีน และหนึ�งในนั[นที� คือ คีโตเจนิคไดเอท (Ketogenic diet) 



 คีโตเจนิคไดเอท (Ketogenic diet ; KD) คือ รูปแบบของการทานอาหารที�ทาํให้เกิดคีโตนบอดีส์ 
(Ketone Bodies) ขึ[นมาในร่างกาย (นพ.เมธชนัน เลศชุณหเกียรติ, 2562) เป็นการรับประทานอาหารที�มี
คาร์โบไฮเดรตตํ�า (5% จากปริมาณอาหารต่อวนั) มีไขมนัดีสูง (70% - 75% จากปริมาณอาหารต่อวนั) และ
โปรตีนพอประมาณ (20% - 25% จากปริมาณอาหารต่อวนั)  เพื�อเปลี�ยนระบบการใชพ้ลงังานของร่างกายจาก
การใชพ้ลงังานจากนํ[ าตาลมาเป็นการใชพ้ลงังานจากไขมนัดว้ยการรับประทานไขมนัจากพืชและสัตวเ์ป็น
พลงังานหลกั (กรมอนามยั, 2561) 

 
ภาพ : KETO Food Pyramid 

ที�มา :  lowcarbyum.com/best-keto-foods-list/ (เมื�อวนัที� 10 ตุลาคม 2562) 

 

 ในแง่ของธุรกิจ อาหารคีโตเจนิค ถือเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที�มีขนาดเลก็ที�มีคู่แข่งนอ้ย 
จึงทาํให้มีธุรกิจSME หลายเจา้ที�เริ�มเขา้มาทาํตลาดอาหารคีโตเจนิคกนัมากขึ[นในรูปแบบอาหารสาํเร็จรูปหรือ
วตัถุดิบอาหาร ทั[งมีหนา้ร้านและไม่มีหนา้ร้าน และมีธุรกิจSMEที�เดิมผลิตหรือจาํหน่ายอาหารเพื�อสุขภาพเพียง
อยา่งเดียว เริ�มเพิ�มหรือพฒันาผลิตภณัฑต์รงกบัหลกัการของคโีตเจนิคไดเอทมากขึ[น และยงัครอบคลุมการ
รับประทานอาหารเพื�อสุขภาพประเภทอื�น เช่น กรมปศุสัตวไ์ดผ้ลิตไส้กรอกที�ไม่ผสมสารปรุงแต่งใดๆ และ
Lemon Farm ไดป้ระกาศปรับปรุงสูตรการผลิตไส้กรอกใหม่ เป็นไส้กรอกที�ปราศจากสารปรุงแต่งและสารกนั
เสีย นอกจากธุรกิจSMEแลว้ ร้าน Black Canyon ของ บริษทั แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จาํกดั และ                
ร้าน Thai - Denmark MILK LAND ขององคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กไ็ดมี้การจาํหน่ายสินคา้
ที�เป็นอาหารคีโตเจนิคดว้ยเช่นกนั 

 ดงันั[นผูท้าํวิจยัจึงทาํการศึกษาทศันคติ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ที�มีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภค
อาหารคีโตเจนิค เพื�อใหอ้งคก์รธุรกิจ หรือผูที้�มีความสนใจที�จะทาํธุรกิจเกี�ยวกบัผลิตภณัฑอ์าหารคีโตเจนิค 



สามารถนาํผลวิจยัที�ได ้ไปปรับใชก้บัแผนธุรกิจของตน เพื�อการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดส้ะดวก
และรวดเร็วมากยิ�งขึ[น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคอาหารคีโตเจนิค 

 2. เพื�อศึกษาการรับรู้ขอ้มลูขา่วสาร ของผูบ้ริโภคที�มีต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค 

 3. เพื�อศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคที�ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1.การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค 

 2.ทศันคติของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสนใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 งานวิจยันี[ มีปะชากร คือ ผูที้�กาํลงับริโภคหรือเคยบริโภคอาหารคีโตเจนิค มีสถานที�เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
คือ ร้านอาหารที�จาํหน่ายอาหารคีโตเจนิค และร้านที�จาํหน่ายวตัถุดิบอาหารคีโตเจนิคและวตัถุดิบอาหารเพื�อ
สุขภาพ  ไดแ้ก่ ร้าน Ketohouse Bangkok, ร้าน KetoConnect Cafe, ร้าน Keto Friendly, ร้าน Keto Society in 
Town และ ร้าน SUGAR Free keto friendly supply เป็นจาํนวน 200 ชุด และมีการแบบสอบถามผา่นทาง
ออนไลน์ ภายในกลุ่มผูรั้บประทานอาหารคีโตเจนิคเพิ�มเติม โดยเริ�มเก็บขอ้มูลการวิจยั วนัที�  30 ตุลาคม 2562 ถึง 
วนัที� 25 พฤศจิกายน 2562  



แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัทัศนคตขิองผู้บริโภค 

มุมมองสามองคป์ระกอบของทศันคติ (Tripartite View of Attitude) 

Schiffman และKanuk(2000) อา้งถึงใน จินตนา สายเครื�อง, 2551) ไดอ้ธิบายไวว้่า ทศันคติประกอบดว้ย
องคป์ระกอบสาํคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความคิด (Cognitive Component) เป็นองคป์ระกอบที�แสดงถึงความรู้และ
ความคิดซึ� งไดรั้บมาจากประสบการณ์โดยตรง ดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นองคป์ระกอบที�แสดง
ถึงอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลนั[นผา่นการประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบ ซึ� งเป็นไดท้ั[งความรู้สึกในทางบวกและ
ความรู้สึกในทางลบ ดา้นพฤติกรรม (Conative Component) เป็นองคป์ระกอบที�แสดงถึงแนวโนม้ที�บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมในลกัษณะที�สัมพนัธ์กบัทศันคติที�บุคคลนั[นมีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรม 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัการรับรู้ 

การที�บุคคลจะเลือกรับรู้สิ�งเร้าอยา่งใดอยา่งหนึ�งจึงขึ[นอยูก่บัปัจจยั  2 ประเภท ไดแ้ก่ อิทธิพลที�มาจากสิ�ง
เร้าภายใน เช่น แรงจูงใจ ความสนใจ การคาดหวงั หรือความตอ้งการ และอิทธิพลที�มาจากสิ�งเร้าภายนอก เช่น 
การกระทาํซํ[า ๆ  ซึ�งบุคคลจะถูกกระตุน้ดว้ยสิ�งเร้าที�มาจากสิ�งแวดลอ้มโดยผา่นเขา้มาทางประสาทสัมผสัทั[งห้า
อนั ซึ� งบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะสิ�งที�ตนเองสนใจเท่านั[น สุธรรม รัตนโชติ (2553) กล่าวไวว่้า การรับรู้นั[นเป็น
กระบวนการทางความคิดที�ประกอบดว้ยสิ�งเร้าจากสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ  กระบวนการรับรู้ซึ� งเกิดจากการสังเกต 
การเลือก และการแปลความหมาย ทาํให้เกิดการตอบสนอง โดยที�มีทศันคติ แรงจูงใจ พฤติกรรม และความรู้สึก
ประกอบดว้ย  

 

แนวคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาเกี�ยวกบักระบวนการทางจิตวิทยาภายใตก้าร
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยการพยายามอธิบายกฎในการตดัสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค และ
พยายามที�จะตีกรอบกระบวนการในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค และสิ�งที�ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจนั[น ๆ ซึ�ง
จะเป็นการสร้างผลกาํไรจากการศึกษาวิธีการที�ผูบ้ริโภคคิด 



 กมลรัตน์ สัตยาพิมล (2552) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาที�แต่ละบุคคล
ทาํการตดัสินใจที�จะใชท้รัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอื�นๆ เกี�ยวกบัการบริโภคสินคา้ ซึ� งนกัการตลาดตอ้ง
ศึกษาวา่สินคา้ที�เขาจะเสนอนั[น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซื[ออะไร (What?) ทาํไมจึงซื[อ (Why?) ซื[อ
อยา่งไร (How?)  ซื[อเมื�อไร (When?)  ซื[อที�ไหน (Where?)  ซื[อและใชบ่้อยครั[ งเพียงใด (How often)  

 

แนวคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัการตัดสินใจ 

 การตดัสินใจซื[อของผูบ้ริโภคเริ�มตน้จากไดรั้บแรงกระตุน้ จากขอ้มูลข่าวสารที�ไดรั้บรู้มา เมื�อรับรู้แลว้
เกิดความสนใจ จึงเขา้สู่กระบวนการคน้หาขอ้มูล และนาํมาวิเคราะห์ตีความหมายผ่านเขา้สู่กระบวนการ
ความคิดของผูบ้ริโภค ซึ� งเกิดจากตวัแปรต่าง ๆ เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ และผลประโยชน์ที�คาดวา่จะ
ไดรั้บ ร่วมกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค หลงัจากนั[นผูบ้ริโภคก็จะทาํการตดัสินใจที�จะตอบสนองต่อสิ�ง
เร้าว่าจะทาํอยา่งไร เมื�อไดต้ดัสินใจซื[อมาใชแ้ลว้กจ็ะเกิดผลตอบรับวา่สินคา้นั[นดีหรือไม่ดี ตรงตามที�ไดค้าดหวงั
หรือไม่ ซึ� งผลตอบรับนี[จะเป็นปฏิกิริยาตอบกลบัมายงัผูบ้ริโภคทาํใหเ้กิดเป็นทศันคติหลงัการซื[อใช ้ 

 โดยสรุปกระบวนการตดัสินใจซื[ออยา่งเตม็รูปแบบมี 5 ขั[นตอนดงันี[  

 1.  การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) ผูบ้ริโภคจะรับรู้ปัญหาไดเ้กิดจากการเห็นสภาพความ
แตกต่างระหว่างสภาพในปัจจุบนักบัสภาพในความปรารถนา หากมีแรงกระตุน้มากพอให้ผูบ้ริโภคพยายามที�จะ
ไปอยูใ่นสภาพแห่งความปรารถนาแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะดิ[นรนหาทางแกไ้ข 

 2.  การคน้หาขอ้มูล (Information search) หลงัจากที�ผูบ้ริโภคไดแ้รงกระตุน้ทาํให้รับรู้ถึงปัญหาแลว้ 
ในขั[นนี[ ผูบ้ริโภคก็จะแสวงหาขอ้มูลเพื�อนาํไปใชใ้นการตดัสินใจโดยจะคน้หา จากขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน 
(Internal search) และหากขอ้มูลมีไม่เพียงพอกจ็ะหาจากแหล่งขอ้มูลภายนอก (External search) 

 3.  การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) เมื�อผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบัผลิตภณัฑที์�
สนใจแลว้ ก็จะทาํการประเมินว่า สินคา้ยี�ห้อใดดีกว่ากนั โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ที�คาดว่าจะไดรั้บและ
ตอบสนองความพึงพอใจได ้ 

 4.  การตดัสินใจซื[อ (Purchase) เป็นขั[นที�ผูบ้ริโภคไดล้งความเห็นว่าจะจ่ายเงินเพื�อให้ไดผ้ลิตภณัฑที์�
คิดว่าดีที�สุดสาํหรับเขา บางครั[ งแมว้่าผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจซื[อแลว้กต็าม แต่อาจมีปัจจยับางอยา่งเขา้มากระทบทาํ
ใหเ้กิดการล่าชา้ ลงัเล  



 5. การประเมินผลหลงัการซื[อ (Post purchase) เป็นขั[นตอนสุดทา้ยหลงัจากที�ผูบ้ริโภคไดซื้[อสินคา้
แลว้นาํมาใช ้หากผลที�ไดรั้บเป็นไปตามความคาดหวงั จะทาํใหเ้กิดความ พึงพอใจ และมีทศันคติที�ดี แต่หากผล
ที�ไดรั้บไม่เป็นไปตามความคาดหวงั กจ็ะเกิดความไม่พอใจ และเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ตามมา 

จากการศึกษาทบทวนผูว้ิจยัไดน้าํหลกักระบวนการตดัสินใจซื[อ โดยให้ความหมายว่ากระบวนการ
ตดัสินใจซื[อ  หมายถึงการพิจารณาอยา่งถี�ถว้นและรอบคอบแลว้ผูใ้ชบ้ริการจึงตดัสินใจใชบ้ริการซึ� งแบ่งเป็น
กระบวนการในการตดัสินใจเลือกซื[ออยู ่5 ดา้นคือดา้นการรับรู้ถึงปัญหา, ดา้นการแสวงหาขอ้มูล, ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก, ดา้นการตดัสินใจเลือกซื[อและดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซื[อ 

 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

ณชัญธ์นนั พรมมา (2558) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบั ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความตั[งใจซื[ออาหารเพื�อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความกงัวลสุขภาพเป็นตวับ่งชี[ ว่าผูบ้ริโภคมีความห่วงใยสุขภาพมากขึ[น 
และมีการดูแลปัญหาสุขภาพที�เฉพาะเจาะจงมากขึ[น ถา้ความกงัวลสุขภาพมีมาก จะส่งผลให้ความตั[งใจซื[อ
อาหารเพื�อสุขภาพมากขึ[น ไม่ว่าทศันคติที�มีต่ออาหารเพื�อสุขภาพจะเป็นดีหรือลบ ซึ� งเชื�อมโยงกบัพฤติกรรม
ความตั[งใจที�มีความสนใจออกมา  

พลอยไพลิน คาํแกว้ (2559) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบั ปัจจยัที�มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั[งใจที�จะบริโภคอาหาร
เพื�อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่านิยมทางดา้นสุขภาพทศันคติต่อสุขภาพที�ดี ทศันคติต่อ
รสชาติความคาดหวงัเรื�องความชื�นชอบความคาดหวงัเชิงบวก เกี�ยวกบัการรับรู้เกี�ยวกบัอาหารสุขภาพความ
คุม้ค่า, การรับรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที�มีผลต่อพฤติกรรมความตั[งใจที�จะบริโภคอาหารเพื�อสุขภาพ  

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

 การวิจยัในครั[ งนี[ ใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีประชากรในการวิจยัไดแ้ก่            
ผูที้�กาํลงับริโภคอาหารคีโตเจนิค และผูที้�เคยบริโภคอาหารคีโตเจนิค ซึ� งไม่ทราบจาํนวนประชากร หรือสัดส่วน
ประชากรที�แน่ชดั จึงใชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกรณีไม่ทราบขนาดของประชากรที�แน่นอนและ
ตอ้งการประมาณค่าเฉลี�ยของประชากร ของ Cochran ไดเ้ป็นจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 คน จากนั[นใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการแจก
แบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งที�ร้านอาหารที�จาํหน่ายอาหารคีโตเจนิค และ                



ร้านที�จาํหน่ายวตัถุดิบอาหารคีโตเจนิคและวตัถุดิบอาหารเพื�อสุขภาพ เป็นจาํนวนรวม 200 ชุด และแจก
แบบสอบถามผา่นทางช่องทางออนไลน์ ภายในกลุ่มผูรั้บประทานอาหารคีโตเจนิค ซึ� งสามารถรวบรวม
แบบสอบถามไดเ้ป็นจาํนวน 189 คน รวมได ้389 คน 

 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถี� 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  กบัขอ้มูล
แบบสอบถามในเรื�องประชากรศาสตร์ ความถี�ในการรับรู้ขอ้มูลอาหารคีโตเจนิคจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และการ
ตดัสินใจบริโภคอาหารคโีตเจนิคของผูต้อบแบบสอบถาม  และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การ
แจกแจงแบบไคสแควร์ (Chi-Square Distribution) ใชใ้นการทดสอบระหวา่งการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆกบัการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค เพื�อทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 1 ว่า การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) วิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี�ยของทศันคติกบัการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจ
นิคของผูต้อบแบบสอบถาม เมื�อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั จึงทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยวิธี Lest Significant Difference (LSD)เพื�อทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 2 ว่า ทศันคติของผูบ้ริโภค มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค  

 

ผลการวจัิย 

 

 ในดา้นประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.7 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 38.3 อายขุองผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่อาย ุ31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.1 สถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 50.4 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 60.4 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท 
ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั คิดเป็นร้อยละ 38.8 และมีระยะเวลาที�บริโภคอาหารคโีตเจนิด 1 - 3 เดือน 

 ในการวเิคราะห์ระดบัความถี�ในการรับรู้ขอ้มูลของผูต้อบสอบถาม โดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบับางครั[ ง ซึ� ง
แหล่งขอ้มูล Facebook, Fan Page และ Instragram มีความถี�ในการรับในระดบับ่อย และ ระดบัทศันคติของ
ผูต้อบแบบสอบถามที�มีต่ออาหารคีโตเจนิค ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากหรือเห็นดว้ยมาก ซึ� งตีความไดว้่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีทศันคติที�ดีต่ออาหารคีโตเจนิค  

 ในขอ้มลูการตดัสินใจชื[อ ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารคี
โตเจนิคจากความตอ้งการลดนํ[ าหนกั คดิเป็นร้อยละ 49.6 โดยตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคี



โตเจนิค คิดเป็นร้อยละ 40.9 ซึ� งส่วนมากจะทาํอาหารดว้ยตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 55.8 โดยมีแหล่งหาซื[อวตัถุดิบ
อาหารคีโตเจนิค คือ หา้งสรรพสินคา้ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต มีราคาอาหารคีโตเจนิคโดยเฉลี�ยอยูใ่นช่วง 51 - 100 
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.7 และคาํนึงเรื�องปริมาณสารอาหารตรงตามตอ้งการเป็นสิ�งแรก คิดเป็นร้อยละ 60.9 
นอกจากนี[  ถา้พบว่ามีผลิตภณัฑอ์าหารคีโตเจนิคจาํหน่ายในร้านคา้ จะตดัสินใจซื[อ คิดเป็นร้อยละ 54.5 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที� 1 พบวา่ ยอมรับสมมติฐานที�ตั[งไว ้หมายความวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค ที�ระดบันัยสาํคญัที� 0.05 และผลการทดสอบ
สมมติฐานที� 2 พบวา่ ยอมรับสมมติฐานที�ตั[งไว ้หมายความวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค ที�ระดบันัยสาํคญัที� 0.05 

 

อภิปรายผล 

 

 ทศันคติที�ดีของผูบ้ริโภคที�มีต่ออาหารคีโตเจนิคนั[นส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคได ้ซึ� งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของหิรัญ หิรัญประทีป (2558) กล่าวถึง ทศันคติต่อสินคา้หรือบริการ เป็นสิ�งกระตุน้หนึ�งที�ส่งผลต่อ
กระบวนการคิดของผูบ้ริโภค ก่อใหเ้กิดการตดัสินใจซื[อ หรือไม่ซื[อสินคา้ในที�สุด ซึ� งผูบ้ริโภคที�ตอ้งการซื[อ
สินคา้หรือบริการนั[น เพราะผูบ้ริโภคมีทศันคติที�ดีต่อสินคา้หรือบริการนั[นๆ  

 ในเรื�องการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนใหญ่มีการรับขอ้มูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค
อาหารคีโตเจนิคนั[น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกตญั�ู คณิตศาตรานนท ์(2558) ที�กล่าวว่า อิทธิพลของการรับรู้
คุณค่าและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซื[อหรือบริโภคผกัออแกนนิกส์ 

 ดงันั[นทศันคติ และการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค มีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจ
นิค ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัชญ์ธนัน พรมมา (2558) กล่าวถึงปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความตั[งใจซื[ออาหาร
เพื�อสุขภาพ วา่ปัจจยัดา้นทศันคติ และการรับรู้ สามารถควบคุมพฤติกรรมที�มีผลต่อความตั[งใจซื[ออาหารเพื�อ
สุขภาพได ้

 

  



ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยั ทาํให้ทราบถึงทศันคติ และการรับรู้ขอ้มูลขา่วสารที�ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภค
อาหารคีโตเจนิคว่ามีความสัมพนัธ์กนั และผูที้�มีทศันคติที�ดีต่ออาหารคีโตเจนิค จากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารที�
เกี�ยวกบัอาหารคีโตเจนิค จะตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค ผูวิ้จยัจึงขอเสนอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื�อ
เป็นขอ้มูล หรือแนวทางในการประกอบธุรกิจใหแ้ก่องคก์รธุรกิจ หรือผูที้�มีความสนใจที�จะทาํธุรกิจเกี�ยวกบั
ผลิตภณัฑอ์าหารหรือเครื�องปรุงรสสาํหรับอาหารคีโตเจนิค 

 ผูที้�เคยบริโภคอาหารคีโตเจนิค หรือกาํลงับริโภคอาหารคีโตเจนิค  มีสิ�งที�มกัจะคาํนึงถึงเป็นสิ�งแรกเมื�อ
บริโภคอาหารคีโตเจนิค คือ การมีปริมาณสารอาหารตามตอ้งการ ดงันั[น ถา้องคก์รธุรกิจ หรือผูที้�มีความสนใจที�
จะทาํธุรกิจเกี�ยวกบัผลิตภณัฑอ์าหารหรือเครื�องปรุงรสสาํหรับอาหารคีโตเจนิค ควรจะคาํนึงถึงจุดนี[  เพราะตาม
หลกัการบริโภคอาหารแบบคีโตเจนิค คือ การบริโภคไขมนัเป็นพลงังานหลกั และเลี�ยงการบริโภค
คาร์โบไฮเดรต เพื�อไม่ให้มีการกระตุน้สารอินซูลิน จึงไม่ควรเจือปนสารต่างๆที�กระตุน้สารอินซูลินตามหลกัการ
ของการบริโภคแบบคีโตเจนิค 

 นอกจากนี[  องคก์รธุรกิจ หรือผูที้�มีความสนใจที�จะทาํธุรกิจเกี�ยวกบัผลิตภณัฑอ์าหารหรือเครื�องปรุงรส
สาํหรับอาหารคีโตเจนิค ควรทาํการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการของตน ผ่านทางสื�อออนไลน์ เช่น 
Facebook, Fan Page, Instragram และเวบ็ไซตต่์างๆ เพราะผูที้�เคยบริโภคอาหารคีโตเจนิค หรือกาํลงับริโภค
อาหารคีโตเจนิค โดยส่วนใหญ่จะมีการรับรู้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ผา่นสื�อออนไลน์บ่อยที�สุด  

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยครัLงต่อไป 

 จากการวิจยั เรื�อง ทศันคติ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารที�ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค 
เพื�อให้เกิดผลที�ดีขึ[น ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี[  

 1. การวิจยัครั[ งนี[  เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณที�มีการเกบ็ขอ้มูลแค่ภายในพื[นที�กรุงเทพมหานคร ดงันั[น ใน
การวิจยัครั[ งต่อไป ควรมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในพื[นที�อื�นๆเพิ�มเติม และควรทาํวิจยัเชิง
คุณภาพเพิ�ม เพื�อที�จะไดท้ราบขอ้มูลเชิงลึกของผูที้�เคยบริโภคอาหารคีโตเจนิค และผูที้�กาํลงับริโภคอาหารคีโตเจ
นิค 



 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอื�นๆที�ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิคเพิ�มเติม ว่ามีปัจจยั
ใดบา้งที�ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคีโตเจนิค  

 3. ควรมีการเปรียบเทียบกนัระหวา่งกลุ่มของผูที้�บริโภคอาหารคีโตเจนิค และผูที้�บริโภคอาหารสุขภาพ
อื�นๆ เช่น อาหารคลีน เพื�อจะไดท้ราบความทศันคติ ความตอ้งการ และพฤติกรรมในการบริโภคว่าต่างกนั
หรือไม่อยา่งไร 
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