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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจยัครั้งนี้มีวตัถุประสงค 1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับ

ผูใชบริการฟตเนสในกรงุเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับ
ผูใชบริการฟตเนสในกรงุเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเน
สในกรงุเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางในการวจิัยครัง้นี้ คือ ผูใชบริการฟตเนสในกรงุเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายเปด
และปลายปดที่ผานการทดสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชงิเนื้อหาในการเกบ็รวมรวมขอมูลจากผูบริโภคที่ใช
บริการฟตเนสในเขตกรงุเทพมหานคร โดยวิธกีารสุมตัวอยางแบบบังเอิญและใชจํานวน 400 ตัวอยาง สถติทิี่ใชใน
การวเิคราะหขอมูลเบื้องตนไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยการใชสถิตทิดสอบแบบ t-test แบบสถิติแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบ
ความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธขีอง LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) การทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชงิพหคูุณ 

ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบวา ผูใชบรกิารฟตเนสในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีปจจัยสวนบุคคล
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อาหารคลีนฟูดโดยรวมไมตางกนั ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ปจจัยดาน
รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกจิกรรม ดานความสนใจ ดานความคิดเห็น และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ดานชองทางการจดัจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน
ฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรงุเทพมหานคร  
คําสําคัญ : กระบวนการตดัสินใจซื้อ; อาหารคลีนฟูด 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study a decision to buy clean food  

of people using fitness services in Bangkok area. 2) to study a decision to buy clean food of 
people using fitness services in Bangkok area separated by population. 3) to study lifestyle and 
4P’s of marketing mix affecting to study a decision to buy clean food of people using fitness 
services in Bangkok area  

The sample group was 400 people of people using fitness services in Bangkok area The 
questionnaire included closed-ended and open-ended questions were used to be a tool for 
collecting the data. The data collected were analyzed by using the percentage, frequency, 
mean and standard deviation. The hypothesis were tested by t-test, One-Way ANOVA, in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD and Multiple 
Regression. 

The results of hypothesis testing showed that people using fitness services in Bangkok 
area with population factors include gender, age, education, occupation and income per 
month were different, making a decision to buy clean food was no different. Moreover lifestyle 
include activity, interest and opinion and 4P’s of marketing mix included price, place and 
promotion had high. Lifestyle include activity, interest and opinion and 4P’s of marketing mix 
included place and promotion affect to a decision to buy snacks of healthy people in Bangkok 
area. 

Keywords : Decision to buy; clean food 

 

บทนํา 
สังคมไทยในปจจุบันมีพฤตกิรรมการดําเนินชีวติที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งมีวถิีชีวิตที่เรงรีบ ไมคอยมีเวลา 

สงผลกระทบเรือ้รังตอสุขภาพ โดยพบวาคนไทยสวนใหญเปนโรคมะเร็งอันดับหนึ่งตนๆของประเทศ ตอมาเปน
โรคหลอดเลือดตีบซึ่งมีสาเหตุมาจากการับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารที่ไมมีประโยชนเปนหลัก ไม
ยอมออกกําลังกาย สูบบุหรี่จัด และเครงเครียดอยูกับงานกิจกรรมทางกายนอยหรือโรคเบาหวานไมวาจะเกิดจาก
พันธุกรรมและอุปนิสัยตาง นอกจากนี้คนไทยยังปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง วัณโรค ปอดเรื้อรงั และภูมิแพ 
เปนตน (กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

อาหาร (Food) คือ ส่ิงที่เรารับประทานเขาไปแลวใหประโยชนตอรางกายใชในการเจริญเติบโต สราง
พลังงาน และการทํางาน ของรางกายซอมแซมเนื้อเยื่อของรางกายในสวนที่สึกหรอ ถาหากรางกายไดรับอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการสารอาหาร 5 หมู มีสารอาหารครบถวนในปริมาณเพยีงพอกับความตองการของรางกาย 
รางกายกใ็ชสารอาหารเหลานั้นในการเสริมสรางสุขภาพและรางกายไดอยางมปีระสิทธิภาพ 



 สวนอาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารทีเ่นนความเปนธรรมชาตขิองอาหารชนิดนั้นๆ โดยผาน
กระบวนการปรงุแตงและการแปรรูปเพียงเล็กนอยที่มีปริมานไขมันนอยกวาอาหารปกติ เปนอาหารที่
ประกอบดวยคุณประโยชนตอรางกายไมเสริมหรือดดัแปลงโดยกรรมวิธตีางๆ อีกทัง้ตองสดสะอาด ไมใสสารกนั
บูด ไมเค็มหรือหวานจัด แตในปจจุบันสังคมทีเ่รงรีบและนิยมรับประทานอาหารแบบตะวันตกที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว ซึง่สงผลกระทบตอสุขภาพของคนไทย ดังนั้นควรรับประทานอาหารใหสมดุล หลากหลาย และมีปริมาณ
ที่เหมาะสมกับแตละบุคคล (ธัญญลักษณ ทอนราช และคณะ, 2558) ตลาดอาหารและเครือ่งดื่มในป 2562 มี
แนวโนมที่จะมุงตอบสนองความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะอยางยิง่การ
ตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน ความใสใจตอสุขภาพ อีกทัง้ทําใหผูผลิตหันมาผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพออกมาสูตลาดมากยิง่ขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพของผูบริโภค ระบบ
ภูมิคุมกัน กระดูก สมอง และความสะดวกสบายและรวดเรว็ ผูบริโภคสวนใหญนิยมอาหารและเครื่องดื่มที่
สามารถบริโภคไดสะดวกและรวดเรว็เพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชวีิตอันเรงรีบในสังคมปจจุบัน (สํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ ณ กรงุลอนดอน, 2561) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการ
ฟตเนสในกรงุเทพมหานครโดยศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉล่ียตอเดือน ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชวีิต ไดแก ดานกจิกรรม ดานความสนใจ ดานความคิดเห็น และ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
สงเสริมการตลาด ที่สงผลตอกระบวนการตดัสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรงุเทพ
มหานครแตกตางกันหรือไม ซึง่การศึกษาครัง้นีเ้พื่อเปนประโยชนใหฝายทีเ่กี่ยวของ (ทางธรุกจิ) นําผลลัพธทีไ่ดไป
ใชปรับเปล่ียนพฒันา เพื่อความตองการของผูบริโภคในครั้งตอๆไป 

 
วัตถุประสงคของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรงุเทพ 
มหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรงุเทพ 
มหานคร จําแนกตามปจจยัสวนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาปจจยัดานรูปแบบการดําเนินชีวติและสวนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตอกระบวน 
การตดัสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอยาง คือ เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนที่เปนผูรักสุขภาพและนิยม
การออกกําลังกายภายในฟตเนสที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การกําหนดตัวอยางจึงตองกําหนดโดยการ
เปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Yamane) ที่คาระดับความเช่ือมั่นที่ 95%  และคา
ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได 5% โดยผลจากการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางที่จะตองศึกษาคือ 400 
ตัวอยาง 



 2. ดานเน้ือหา คือ เพื่อเปนการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการ
ฟตเนสในกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยตางๆ ที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูด
สําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดอืน) 
ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวติ (ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดานความคิดเห็น) และปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาด (ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด) 

2. ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตดัสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพ
มหานคร(การรบัรูถงึความตองการ/ปญหา ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ 
และดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ) 

 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูใชบริการฟตเนสในเขตบางกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน
ฟูดแตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหา
นคร 

2. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหา
นคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตและดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครเพื่อใชเปน
สวนสนับสนุนพัฒนาฝายการตลาดปรับปรุงตอบสนองความตองการลูกคา 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

อรชร มณีสงฆ และคณะ (2552) อางถึงใน อัชฌา ติโลกวิชัย (2558) กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภค เริ่มจากผูบริโภคเกิดตระหนักถึงความตองการหรือปญหา ซึ่งอาจเปนความปรารถนาภายในหรือจาก
ปจจัยภายนอก การคนหาขอมูลประเมินทางเลือกที่เปนไปไดและเกิดการตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้อ  



วจนะ ภูผานี (2555) อางถึงใน สุรคุณ คณุสัตยานนท (2556) กลาววาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคคือ
การเลือกผลิตภัณฑหรือบริการอื่นๆ จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีอยู 3 
ระดับคือ การตัดสินใจ ตามความเคยชิน การตัดสินใจที่จํากัด และการตัดสินใจอยางกวางขวาง กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนตางๆ ไดเปน 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากเหตุการณกอนที่
จะมีการซื้อสินคาจริงๆ จนถึงเหตุการณภายหลังจากการซื้อ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคคือ
การเลือกผลิตภัณฑหรือบริการตางๆโดยมีกระบวนการพิจารณา 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูความตองการ/ปญหา 
การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อจะเกิดการตระหนักถึง
ความตองการการและคนหาขอมูลเพื่อประเมินทางเลือกซื้อสินคาตางๆ 
 
ปจจัยสวนบุคคล 

กอบกาญจน เหรียญทอง (2556) อางถึงใน พัดชา ตรีะดิเรก (2559) กลาวถึงลักษณะทางประชากรเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับขาวสารของผูรับสารดวยเชนกัน โดยลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ 
อายุ รายได และสภาพครอบครัว ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตรกับการรับขาวสารซึ่งมีความสัมพันธกัน  

จิรศักดิ์ ชาพรมมา (2560) กลาวถึงลักษณะประชากรศาสตรเปนปจจัยภายในสวนบุคคลที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เชน อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
รูป แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค Kotler (2012) ที่ปจจัยลักษณะประชากรศาสตรเหลานี้ไดถูกนํามาใช เปน
หนึ่งเกณฑในการแบงสวนการตลาด (Segmentation) และกลุมเปาหมาย (Target) เพื่อใหนักการตลาดจัดทํา
กลยุทธใหตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด   

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประชากรศาสตร หมายถึงเพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา และสภาพ
ครอบครัวซ่ึงลักษณะทางประชากรศาสตรกับการรับขาวสารซึ่งมีความสัมพันธกัน สงผลตอบุคลิกภาพ สภาพ
จิตใจ รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม แตเรื่องความคิด คานิยม ความเชื่อ และประสบการณจึงมีการตัดสินใจ
ที่แตกตางกัน 

 
รูปแบบการดําเนินชีวิต 
 สรินยา สงคประเสริฐ (2554) กลาวถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) คือ โครงสรางโดยรวมของ
การใชชีวิต การใชเวลาและ การใชจายเงินของบุคคลรูปแบบการดําเนินชีวิตเปนตัวสะทอน กิจกรรม (Activities) 
ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinions) ของบุคคลไดเปนอยางดีและยังสามารถสะทอนคานิยม
ของบุคคลผานมาทางกิจกรรมหรือสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวบุคคล  

ชลวิกา อาจองค (2555) กลาวถึงรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) เปนแนวคิดในการที่จะศึกษาและ
เขาใจถึงรูปแบบ การดํา เนินชีวิตของคนที่มีความแตกตางกันทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม อาจกลาวได
วา รูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการเลือกบริโภคสินคาหรืออีกนัยหนึ่งคือ สินคาที่บริโภคสามารถบงบอก
ถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตไดดังนั้นนักการตลาดไดเพิ่มความสนใจที่จะแบงกลุมลูกคาตามรูปแบบการดําเนินชีวิต
มากขึ้น วิธีการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) นิยมใชมาตรวัดลักษณะทางจิตนิสัย (Psychographics) 
ซึ่งเปนวิธีวัดเชิงปริมาณ (Quantitive) ในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจและ ความคิดเห็น (Activities 
Interest and Opinions: AIOs) 



สรุปไดวาความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิต เปนกิจกรรมตางๆที่ทําในแตละวันที่แสดงถึงตัวตนของ
คนๆ นั้น สงผลตอพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงออกมาอยางมีเอกลักษณ แสดงออกมาในรูปแบบของกิจกรรม
ตางๆ ความสนใจ และความคิดเห็นที่หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถวัดทางจิตวิทยาทางดานสังคมไดเพื่อแบงกลุม
ตลาดไดหลากหลายกลุมตามความสนใจ 

 
สวนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2552, หนา 53-56) อางถึงใน ลลิตวดี คงขวัญ (2559) ไดใหความหมายของปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ไววาปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนตัวแปรทางการตลาดที่องคกรสามารถ
ควบคุมได ซึ่งองคกร ใชเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจแกเปาหมาย 

ปาณิศรา สิริเอกศาสตร (2556) กลาวถึงสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือ
ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุม ไดที่ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแก
กลุมลูกคา เปาหมาย หรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของตน 

เฉลิมภพ อัศวสัมฤทธิ์ (2559) กลาวถึงสวนประสมทางการตลาดหมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได นํามาผสมผสานเครื่องมือเหลานี้เพื่อตอบสนองตามความตองการและสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคากลุมเปาหมายใหสูงที่สุด (วิมล รุงสัจบริรักษ, 2550, น. 8) โดยสวนประกอบดวยแกนของระบบ
การตลาด คือ สินคา (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

สรุปไดวาความหมายของสวนประสมทางการตลาดเปนตัวแปรทางการตลาดที่องคกรสามารถควบคุม 
เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคากลุมเปาหมายซึ่งมีปจจัยตางๆ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชุติมา ชุติเนตร (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธพิลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อ” 
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกบัคุณภาพของสินคาในการกลับมาซื้อใหมและบริโภคน้ําดื่มเพิม่คุณคาเพื่อสุขภาพ 
จนมีความภักดตีอตราสินคาและอยากแนะนําตอ 

ศจิญญา สทานไตรภพ  (2557) ทําการศึกษาเรือ่งปจจยัที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําสมนุไพรบรรจุ
ขวดของกลุมวัยรุนในเขตกรงุเทพมหานคร พบวาผูบริโภคตัดสินใจซื้อน้ําสมุนไพรบรรจขุวดเมือ่เปรียบเทียบ
รสชาติที่อรอย คุณประโยชน และความคุมคา และผูบริโภคจะมีการตดัสินใจซือ้เนื่องจากชื่นชอบรสชาติ มีการ
รับรูผานส่ือโทรทัศน สินคาหาซื้อไดสะดวก เปนส่ิงที่มีผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อเครือ่งดื่มสมุนไพร 

ชุตินันท โรจนเพ็ญเพียร และวรัญญา ติโลกะวชิัย (2560) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบวาอทิธิพลตอการตดัสินใจซื้อเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพคือ  ดื่มเพื่อสุขภาพเพราะมีคุณประโยชน เนื่องจากตองการดูแลรกัษาสุขภาพ นอกจากนี้ผูบริโภคให
ความสําคัญกับกระบวนการตดัสินใจซื้อเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูทีข่ั้นตอนพฤตกิรรม
ภายหลังการซื้อมากที่สุด เชน การซื้อซ้ํา, การบอกตอ เนื่องจากเครื่องดื่มเพือ่สุขภาพมีประโยชน รสชาติอรอย 
และผูบริโภคจะมีการตดัสินใจซือ้เมื่อชื่นชอบรสชาติ มีการรับรูผานส่ือโทรทัศน สินคาหาซื้อไดสะดวก เปนส่ิงที่มี
ผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อเครื่องดื่มสมุนไพร 

 



วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Section Studies) ใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการฟตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน 
 กลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยการเปดตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Yamane) ที่คาระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และคา
ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได 5% 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สวนที่ 1 ปจจัยดานสวนบุคคลที่ผูตอบแบบสอบถามตองตอบคําถาม 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน   
สวนที่ 2 ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับดานกิจกรรม ดานความสนใจ และ

ดานความคิดเห็น มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ ซึ่งเปนคําถามการใหระดับความสําคัญ 5 
 ระดับ 5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด 4 =ระดับความสําคัญมาก 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง 2 = ระดับ
ความสําคัญนอย 1 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

สวนที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ กําหนดให 5 = ระดับ
ความสําคัญมากที่สุด 4 = ระดับความสําคัญมาก 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง 2 = ระดับความสําคัญนอย 1 
= ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุง
เทพมหานคร ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับดานการรับรูความตองการ/ปญหา ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมิน
ทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ กําหนดให 
5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด 4 =ระดับความสําคัญมาก 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง 2 = ระดับ
ความสําคัญนอย 1 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

สวนที่ 5 คําถามปลายเปดขอเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ทานตัดสินใจซื้ออาหาร
คลีนฟูด โดยทานพิจารณาเรื่องใดบาง มีจํานวน 1 ขอ 

ชวงคาเฉล่ียและความหมายของระดับความสําคัญ 5 ระดับ กําหนดให 4.21-5.00 = มีความสําคัญใน
ระดับมากที่สุด, 3.41-4.20 = มีความสําคัญในระดับมาก, 2.61-3.40 = มีความสําคัญในระดับปานกลาง,  1.81-
2.60 = มีความสําคัญในระดับนอย,   1.00-1.80 = มีความสําคัญในระดับนอยที่สุด 

 
 

การวิเคราะหขอมูล  
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 



  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
กลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน  
  1.2 ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และ
กระบวนกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัย
กําหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  2.1 ใชสถิติ t –test เพื่อวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการ
ฟตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  
  2.2 ใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะหกระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู 
โดยใชวิธี LSD 

2.3 ใชสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression เพื่อวิเคราะหปจจัยดานรูปแบบการ 
ดําเนินชีวิต ปจจัยดานประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือซ้ืออาหารคลีนฟูดสําหรับ
ผูใชบริการฟตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ผลการวิจัย 

1. . ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพ
มหานครโดยภาพรวม มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญระดับมากทุกดาน 
ไดแก ดานการรับรูความตองการ/ปญหา ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ 
และดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพ
มหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 2.1 ผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉล่ียตอเดือนตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดโดยรวมไมตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่
มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจัย ไดดังนี้ 

3.1 ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม ดานความสนใจ ดานความคิดเห็น 
 และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร 

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ไมมีผลตอกระบวน 
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร 
 



อภิปรายผล 
ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจอาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเสในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย

ทําการสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ อาหารคลีนฟูดสําหรับผู ใชบริการฟตเนสในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุป
ผลไดดังนี้ 
  1.1 ดานการรับรูความตองการ/ปญหา ของผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครอยูในระดับ
มาก ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดยสวนใหญแลวผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครจะตัดสินใจซื้ออาหารคลีน
ฟูดเมื่อไดรับการกระตุนใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับอาหารคลีน มีความตองการดูแลสุขภาพ การรับรูเกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพ และความสําคัญกับอาหารการกินและสุขภาพ ยังสอดคลอง ชุตินันท โรจนเพ็ญเพียร และวรัญญา 
ติโลกะวิชัย (2560) ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวาอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคือ  ดื่มเพื่อสุขภาพเพราะมี
คุณประโยชน เนื่องจากตองการดูแลรักษาสุขภาพ 
  1.2 ดานการคนหาขอมูล ของผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมากซึ่งผูวิจัยมี
ความคิดเห็นวา ผูใชบริการฟตเนสที่จะตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดมาบริโภคจะคนหาขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด โดยคนหาขอมูลอาหารคลีนจากส่ือ เชน google, facebook, instagram,นิตยสาร 
หรือพนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย เปนตนซึ่งแหลงขอมูลตางๆ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด
เพื่อนํามาบริโภคแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี” 
พบวาผูบริโภคไดรับขอมูลจากพนักงานขายโดยตรงทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซื้อไดรวดเร็วขึ้นและใช
ประสบการณของตนเองในการตัดสินใจซื้อ  

          1.3 ดานการประเมินทางเลือก ของผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ซึ่ง
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูใชบริการฟตเนสจะตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟูดตองมีการประเมินทางเลือก โดย
เปรียบเทียบสินคาอาหารคลีนระหวางยี่หอตางๆ เมนู รสชาติ คุณภาพ ประโยชน กอนตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลอง
กับ ศจิญญา สทานไตรภพ  (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อน้ําสมุนไพรบรรจุ
ขวดของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาผูบริโภคตัดสินใจซื้อน้ําสมุนไพรบรรจุขวดเมื่อเปรียบเทียบ
รสชาติที่อรอย คุณประโยชน และความคุมคา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ลักขณา ศิริรัตน (2558) ได
ทําการศึกษา “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดตราเนสทเลเพียวไลฟในจังหวัด
นนทบุรี” พบวาผูบริโภคจะประเมินทางเลือกกอนตัดสินใจซื้อดื่มบรรจุขวดตราเนสทเลเพียวไลฟ โดยรสชาติน้ํา
ดื่ม รูปลักษณของบรรจุภัณฑ การไดรองรับมาตรฐาน ราคาเหมาะสม หาซื้อไดงาย เปนตน 

         1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ของผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมี
ความคิดเห็นวา ผูใชบริการฟตเนสจะตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด เนื่องจากคุณภาพ ประโยชน บริการที่ดีจาก
พนักงานขาย ยี่หอที่สนใจ ราคาเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ไดทําการศึกษา “ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty drink) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร”
โดยเหตุผลที่ซื้อเครื่องดื่มเพื่อความงามเนื่องจากทราบถึงคุณประโยชน สถานที่ซื้อจะซื้อจากรานสะดวกซื้อ และ
ไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศน  



  1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ซึ่ง
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หลังจากที่ผูใชบริการฟตเนสตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดแลว ทําใหภักดีตอตราสินคามาก
ขึ้น อยากกลับมาซื้อซ้ํา อยากแนะนําใหเพื่อนหรือบุคคลอื่น ซ่ึงสอดคลองกับ ชุติมา ชุติเนตร (2554) ได
ทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ” พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับ
คุณภาพของสินคาในการกลับมาซื้อใหมและบริโภคน้ําดื่มเพิ่มคุณคาเพื่อสุขภาพ จนมีความภักดีตอตราสินคาและ
อยากแนะนําตอ นอกจากนี้ยังสอดคลอง ชุตินันท โรจนเพ็ญเพียร และวรัญญา ติโลกะวิชัย (2560) ทําการศึกษา
เรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาผูบริโภค
ใหความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อมากที่สุด เชน การซื้อซ้ํา, การบอกตอ เน่ืองจากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน 
รสชาติอรอย 
 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหา
นคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สามารถสรุปได
ดังนี้ 

2.1 ผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน กระบวนการตัดสินใจเลือก 
ซื้อ อาหารคลีนฟูดโดยรวมไมตางกัน เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีความใสใจดูแลสุขภาพมากขึ้นเทาๆกันจึง
ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ไดทําการศึกษา 
“ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซ่ีโกของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวาผูบริโภคที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกไม
แตกตางกัน เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกเปนสินอุปโภคที่สามารถตอบสนองของกลุมผูบริโภคไดทุก
เพศ  

2.2 ผูใชบรกิารฟตเนสในกรงุเทพมหานครที่มอีายุตางกัน กระบวนการตดัสินใจเลือก 
ซื้ออาหารคลีนฟูดโดยรวมไมตางกัน เนือ่งจากผูบริโภคอายุแตกตางกันแตใสใจเรื่อง ซึ่งไมสอดคลองกับ ธญัญรัตน 
ศิริกาญจนพงศ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดืม่โลวแคลอรี่ (Low Calorie Drink) 
ของผูบริโภคในกรงุเทพมหานคร” พบวาอายุมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลวแคลอรี่ของ
ผูบริโภคในกรงุเทพมหานคร ในดานคาใชจายในการซื้อ ปริมาณการซือ้ในแตละครั้ง 

2.3 ผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน กระบวน 
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดโดยรวมไมตางกัน เนื่องจากบุคคลทุกระดับการศึกษาตางใสใจสุขภาพ
เหมือนกัน จึงไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ได
ทําการศึกษา “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร” พบวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแช
แข็งอีซี่โกไมแตกตางกัน เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซ่ีโกเปนสินอุปโภคที่สามารถตอบสนองของกลุม
ผูบริโภคไดทุกระดับการศึกษา 

2.4 ผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน กระบวนการตัดสินใจเลือก 
ซื้ออาหารคลีนฟูดโดยรวมไมตางกัน เนื่องจากบุคคลทุกอาชีพมีความใสใจดูแลรักษาสุขภาพเหมือนกันจึงไมมีผล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ไดทําการศึกษา “ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 



พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกไมแตกตางกัน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกเปนสินอุปโภคที่สามารถตอบสนองของกลุมผูบริโภคไดทุกอาชีพ 

2.5 ผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน กระบวน 
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดโดยรวมไมตางกัน เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมีความใสใจดูแลรักษาสุขภาพ 
โดยไมคํานึงถึงรายได ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ไดทําการศึกษา “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาผูบริโภคที่มี
รายไดตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกไมแตกตางกัน เนื่องจากผลิตภัณฑอาหาร
แชแข็งอีซี่โกเปนสินอุปโภคที่สามารถตอบสนองของกลุมผูบริโภคไดทุกรายได 

3. ศึกษาปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนฟูด
สําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน
ฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครโดยรวมตางกัน โดยผูที่ชื่นชอบการอานหนังสือเกี่ยวกับอาหาร
คลีนเพื่อสุขภาพ ออกกําลังกายและใชบริการฟตเนสเปนประจํา และเวลาวางชอบทําอาหารคลีนฟูดรับประทาน 
ซึ่งกิจกรรมจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร พูนโสภิณ 
(2555) ไดทําการศึกษา “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวารูปแบบของการดํารงชีวิตดานกิจกรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โก โดยผูบริโภคที่มักจะชอบชอบทําอาหารรับประทาน หรือซื้ออาหาร
พรอมบริโภคมารับประทานอยูเสมอ ซึ่งกิจกรรมตางๆของผูบริโภคจะสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารแช
แข็งอีซี่โก  

3.2 ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
คลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครโดยรวมตางกัน โดยผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูบริการใชฟตเน
สที่มีความสนใจสุขภาพของตนเอง สนใจขาวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนสุขภาพ และสนใจทานอาหารคลีนเพื่อลด
น้ําหนัก ซึ่งความสนใจจะสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด  

สอดคลอง ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ไดทําการศึกษา “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวารูปแบบการดําเนินชีวิตในดานความ
สนใจไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โก ผูบริโภคที่สนใจเกี่ยวกับ
ขาวสารการคิดคนกระบวนการผลิตอาหารแบบใหม สนใจจัดกิจกรรมอาหาร อานหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยว
อาหาร โดยความสนใจเหลานี้ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งอีซี่โก เนื่องจากอาหารแชแข็งอี
ซี่โกเปนอาหารที่ใหความสะดวกสบายแกผูบริโภค  

3.3 ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
คลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครโดยรวมตางกัน โดยผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูใชบริการฟตเน
สการรับประทานอาหารคลีนชวยในการลดน้ําหนัก อาหารคลีนฟูดมีประโยชน และการรับประทานทานอาหาร
คลีนจะชวยเพิ่มกลามเนื้อมาก โดยความคิดเห็นจะเปนเหตุผลที่ชวยประกอบการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด ซึ่ง
ไมสอดคลองกับ ปญชลี สังขรัตน (2554) ไดทําการศึกษา “การรับขอมูลจากการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา
การและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ของ



ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวารูปแบบการดําเนินชีวิตความคิดเห็นไมอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  

4. ศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
คลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 

4.1 1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดานผลิตภัณฑ ไมมีผลตอกระบวน 
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครโดยผูวิจัยมีความเห็นวาอาหาร
มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน บรรจุภัณฑแปลกใหม ตราสินคาเปนที่นิยม อาหารสะอาด ปลอดภัย และมี
เมนูอาหารที่หลากหลาย ซึ่งอาหารคลีนฟูดในแตละยี่หอก็จะมีเมนู คุณภาพของอาหารที่คลายคลึงกัน จึงไมสงผล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด ซึ่งสอดคลองกับ เชียน ไป (2556) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผล
ตอการซื้ออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” พบวาปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารแชแข็งควรจะตองมีคุณภาพ มีความสด สะอาด มีความอรอย และมีมาตรฐาน เปนตน 

4.2 สวนดานประสมทางการตลาด (4P’s) ดานราคา ไมมีผลตอกระบวนการตัดสิน- 
ใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมีความเห็นวาราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ปริมาณของอาหาร และมีการแสดงราคาชัดเจน ซึ่งอาหารคลีนฟูดสวนใหญก็มีจะมีราคา คุณภาพ 
และปริมาณที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับ ลลิตวดี คงขวัญ (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนในกรุงเทพมหานคร” อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบสวนใหญไมให
ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดทางดานราคา เนื่องจากราคาของน้ําอัดลมมีความเหมาะสมกับปริมาณ
และคุณภาพ มีปายบอกราคาที่ชัดเจน 

4.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมี
ความเห็นวาชองทางการจัดจําหนายตองหาซื้อไดงาย สะดวกสามารถส่ังผานโทรศัพทและระบบออนไลนได 
ขนสงอาหารรวดเร็ว และทําเลรานสามารถเดินทางไดสะดวก โดยผูใชบริการฟตเนสสวนใหญตองการอาหารคลีน
ฟูดที่มีชองทางการจําหนายที่อํานวยความสะดวกจึงตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ลลิตวดี 
คงขวัญ (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมของคนใน
กรุงเทพมหานคร” พบวาสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค เนื่องจากน้ําอัดลมสามารถหาซื้อไดงายตามรานสะดวกซื้อ  

4.4 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดานการสงเสริมการตลาด  
มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยมี
ความเห็นวาการโฆษณาประชาสัมพันธรานอาหารคลีนฟูดบนส่ือตางๆ เชน โทรทัศน Facebook Instagram 
แผนพับหรือใบปลิว หรือจัดทําบัตรสมาชิกรับสวนลดหรือคูปองสวนลดจะชวยดึงดูดความสนใจใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ เชียน ไป (2556) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการ
ซื้ออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” พบวาปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็ง ถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นมาเปนอันดับแรก 
เพราะการสงเสริมการตลาดสําหรับอาหารแชแข็งเปนกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะทําใหผูประกอบการ
สามารถสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการซื้อกับผูบริโภคได 
 



ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคล 
 จากการศึกษาดานขอมูลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางปจจัยสวนบุคคลสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 
21-35 ป มีอาชีพพนักงานเอกชนและรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000-25,000 บาทสวนใหญมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีความสนใจในการบริโภคอาหารคลีนฟูดควบคูการออกกําลังกายเปนประจํา หรือ นําไปใชเพื่อ
วางแผนกลยุทธ เพื่อนําประโยชนไปใชใหสูงสุดกับธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจฟตเนส ธุรกิจอาหารเสริม ธุรกิจ
เกี่ยวกับอาหาร ธุรกิจสงออกอาหารแชแข็ง เปนตน 
ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต 

จากการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตพบวา อาหารคลีนสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานครให
ความสําคัญมากที่สุดคือรูปแบบการดําเนินชีวิต ผูบริโภคใหความสนใจ เกี่ยวกับการสุขภาพ ขาวสารประโยชนที่
ไดรับจากอาหารคลีนจึงสามารถเปนส่ิงที่ตอบโจทยใหแกผูบริโภคที่เปนอยางดีและควรเลือกซื้อไดอยางสะดวก
งายดาย 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาด พบวา อาหารคลีนฟูดสําหรับผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหา
นครใหความสําคัญมากที่สุดคือ ดานราคาอาหาร ดานสะอาด ปลอดภัย มีการแสดงราคาชัดเจน หาซื้อไดงาย มี
การโฆษณาประชาสัมพันธและการมอบสวนลดอาหารคลีนฟูดอาหารคลีนฟูดตองมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
เหมาะสมกับคุณภาพ ควรมีหลากหลายชองทางในการเลือกซื้อเพื่อเปนประโยชนตอการจับจายใชสอยของ
ผูบริโภค  
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจสงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนฟูดสําหรับ
ผูใชบริการฟตเนสในกรุงเทพมหานคร เชน ปจจัยดานพฤติกรรม ปจจัยคุณคาตราสินคา เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุง
สินคาใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่ชื่นชอบอาหารคลีนฟูดมากขึ้น 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผูใชบริการฟตเนสภายในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งตอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยใหกวางและหลากหลายมากขึ้น เชน อาจสํารวจผูบริโภคที่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด และเพื่อการขยายธุรกิจที่เกี่ยวของกับอาหารคลีนฟูด 

3. ควรมีการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจดวยสถิติอื่นที่มีตออาหารคลีนฟูด เพื่อใหไดผลวิเคราะห
ที่มีความหลากหลายที่กอใหเกิดความนาสนใจมากขึ้นและนําผลมาใชเพื่อประโยชนของธุรกิจ 
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