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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของ
ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตามลักษณะประชากร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ  
t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะน าไป
เปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธขีอง LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลักษณะ
ประชากร ประกอบด้วย ดา้นเพศ ด้านอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นระดับการศึกษา และด้านรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไม่ต่างกนั และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลักษณะประชากร ด้านอาชีพ
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และดา้นสง่เสริมการตลาด มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน  
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนนิชีวิต ดา้นกิจกรรม 
ด้านความสนใจ และดา้นความคิดเห็น มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้อ , อาหารคลีน  

Abstract  
 The objectives of this study were 1) to study a decision to purchase clean food 
people lived in Bangkok and the perimeter. 2) to study a decision to purchase clean food 
people lived in Bangkok and the perimeter separated by population. 3) to study market mix 
factor and lifestyle factor influencing a decision to purchase clean food people lived in 
Bangkok and the perimeter. 

The sample group was 400 people lived in Bangkok and the perimeter. To purchase 
clean food. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data 
collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA 
(F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD 
was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and 
Multiple Regression.  
           The results of hypothesis testing showed that people lived in Bangkok and the 
perimeter with population factors include gender, age, status, level of education, and 
income per month were different, making the decision to purchase clean food people 
lived in Bangkok and the perimeter was no different. With population factors include 
occupation making the decision to purchase clean food people lived in Bangkok and the 
perimeter was no different. Moreover 4P’s of marketing mix included product price and 
promotion evidence affect to the decision to purchase clean food people lived in Bangkok 
and the perimeter. 4P’s of marketing mix included place evidence no affect to the decision 
to purchase clean food people lived in Bangkok and the perimeter. As for the lifestyle 
factor, activity, interest and opinion, evidence affect to the decision to purchase clean 
food people lived in Bangkok and the perimeter. 
Keywords : A Decision to purchase ; Clean Food  
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัประชาชนให้ความส าคัญกับอาหารที่มีประโยชน์ การกินอาหารที่ถูกต้องคือพื้นฐาน
ส าคัญของการมีสุขภาพที่ดี หากรู้จักเลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์อาหารเหล่านั้นก็จะเป็นยาชัน้ยอด ซึ่งในอาหาร
จะมีสารอาหารหลายประเภทเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การรับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายและคงให้อยู่ในสภาพ
สมดุล จึงเปน็หนทางที่ดทีี่สุดในการที่จะท าให้ร่างกายแข็งแรง เมื่อเรายอมรับว่าอาหารมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
เราจึงควรเรียนรู้วิธีกินอาหารที่เหมาะสม (แพทย์และโภชนากรของไต้หวัน, 2561) อาหารเพื่อสุขภาพชนิด
หนึ่งที่เป็นทีน่ิยมมาก ในปัจจบุนัเรียกว่า “อาหารคลีน” ซึ่งมีลกัษณะคล้ายคลึงกับอาหารชีวจติ กล่าวคือมี
กรรมวิธีการปรุงอาหารและการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารไม่แตกต่างกันมากนัก การรับประทาน 
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อาหารคลีนเป็นการทานอาหารทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อร่างกาย คือต้องมีทั้งคาร์โบไฮเดรต และโปรตนี 
ในปริมาณที่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายเนื้อสัตว์ ควรเลือกแบบที่ไม่ใชส่ าเร็จรูปหรือผ่านการปรุงรส
มาแล้ว อาหารคลีนเป็นอาหารที่ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งมาน้อยที่สุด หรือไม่ผ่านการปรุงแต่งเลย เน้นธรรมชาติ 
ของอาหารนั้นเป็นหลัก (Kapok, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ณัธยาน์ นลิพันธ,์ 2560) 
 ดงันั้นผู้ท าวิจัย จึงมุ่งศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับความแตกต่างลักษณะประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารคลีน ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด มีความแตกตา่งกันที่มผีลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
คลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
           1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
           2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ าแนกตามลักษณะประชากร 
           3. เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดและปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนนิชีวิต ทีม่ผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเลือกซื้ออาหารคลนีของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ขอบเขตงานวิจัย  
           การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยจะท าการก าหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้  
           1. ประชากรของงานวจิัย ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคยเลือกซื้อ
อาหารคลีน ซึ่งไมท่ราบจ านวนที่แน่นอน ผู้วิจัย จึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และค่าความคลาดเคลื่อน ที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอยา่งของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เท่ากบั 400 ตัวอย่าง  
           2. การวิจัยในครั้งนี้เปน็การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยจะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ด้าน ซึง่ได้แก่ ด้านการรับรู้
ปัญหา ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และดา้นพฤติกรรมหลังการ
ซื้อ ศึกษาลักษณะประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง ดา้นการจัดจ าหน่าย 
ด้านสง่เสริม การตลาด รวมถึงการศึกษา ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความ
สนใจ และดา้นความคิดเห็น มีความแตกต่างกันที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีนของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 



  
 

    4  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
           1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
           2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยดา้นรปูแบบการด าเนนิชวีิตที่มีต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน 
           3. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ก าลังวางแผนท าธุรกิจอาหารคลีนสามารถน าข้อมูลไปศึกษาเพื่อวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มเป้าหมายได ้
 
ทบทวนวรรณกรรม 
           ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษาคน้คว้าข้อมูลที่เก่ียวกับบทความทางวชิาการตา่งๆ รวมถึงงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อที่ท าการวิจัยจากหลากหลายแหล่งที่มา ทัง้ที่เปน็เอกสารหนังสือ สื่ออิเล็คทรอนิกส์เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย ซึง่สามารถจ าแนกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี ้
 

       1. แนวคิดทฤษฎีด้านลักษณะประชากร 
           ภัทธีรา ประพฤติธรรม (2559 อ้างถึงใน อาภัสรา โสวะภาพ : 2560) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
เป็นปัจจัยที่มีนิยมน ามาใช้ศึกษากันมากทีสุ่ด ในการแบง่ส่วนการตลาดตามกลุ่มผูบ้ริโภค แล้วอาศัยตัวแปร
ศึกษา ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชพี รายได้ เชื้อชาติ ศาสนา ขนาดครอบครัว หรือวงจร
ชีวิตครอบครัวนั้นน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์สรา้งความต้องการหรือจูงใจท าให้ผู้บริโภคอยากใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่บริษัทน าเสนอเพื่อให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากที่สุด ซึง่จะท าให้นักการตลาด
นั้นสามารถประเมนิขนาดของตลาดเปา้หมายไดต้ามสดัส่วนที่ตอ้งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
           2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
           Kotler (2000, p. 14 อ้างถึงใน สุนชิา ทิพยไกรศร, 2559) องค์ประกอบของส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วย ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านสง่เสริมการตลาด 
 
          3. แนวคิดและทฤษฎีด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
           อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 285 อ้างถึงใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558) รูปแบบการด าเนินชวีิต 
ประเมินโดยใช้ลักษณะจิตวิทยาทางสงัคม (Psychographics) ด้วยการประเมินและวิเคราะห์กิจกรรม 
(Activities: A) ความสนใจ (Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” โดยเฉพาะและการ
วิเคราะห์ว่าผู้บริโภคใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆได้อย่างไรในแตล่ะวัน สิ่งใดที่พวกเขาสนใจในสิง่แวดล้อม 
และนึกถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวได้อย่างไร 
 
          4.แนวคิดและทฤษฎีกบัเกี่ยวกับกระบวนการตดัสินใจซื้อของบริโภค 
           นิเวศน์ ธรรมมะ และคณะ (2560 การจัดการการตลาด หน้า 43) กลา่วว่า ภายใต้พฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภค บางครั้งผูบ้ริโภคอาจคิดไม่ตรงกับการกระท าเสมอไป ดังนัน้ การวิเคราะห์กระบวนการการ
ตัดสินใจของผู้บรโิภคจึงเร่ิมขึ้น ขั้นตอนที่ผู้ซื้อไดท้ าการเลือกผลติภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการซื้อ คือ 
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กระบวนการตัดสินใจ ของผู้บรโิภค (Purchase Decision Process) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 1.การตระหนักถึง
ปัญหา 2.การแสวงหาความรู้ 3.การพิจารณาทางเลือก 4.การตัดสินใจซื้อ 5.พฤติกรรมหลังการซื้อ 
 
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 พัชรินทร์ สุขเกษม (2560) ศึกษากระบวนการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในจงัหวัด
สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า  
           1. กระบวนการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ของ
ประชาชนในจังหวัดสมทุรสาคร มีระดับความส าคัญอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งมีความคิดเห็นว่าประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาครมีความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ และต้องการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงห่างไกล
ภาวะโรคอ้วน  
           2. กระบวนการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนดา้นการเสาะแสวงหาข้อมูล ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นว่าประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่ 
ค้นหาข้อมูลอาหารคลีนจากสื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
           3. กระบวนการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนดา้นการประเมินทางเลือกของประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่ 
จะค านงึถึงคุณภาพสนิค้า ตราสนิค้า และรปูแบบสินคา้ก่อนการตัดสินใจซื้อ  
           4. กระบวนการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนดา้นการตดัสินใจซื้อ ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร ระดบัความส าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชาชนในจงัหวัดสมุทรสาครส่วน
ใหญ่จะตัดสินใจ เลือกบริโภคอาหารคลีนเพราะชว่ยเร่ืองสุขภาพและควบคุมน้ าหนัก   
           5. กระบวนการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนดา้นพฤติกรรมหลังการซื้อ ของประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร ระดบัความส าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่ 
พึงพอใจอาหารคลีนที่มีรสชาติอร่อย และสะอาดถูกหลักอนามัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
          ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เปน็ไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวจิัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพียงครัง้เดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ  
           ประชากรของการศึกษางานวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่
ทราบจ านวนที่แนน่อน ผู้วจิัยจึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เทา่กับ 400 ตัวอย่าง และใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มสะดวก 
(Convenience Sampling)  
          ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเปน็เครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบ
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แนวคิด ที่เป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีวิจยัเชิงส ารวจเปน็
ลักษณะแบบค าถามปลายปิด โดยผู้วิจัยมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็น 5 ส่วนดงันี ้
           ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม 6 ข้อ คือ ด้านเพศ ด้านอายุ  
ด้านสถานภาพ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
           ส่วนที่ 2 ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ดา้นส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ ซึ่งเป็นค าถาม  
การให้ระดับความส าคัญ 5 ระดบั  
           ส่วนที่ 3 ปจัจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ดา้นกิจกรรม ด้านความสนใจ และดา้นความ
คิดเห็น ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทัง้หมด  13 ข้อ ซึ่งเป็นค าถาม การให้ระดับความส าคัญ 5 ระดับ  
           ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหา
นครและปริมณฑล ซึ่งเปน็ค าถามเก่ียวกับ ด้านการรับรู้ปญัหา ด้านการแสวงหาความรู้ ดา้นการพิจารณา
ทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ  
ซึ่งเป็นค าถามการให้การแสดงความส าคัญ 5 ระดบั  
           ส่วนที่ 5 แบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ว่าได้ท าการพิจารณาจากอะไรบ้าง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
           1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statics ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

    1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปร ที่มีระดบั
การวัดเชิงกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ลักษณะประชากร ที่ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้าน
การศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
               1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ในการวิเคราะห์ตัวแปร ที่มรีะดับการวัด
เชิงประมาณ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต และกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
           2. สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

    2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามลักษณะประชากร ด้านเพศ จะใช้สถติิ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
               2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของประชนชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามลักษณะประชากร ประกอบด้วย ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 
และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเปน็รายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

    2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทาง การจัดจ าหนา่ย ดา้นสง่เสริมการตลาด และปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 
ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ดา้นความคิดเห็น ที่มผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีนของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
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ผลการวิจัย 
           การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง กระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน  
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผล พบวา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังนี้ 
           1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยภาพรวม มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
กระบวนการ ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความส าคัญ 
ระดับมาก ด้านการการพิจารณาทางเลือก ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
และด้านการแสวงหาข้อมูล 
           2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยดา้นลักษณะประชากร พบว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลักษณะประชากรประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนั ท าให้กระบวนการตัดสนิใจเลอืกซื้ออาหารคลีน ไม่ต่างกัน และประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ที่มีลักษณะประชากร ด้านอาชีพ ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารคลีน ต่างกัน  
           3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
           4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านรปูแบบการด าเนนิชีวิต ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้อ
อาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ปัจจัยรปูแบบการด าเนนิชีวิต 
ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
           การวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผูว้ิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงคไ์ด้ดังนี้ 
           1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน พบว่า  
              1.1 ด้านการรับรู้ปญัหา ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ความส าคัญ
ระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การบริโภคอาหารคลนีประจ าจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 160-166) อ้างถึงใน ณัฐธยาน์ นลิพันธ,์ 2560) กล่าวว่าขั้นแรกผู้
ซื้อจะนึกถึงความต้องการและปญัหาของผลิตภัณฑ์มาจากความต้องการจ าเป็นเกิดโดยสิ่งที่กระตุ้นทั้งภายใน
และภายนอก และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรประภา นพชัยยา ( 2560: 23 อ้างถึง ณัฐธยาน์ นิลพันธ์, 2560) 
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กล่าวว่า การที่บุคคลๆ หนึง่ตระหนักถึงความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากตวัเอง หรือ
อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายนอก และสอดคล้องกับ อรชร มณีสงฆ์ ( 2540, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่) กล่าวว่า 
จุดเร่ิมต้นของกระบวนการซื้อ คือ การที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปญัหาหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการสิ่ง
กระตุ้นความต้องการของผู้บรโิภคอาจเป็นสิ่งกระตุน้ภายในรา่งกายหรือนักการตลาดอาจสร้างสิ่งกระตุ้นเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการข้ึนได้  
             1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความส าคัญ
ระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนซื้ออาหารคลนีโดยใช้ประสบการณ์ในการเลือกซื้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อรชร มณีสงฆ์ (2540, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการ จะมี
การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลกัษณะที่ส าคัญเก่ียวกับประเภทสินค้าราคาสนิค้า สถานทีจ่ าหนา่ย และ
ข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ  
              1.3 ด้านการพิจารณาทางเลือก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้
ความส าคัญระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การพิจารณาทางเลือกโดยการเปรียบเทียบคณุค่าของ
อาหารคลีนฟู้ด ก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิธินนัท์ อุชชิน และคณะ (2554 อ้างถึงใน 
ณัฐธยาน์ นิลพนัธ, 2560) ในการประเมินผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มทางเลือกพิจารณาผู้บริโภคจะตัง้เกณฑ์ที่ใช้
ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ จะประกอบด้วยลักษณะทีบ่ริโภคต้องการหรือไม่ต้องการ ผู้บริโภคจะล าดบั
ความส าคัญต่อเกณฑ์ในแตล่ะขอ้ โดยที่ลักษณะบางอย่างอาจมคีวามส าคัญมากกว่าลักษณะอ่ืนๆ  
              1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ระดับ
ความส าคัญมาก ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
มีการตัดสินใจซื้อเนื่องจาก อาหารคลีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึง่สอดคล้องกับแนวคิด อดุลย์ คล้ายพฒุ 
(2550 อ้างถึงใน ณัฐธยาน์ นิลพันธ์, 2560) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decisions) ในการที่ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อสินคา้นัน้ ผูบ้ริโภคตอ้งเผชิญกับความเสี่ยงว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นจะดีเหมือนการโฆษณาหรือไม่  
จะมีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาทีไ่ดจ้่ายไปหรือไม่  
              1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ระดับ
ความส าคัญมาก ผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมหลังจากรับประทานอาหารคลีนแล้วสุขภาพดีขึ้นและจะซือ้อาหารคลีน 
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Fillip and Gary, 1993 อ้างถึงใน ณัฐธยาน์ นลิพันธ์, 2560) พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) เป็น ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลังจากมีการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์แลว้ ความรู้สึกนัน้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังของผู้บริโภค ถ้าผลิตภัณฑ์
มีคุณสมบัติเปน็ไปตามคาดหวังผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจ และมีการใช้บริการซ้ า ถา้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังผู้บริโภคจะเกิดความไม่พอใจ และไม่ใชบ้ริการอีก 
           2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามลักษณะประชากร ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดบั
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบวา่  
                2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีเพศต่างกนั ท าให้กระบวนการ 
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน โดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่าเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการ
ไม่ต่างกนั ที่จะเลือกบริโภคอาหารคลีนเปน็ประจ า และในการบริโภคเป็นประจ าจะส่งผลดีต่อสขุภาพ
แน่นอน บรโิภคอาหารคลีนเพราะการชักชวนจากคนรอบข้าง และการบริโภคอาหารคลนีไม่ท าให้อ้วนนั้น  
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาววิชญนาถ เรืองนาค (2557) ที่ศึกษาเร่ือง”พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คลีนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่เรียนวิชาศิลปะการด าเนนิ
ชีวิต” แสดงให้เห็นว่าอาหารคลนียังไมไ่ด้เปน็อาหารที่รับประทานกันอย่างแพร่หลายนัก อาจจะต้องมีการ
ส่งเสริมและให้ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับประโยชน์ของอาหารคลนีและให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพประเภทนี้กันมากยิ่งขึ้น  
                2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุตา่งกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน โดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัให้ความเห็นว่า ประชาชนที่อยู่ในช่วงวยัที่สามารถ
บริโภคอาหารคลีนได้ เนื่องด้วยอาหารคลีน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีรสชาติและคุณภาพของอาหารคลีน
สามารถทานได้ทุกวัย แต่ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมา พดัลม (2559) ที่ท าการศึกษา“ปจัจัยทาง
ประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด้ส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินซื้อคลีนฟู้ดส์ออนไลน์แตกต่างกัน และไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกฤตา นันทะสนิ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
และความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้บริโภคมีอายุตา่งกนั  
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต่างกัน  
                2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีสถานภาพ ต่างกนั ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารคลีน โดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัให้ความเห็นว่า ประชาชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน จะมี
วิธีการรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อที่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธิติมา พัดลม (2559) ที่ท าการศึกษา“ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด้ส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ด้านสถานภาพ ปัจจัยประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพการสมรสของผูบ้ริโภค ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลการทดสอบสมมติฐานคอื ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านประเภทของอาหารคลีนฟู้ดสท์ี่ซื้อบ่อยที่สุด และไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกฤตา นันทะสนิ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
และความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคต่างกัน กล่าวคือผู้บริโภคที่มสีถานภาพหย่าร้าง/
หม้าย/แยกกันอยู่ มีพฤติกรรมการบริโภคในด้านความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/เดือน)และในดา้นดา้นมูลคา่ใน
การบริโภค (บาท/คร้ัง) สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  
                2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดบัการศึกษาตา่งกัน ท าให้
กระบวนการ ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยให้ความเห็นว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษา ต่างกัน จะมีวิธีการรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การพิจารณาทางเลือก การตัดสนิใจไม่ต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมา พัดลม (2559) ที่ท าการศกึษา“ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  
ด้านระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค ที่มีผลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดสผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด้สผ์่านสื่อ  
                2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดบัอาชีพต่างกนั ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ประชาชนจะมีการรับรู้ปญัหา  
การพิจารณาทางเลือก การตัดสนิใจซื้อต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธิติมา พัดลม (2559)  
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ที่ท าการศึกษา“ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานคร” อาชีพที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหาร
คลีนฟู้ดส์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกฤตา 
นันทะสิน (2560) ที่ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้บริโภคที่มีอาชพีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/เดือน) ที่แตกต่างกัน   
                2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีรายได้ตา่งกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจ เลือกซื้ออาหารคลีน โดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วจิัยให้ความเห็นว่า ประชาชนที่มีรายได้ตา่งกัน จะมี
การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจซื้อไม่ตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ณัฐกฤตา นนัทะสนิ (2560) ที่ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความ
ภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าผู้บริโภคที่มีรายไดต้่างกนั  
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถีใ่นการบริโภค
และในด้านมูลคา่ในการบรโิภคไม่แตกต่างกัน แต่ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมา พัดลม (2559) 
ที่ท าการศึกษา “ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟูด้ส ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ประชากรศาสตร์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  
           3. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า  
                3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้อ
อาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ 
ในเร่ือง อาหารคลีนมีคุณค่าทางโภชนาการ อาหารที่ปลอดสารพิษ ใหม่ สดสะอาด ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวจิัย
ของ ชนิดาภา จุมพล (2558) ทีศ่ึกษาเร่ือง ”โครงการจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารคลนีตามหมู่เลือดเพื่อสุขภาพ” 
ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญต่อการเลือกบริโภคภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด และสอดคล้องกบังานวิจัยของ  
ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2560) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟูด๊ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้บริโภคอาหารคลนีส่วนมาก บริโภคอาหารคลีนฟูด๊ให้คุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน ใชว้ัตถุดิบที่ปราศจากสิ่งเจือปน ใชว้ัตถุดบิมีคุณภาพ  
                3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มผีลในทิศทางตรงกันข้ามต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ผู้ประกอบการจะต้องลดความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาลง เพื่อที่จะท าให้กระบวนการ
ตัดสินเลือกซื้ออาหารคลีน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมเพิ่มขึ้น เช่น การปรับลดราคา
อาหารคลีนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน และราคาเป็นตัวก าหนดของจ านวนเงินในการซื้อ
สินค้าหรือบริการ รวมทั้งราคาสินค้าต้องมีความเหมาะสมกับประโยชน์และคุณค่าของสินค้าซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย นางมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและการตัดสินใจบริโภคอาหารของ
ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลเมื่อสินค้าหรืออาหารใดก็ตามมีราคาที่สูง
ผู้บริโภค อาจจะตัดสินซื้อน้อยกว่าสินค้าที่มีราคาถูกกว่าจะตัดสนิใจบริโภคอาหารเมื่อราคาอาหารเหมาะสม
กับคุณภาพของอาหาร และมีการบ่งบอกราคาที่ชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมา พัดลม (2559) 
ที่ท าการศึกษา“ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาในเรื่องของ
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ราคา สินค้าที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ ซึ่งราคาสินค้าสามารถต่อรองได้และมี
การระบุราคาทีช่ัดเจน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ในดา้น แหลง่ข้อมูลที่มีอิทธพิลต่อการซื้อ  
                3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยมคีวามเห็นว่า
ช่องทางการจัดจ าหนา่ยอาหารคลีนไมไ่ด้มีความแตกตา่งกันมากนัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธิติมา 
พัดลม (2559) ที่ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยทางประชากรศาสตรม์ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้อาหาร
คลีนฟู้ดส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2560) ที่ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีน
ฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร”ส่วนประสมทางการตลาดมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหาร
คลีนฟู๊ด พบว่าผู้บริโภคต้องการส่วนประสมทางการตลาดคือการมีช่องทางการจัดจ าหนา่ยอย่างทั่วถึง  
                3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสง่เสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าให้ความส าคัญระดบัมาก กับมี
การโฆษณาผ่านช่องทางตา่งๆ การให้คูปองส่วนลด/การสะสมคะแนน การเปน็สมาชิกเพื่อรับสทิธิพิเศษต่างๆ  
มีการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมา พัดลม (2559) ที่ท าการ 
ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยสว่น
ประสมการตลาด ผลการศึกษาระดับความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มผีลการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน
ฟู้ดส์ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญในระดับมาก ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
และสอดคล้องกับงานวจิัยของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2560) ที่ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร” การติดต่อสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อชักจูงให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อในผลิตภัณฑน์ั้น การโฆษณาตา่งๆ การใช้เคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อตอบสนองความพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์เปน็การตอกย้ าความจ าของผู้บริโภคต่อสนิค้า ในยุคปัจจุบนัเช่นการโฆษณาผ่านเว็บไซต์  
การโฆษณาผ่านปา้ยบลิบอร์ด การลดราคาสินคา้  
                3.5 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ให้ความส าคัญกบัปัจจยัด้านกิจกรรม 
ในเร่ือง การหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง การเลือกบริโภคเฉพาะผกัปลอดสารพิษ การขับถ่ายเปน็เวลาทุกวัน
ตามปกติ การตรวจสุขภาพประจ าปีตลอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวจิัยของ พัชรินทร์ สุขเกษม 
(2561) ที่ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในจังหวัดสมทุรสาคร กล่าวไว้วา่
จากการศึกษาปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนนิชีวิต ด้านการท ากิจกรรม ไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภค
อาหารคลีนของประชาชนในจงัหวัดสมุทรสาคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) 
ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟูด๊ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า
รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ด ผลการทดสอบสมมุติฐานคือ
สอดคล้อง หมายถึง รูปแบบการด าเนินชวีิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลนีฟู๊ดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05            
                3.6 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้อ
อาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วจิัยมีความเห็นวา่ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสนใจในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เลือกทานอาหารโดย
ค านึงถึงประโยชน์และโภชนาการเป็นอย่างแรก และมีการติดตามข่าวการเกิดโรคภัยต่างๆ จากการ
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รับประทานอาหารอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรนิทร์ สุขเกษม (2561) ที่ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการตัดสินใจบรโิภคอาหารคลีนของประชาชนในจังหวดัสมุทรสาคร กลา่วไว้วา่จากการศึกษาปัจจัย
ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสาคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่สง่ผล
ต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่ารปูแบบการด าเนินชวีิตมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ด ผลการทดสอบสมมุติฐานคือสอดคล้อง หมายถึง รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลนีฟู๊ดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
                3.7 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความคิดเห็น มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้ อาหารคลีน เหมาะส าหรับผู้ทีไ่ม่ต้องใช้
พลังงานมาก อาหารคลนีมีรสชาติอร่อยเท่ากับอาหารทั่วไป และอาหารคลีนช่วยให้มีรูปร่างดี ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  พัชรินทร์ สุขเกษม (2561) ที่ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของ
ประชาชนในจังหวัดสมทุรสาคร กล่าวไว้วา่จากการศึกษาปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น 
มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจบรโิภคอาหารคลีนของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ด 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน
ฟู๊ด ผลการทดสอบสมมุติฐานคอืสอดคล้อง หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภค
อาหารคลีนฟู๊ดอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
           จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์แนะน าไปพฒันา
ร้านอาหารคลีนและอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประสิทธภิาพและประสิทธผิลที่มากยิ่งขึน้ รวมไปถึงผู้ที่
ก าลังต้องการจะลงทนุท าธุรกิจร้านอาหารคลีน ดังต่อไปนี้ 
 
ลักษณะประชากร 
           1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีม่ีลักษณะประชากร ประกอบดว้ย ด้านเพศ 
ด้านอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นระดับการศึกษา และดา้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ตา่งกัน 
           2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีม่ีลักษณะประชากร ดา้นอาชีพต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกัน 
           ดังนั้นผู้ประกอบการรา้นอาหารคลนี จึงไม่ต้องสนใจกับลักษณะประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ  
ด้านสถานภาพ ด้านระดบัการศึกษา และดา้นรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แต่ควรสนใจเรื่อง ด้านอาชพี เพราะมีผล
ต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
           ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
           1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์     
มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ดังนั้น นักการตลาด หรือ ผู้ประกอบการร้านอาหารคลีน    
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ให้ความส าคัญกับปจัจัยด้านผลติภัณฑ์ ในเรื่อง อาหารคลีนมีคณุค่าทางโภชนาการ อาหารทีป่ลอดสารพิษ 
ใหม่ สดสะอาด 
           2. ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านราคา มีผลใน
ทิศทางตรงกันขา้มต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ดังนั้น นักการตลาด หรือ ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารคลีน ควรลดความส าคัญ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาลง เพื่อที่จะท าให้
กระบวนการตัดสินเลือกซื้ออาหารคลีน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ นักการ
ตลาด หรือ ผู้ประกอบการร้านอาหารคลีน ควรปรับลดราคาอาหารคลีนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารคลีน และราคาเปน็ตัวก าหนดของจ านวนเงินในการซื้อสนิค้าหรือบริการ รวมทั้งราคาสนิค้า ต้องมี
ความเหมาะสมกับประโยชน์และคุณค่าของสินคา้ 
           3. ด้านส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   
ด้านสง่เสริม การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ดังนั้น นักการตลาด หรือ 
ผู้ประกอบการร้านอาหารคลีน ให้ความส าคัญ ในเรื่อง การโฆษณาผ่านช่องทางตา่งๆ การให้คูปองส่วนลด/
การสะสมคะแนน การเปน็สมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มีการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสม่ าเสมอ 
           4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ด้านการจัดจ าหนา่ย ไม่มผีลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน  
           ดังนั้น นักการตลาด หรือ ผู้ประกอบการร้านอาหารคลีน จึงไม่ต้องสนใจปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชวิีต  
           ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
           1. ด้านกิจกรรม จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม    
มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ดังนั้น นักการตลาด หรือผู้ประกอบการร้านอาหารคลีน 
ให้ความส าคัญ ในเร่ือง การหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง การเลือกบริโภคเฉพาะผักปลอดสารพษิ การขับถ่าย
เป็นเวลาทุกวนัตามปกติ การตรวจสุขภาพประจ าปีตลอดอย่างตอ่เนื่อง 
           2. ด้านความสนใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านรปูแบบการด าเนนิชีวิต ด้านความ
สนใจ มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารคลีน ดังนั้น นักการตลาด หรือผู้ประกอบการร้านอาหาร
คลีน ให้ความส าคัญในเร่ือง ความสนใจในการบริโภคอาหารทีม่ีประโยชน์ เลือกทานอาหารโดยค านึงถึง
ประโยชน์และโภชนาการเป็นอย่างแรก และมีการติดตามข่าวการเกิดโรคภัยต่างๆ จากการรับประทาน
อาหารอยู่เสมอ 
           3. ด้านความคิดเห็น จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปจัจัยด้านรปูแบบการด าเนนิชีวติ ด้านความ
คิดเห็น มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน ดังนัน้ นักการตลาด หรือผู้ประกอบการ
ร้านอาหารคลีน ให้ความส าคัญในเร่ือง อาหารคลีนช่วยป้องกนัโรคต่างๆได้ อาหารคลีนเหมาะส าหรับผู้ทีไ่ม่
ต้องใช้พลังงานมาก อาหารคลีนมีรสชาติอร่อยเท่ากับอาหารทั่วไป และอาหารคลีนช่วยให้มีรูปร่างดี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
           1. การศึกษาคร้ังนี้เน้นเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังต่อไปควร
ท าการศึกษาวิจัยในเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่เพื่อน าขอ้มูล
หลากหลายมารวมกัน และการขยายธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอาหารคลีน 
           2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนที่เก่ียวข้อง อย่างเช่น ตัวแปรความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อทราบ
ว่าความต้องการที่แทจ้ริงของผูบ้ริโภคต้องการอะไรบา้ง 
           3. ท าการวิจยัความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารคลีน เพื่อขยายข้อมูลและน าผลมาเพื่อ
ประโยชน์ ของธุรกิจ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กินเปลี่ยนชีวิต ด้วยอาหาร 100 ชนิดจากธรรมชาติ (แพทย์และโภชนากรของไต้หวัน, 2561) จัดพิมพ์โดย 
           ส านักพิมพน์านมีบุ๊คส์ (ออนไลน)์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ที่มา  
           https://www.prachachat.net/spinoff/health/news-149025 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 
ชนิดาภา จุมพล (2558) โครงการจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารคลีนตามหมู่เลือดเพื่อสุขภาพ การค้นคว้าอิสระ  
           หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต  
           มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ณัฐกฤตา นันทะสนิ (2560) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของ 
           ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
ณัฐธยาน์ นิลพนัธ์ (2560) กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
           การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2560) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรใน  
           กรุงเทพมหานคร การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ธิติมา พัดลม *ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้อาหารคลีนฟู้ดส์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
           ในเขตกรุงเทพมหานคร การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นิเวศน์ ธรรมมะ และคณะ (2560 การจัดการการตลาด หน้า 43) กรุงเทพมหานคร,แมคกรอ-ฮิล ปรมัตถ์ 
พัชรินทร์ สุขเกษม (2560) ศึกษากระบวนการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในจงัหวัด  
           สมุทรสาคร การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ภัทธีรา ประพฤติธรรม (2559) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม   
           ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตลาด,   
           มหาวิทยาลยัสยาม 
มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ (2559) พฤติกรรมและการตัดสินใจบริโภคอาหารของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
           การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
วิชญนาถ เรืองนาค (2557) พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ของนิสิตระดับปริญญาตรี  
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่เรียนวชิาศิลปะการด าเนินชีวิต 
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ศิริประภา นพชัยยา (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการ 
           น้ ามัน ปตท. ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การค้นควา้อิสระ บริหารธุรกิจ 
           มหาบัณฑิต คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
สุจินดา เยาวกุลพัฒนา (2560) กระบวนการตัดสินใจซื้อน้าผลไม้พร้อมดื่ม 100% ของคนในเขต 
           กรุงเทพมหานคร การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงนิและการธนาคาร  
           มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
สุนิชา ทิพยไกรศร (2559) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบา้นของการเคหะแห่งชาติ ใน 
           เขตพัทยา งานนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและ 
           ภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบรูพา 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior (พิมพ์ครั้งที่ 6) กรุงเทพฯ:  
           มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
อรชร มณีสงฆ์ (2540) หนังสือประกอบการสอน Marketing Principle, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาภัสรา โสวะภาพ (2560) .กระบวนการตัดสนิใจซื้อกาแฟสดจากร้าน เดอ เคเค คาเฟ ่ของพนักงานบริษัท        
           ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ ากัด การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Kotler, P. (2000) Marketing Management (10th ed.) New Jersey : Prentice-Hall, Inc ภัทธีรา      
           ประพฤตธิรรม (2559) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องดืม่กาแฟพร้อมดืม่  
           ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.สารนิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตลาด,   
           มหาวิทยาลยัสยาม 
 


