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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร
คลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทาง
สังคม และปัจจัยทางจิตวิทยา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่บริโภค
อาหารคลีน จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-
test  แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีอาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001– 35,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกระบวนการตัดสนิใจเลือกซ้ืออาหารคลีน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับความส าคัญมาก (X̅ = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์     
(X̅ = 4.26)  ปัจจัยทางสังคมของกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก 
(X̅ = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านกลุ่มอ้างอิง ( X̅ = 3.88)  ปัจจัยทาง
จิตวิทยาของกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับความส าคัญมาก (X̅ = 3.85) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความเชื่อม่ัน (X̅ = 4.09) กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีนของผู้บริโภค โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการ
แสวงหาข้อหามูล  (X̅ = 3.85)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคอาหารคลีนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน โดยภาพรวมต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
หน่าย และด้านส่งเสิรมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปัจจัยทางสังคมด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านครอบครัวท่ีมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนใน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ(4) ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจ และด้านความเชื่อม่ันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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Abstract  
 The purpose of this study is to examine the relationship between factors and consumer buying 
decision process of clean food in Bangkok, factors include Demographic factors, Marketing mix factors, Social 
factors and Psychological factors. The 400 sample were drawn from Bangkok population that consumes 
clean food. Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and 
collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
The study indicated that consumers in Bangkok, mostly female. between the ages of 31-40 years of 
undergraduate education, marital status, whose main occupation is a private company employee and 
average monthly income of 20,001- 35,000 baht. Marketing mix factors of a clean food purchasing decision 
process, the overall level is very important (X̅ = 4.12). Considering each aspect, it was found that the aspect 
has the highest mean were the product ( X̅ = 4.26), Social factors of a clean food purchasing decision 
process, the overall level is very important ( X̅ = 3.76). Considering each aspect, it was found that the 
aspect has the highest mean were reference group ( X̅ = 3.88).  Psychological factors of a clean food 
purchasing decision process, the overall level is very important ( X̅ = 3.85). Considering each aspect, it 
was found that the aspect has the highest mean were confidence (X̅ = 4.09). Consumer buying decision 
process of clean food, the overall level of less importance, found that the aspect with the highest mean 
were seek information ( X̅ = 3.85)  The results of hypothesis test show that (1) Individual of consumer 
clean food in Bangkok with the age difference makes the decision to buy clean food. Overall, the difference 
was statistically significant at the 0.05 level. (2) Marketing mix factors, such as Product, price, distribution 
channel and marketing support that affects the consumer buying decision process of clean food in Bangkok. 
Overall, the differences was statistically significant at the 0.05 level. (3) Social factors, such as the reference 
group and the family that affects the consumer buying decision process of clean food in Bangkok. Overall, 
the differences was statistically significant at the 0.05 level. And (4) Psychological factors, such as motivation 
and confidence, affect the consumer buying decision process of clean food in Bangkok. Overall, the 
differences are statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keyword:  Clean Food 

 

บทน า 
 ประเทศไทยเรามีความสมบูรณ์เร่ืองอาหารการกินในน้ ามีปลาในนามีข้าวอาหาร คือสิ่งที่บริโภคได้ และมี
ประโยชน์แก่ร่างกาย ซ่ึงประโยชน์ของอาหารจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอ ความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการมีความส าคัญอย่างยิง่ตอ่การเลือกผลิต เลือกซ้ือและเลือกบริโภคอาหารให้พอเพียง และเหมาะสมกับที่
ร่างกายต้องการพลังงาน โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และสารอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพของผู้บริโภคใน
วัยต่าง ๆ ของมนุษย์ (ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์, 2559) ดังน้ันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพเป็นเร่ืองส าคัญ 
เพราะองค์ประกอบในชีวิตที่จะช่วยให้สุขภาพดีส่วนหน่ึงต้องมาจากการมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ออกก าลังกาย
ให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีและเปน็จุดเร่ิมต้นของการ
มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อการยกระดับการกินอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น ให้อายุยืนร่างกายแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์สติปัญญาดี 
จึงเป็นเร่ืองที่ควรจะได้มีการจัดการกันอย่างรีบด่วน ชีวิตดีเร่ิมที่หันมาท าสิ่งที่ส าคัญที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อให้



3 
 

ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง NCDs (Non-Communicable diseases (สุปรีดา อดุลยานนท์, 2560) ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสุขภาพและการโภชนาการ รวมทั้งการเกิดปัญหาโรคเร้ือรัง อันเน่ืองมากจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน
อัตราสูงขึ้น เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (สุระเดช ไชยตอกเก้ีย, 2558)  
 คลีนฟู้ด (Clean Food) เป็นค าเรียกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้เกิดความตระหนักว่า การกินอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการมีความปลอดภัยไม่มีสารปนเปือ้นและกินอย่างเพียงพอครบ 5 หมู่ควบคู่กับการออกก าลังกาย คือการน ามา
ซ่ึงสุขภาพที่ดีเพราะการออกก าลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงอาหารการกินน้ันไม่เป็นผล ซ่ึงอาหารคลีนมี 
ความหมาย 2 นัย คือ อาหารที่ไม่ปนเปื้อน หมายถึง กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ซ่ึงการ
ปนเปื้อนมีอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางแรก “ปนเปื้อนเชื้อโรค” มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปปะปนในอาหาร (สง่า ดามาพงษ์, 
2557) การกินอาหารคลีนนอกจากจะกินแบบปรุงแต่น้อยแล้วยังมีกินให้ครบทั้ง 5 หมู่ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการกิน
อาหารคลีนเป็นการกินแต่ผัก การกินอาหารคลีนคือ การกินให้ครบทั้ง 5 หมู่ ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ผักและ
ผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัน (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) การ
รับประทานอาหารคลีน คือการรับประทานอาหาร 5 หมู่ คือ มีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ผัก ผลไม้ และไขมัน ในปริมาณ
ทีเ่พียงพอต่อความต้องการของร่างกาย บางคนกินอาหารคลีนกับการลดความอ้วน เน่ืองจากอาหารคลีนเป็นอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ ไม่ปรุงแต่งความเค็ม ความหวาน และไขมันน้อย สิ่งส าคัญส าหรับการกินอาหารคลีนต้องค่อยเป็น
ค่อยไป เพราะการลดอาหารปกติแล้วเปลี่ยนไปอาหารเพื่อสุขภาพทันทีจะมีผลท าให้หงุดหงิดหิวง่าย (กุสุมา ไชยสูตร, 
2558)  
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นเขตกรุงเทพมหานครที่มีประชากรจ านวนมาก และเป็น
เมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารคลีนที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องก าหนดโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) 
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อม่ันที่ 95% พบว่าจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง 
 3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีจะใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยทางส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยทางสังคม และ
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาตัวแปร
อิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา ตัวแปรตาม คือ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 5. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันท าใหก้ระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคผลติภณัฑ์อาหารคลีนในกรุงเทพ
มหานครต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารคลีน   
ในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางสังคมผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารคลีนในกรุงเทพ              
มหานคร 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยทางจิตวิทยาผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารคลีนใน 
กรุงเทพมหานคร  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน และปรับปรุงการบริโภคยังสามารถน าไปเผยแพร่ให้
เกิดความรู้แก่ผู้บริโภคให้ได้อย่างเหมาะสม 
 2. น าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารคลีนในการปรับปรุงกลยุทธ์ ตลอดจด
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาหารคลีนและผู้บริโภคอาหารคลีน 
 ปัจจุบันอาหารคลีนเป็นที่ยอดนิยมในกลุ่มผู้คนรักสุขภาพ หรือผู้ที่ต้องการลดน้ าหนักอย่างแพร่หลาย กุสุมา 
ไชยสูตร (2558) ได้กล่าวว่า อาหารคลีน คืออาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือผ่าน
กระบวนการแปรรูปให้น้อยที่สุด หรือไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งเลย ซ่ึงอาหารเหล่าน้ีน้ันจะเป็นอาหารที่สดสะอาด 
โดยจะเน้นธรรมชาติของอาหารน้ันเป็นหลัก ไม่ผ่านการหมักดอง ปรุงรสใด ๆ มากจนเกินไป  
 ชัชวาลย์ หลิวเจริญ (2559) ผลวิจัยคร้ังน้ีสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการสื่อสารสุขภาพเพื่อให้ประชาชน
ไทยใส่ใจในสุขภาพด้วย วิธีการบริโภคอาหารคลีนโดยออกแบบสารที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
อาหารประเภทดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ควรขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นไปยังกลุ่มผู้รับสารที่มีอายุ
น้อย ซ่ึงพบว่ายังมีความรู้เก่ียวกับอาหารคลีนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ที่มีอายุมาก  
 พิมพ์ใจ สิงคราช (2557) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปัจจัยด้านสัง คมและ
เศรษฐกิจ การบริโภคอาหารคลีนที่ท าการปรุงแต่งต่าง ๆ  ให้น้อยที่สุด และมีความสด ใหม่ สะอาดถูกหลักอนามัย             
มีคุณค่าทางอาหารที่จ าเป็นแก่ร่างกายให้ได้ครบ 5 หมู ่
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากร ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เปน็
ลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย  
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 วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลัง
ของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะแสดง
ถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 Philip Kotler, (1984) ได้มีการแบ่งระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตลาดออกเป็นระดับแรก 
การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การสร้างความตระหนักใน
ตราสินค้า (brands) แบบที่เคยมุ่งเน้นกันมา โดยการตลาดที่อยู่ในระดับขั้นน้ีจะมุ่งให้ความส าคัญกับส่วนประสม
การตลาดส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจ าหน่าย (Place) การก าหนดราคา 
(Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหน่ึงว่า 4’Ps ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2541)  
 อัมพุช พวงไม้ และชุติมาวดี ทองจีน (2561) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภค
จะให้ความส าคัญเร่ืองราคาของอาหารคลีนคุ้มค่ากับปริมาณที่ผู้บริโภคต้องการ ดังน้ันผู้ประกอบการควรจะใส่ใจใน
เร่ืองของปริมาณของอาหารให้คุ้มค่ากับราคาที่ขายจะสามารถตอบโจทย์กับลูกค้าได้ชัดเจน และควรจะให้ความส าคัญ
กับประเด็นดังกล่าว เน่ืองจากลูกค้าจะกังวลเร่ืองความไม่คุ้มค่ากับจ านวนเงินที่จ่าย เพื่อให้ลูกค้าพอใจกับปริมาณ
อาหารแต่ละกล่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้สึกถึงประโยชน์ของอาหารคลีนที่ได้รับ นอกจากสามารถลดน้ าหนักได้แล้วยงัท า
ให้สุขภาพดีขึ้นอีกด้วย 
 
4..แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 
 Jacob Moreno นักทฤษฎีชาวอเมริกันได้เสนอแนวความคิดว่า องค์การสังคมจะประกอบ ด้วยเครือข่ายของ
บทบาทจ านวนเป็นตัวบังคับและให้แนวทางแก่การกระท าต่าง ๆ  มี 3 ประเภทคือ 1)บทบาทเก่ียวกับความของการ
จ าเป็นทางชีวภาพเป็นบทบาทที่ผู้แสดงไม่รู้ตัว 2)บทบาทตามสภาพสังคมคือบุคคลแสดงตามความคาดหวัง 3)บทบาท
สังคมเป็นบทบาทที่บุคคลแสดงตามความคาดหวังทั่วไปของสังคม เช่น เป็นเกษตรกร กรรมกร บิดา มารดา เป็นต้น  
ศิริรัตน์ บุณยเกตุ (2550) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซ้ือ เป็นปัจจัยที่
เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และ
สถานะของผู้ซ้ือ คือ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว วรันพร นางาม (2561) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังของผู้บริโภคเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาในอดีต การบอกต่อจากครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน คนรู้จักที่มีการแนะน าท าให้ผู้บริโภคเกิด
การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารด้านโภชนาการโดยตรงจากการบริโภคว่าอาหารคลีนใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสิ่งเจือปนใหม่ 
สด และสะอาด  
 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา 
 Abraham Maslow (1908-1970) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยมได้พัฒนาทฤษฎแีรงจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยู่บนความคิดที่ว่า การตอบสนองแรงขับเป็น
หลักการเพียงอันเดียวท่ีมีความส าคัญที่สุดซ่ึงมีเบื้องหลังพฤตกิรรมของมนุษย์ และมีหลักการที่ส าคัญเก่ียวกับแรงจูงใจ 
และ Freud (1856-1939) ได้กล่าวถึงพลังงานพื้นฐานทางจิตที่เรียกว่า Libido ซ่ึงเกิดมาพร้อมกับมนุษย์ พลังงาน
เหล่าน้ีเป็นแหล่งของแรงขับทางเพศของบุคคลทั้งหมด พัฒนาเปลี่ยนรูปแบบเป็นล าดับขั้นขึ้นไป แต่ถ้าการ
เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามขั้นจะมีการชะงัก (Fixation) หรือการถอยกลับ (Regression) ท าให้มีผลสะท้อนไปถึง
บุคลิกภาพตอนโต พัชรินทร์ สุขเกษม (2560) จากการศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า รูปแบบการ
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ด าเนินชีวิตด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาคร และรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท ากิจกรรม ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหาร                     
คลีนของ ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
6 .แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 Kotler, (1997) ได้น าทฤษฎีพื้นฐานของพฤติกรรมผู้บริโภคมาสร้างเป็นตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคขึ้น                   
โดยกล่าวว่าผู้บริโภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นท าให้เกิดความต้องการ โดยสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น
เหล่าน้ีจะถูกป้อนเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1)การ
รับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น หมายถึง การที่ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาหรือความจ าเป็นที่ก าลังประสบอยู่ จนเกิด
ความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งใดสิ่งหน่ึงมาช่วยแก้ปัญหา 2)การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เป็น
ขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงปัญหาหรือความจ าเป็นแล้วส่งผลให้ผู้บริโภคแสวงหาข้อมูล
เก่ียวกับสินค้าและบริการที่สามารถแก้ไข 3)การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึงการน า
ทางเลือกที่รวบรวมไว้ในขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลพิจารณา เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด 4)การตัดสินใจซ้ือ ( Decision 
Marking) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) การกระท าของบุคคลในการซ้ือและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ ( Post purchase Behavior) 
 พินิจนันท์ อ่อนพานิช (2560) กล่าวไว้ว่า ด้านการรับรู้พบว่าองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของอาหารคลีนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด จึงอนุมานได้ว่าคนมีการรับรู้คุณลักษณะของอาหารคลีนค่อนข้างมากแล้วการออกแบบผลติภณัฑ ์
จึงต้องท าให้ถูกต้องตามหลักอาหารคลีนด้วย  
 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการ ศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และน าไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกซ้ืออาหารคลีน ซ่ึงไม่สามารถรู้
จ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
การศึกษา ซ่ึงการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือ
คิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยผลการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane 
(1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะน าเอา
ข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจัยหรือเร่ืองที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อ
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ก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรท่ีเก่ียวข้องในคร้ังน้ี และน าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมาย
ของนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย
ก าหนด โดยการตั้งข้อคาถามในแบบสอบถามต้องเป็นค าถามท่ีมีความครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะอีกด้วย ซ่ึงการวิจัย
น้ีเป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามท้ังแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในส่วนของแบบสอบถามปลายปิด
ผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ และในส่วนแบบสอบถามปลายเปิดผู้วิจัยจะก าหนดเฉพาะ
ค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ดังต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับ ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 6 ข้อ ประกอบด้วยค าถามใน
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 
ค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลี
นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 28 ขอ้ 
ซ่ึงมีหัวข้อค าถามประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังน้ี  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร คลีนของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางสังคม ซ่ึงประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้าน
ครอบครัว มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 17 ข้อ โดยมีหัวข้อค าถามประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่า
ความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังน้ี 
 ส่วนที่ 4 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงประกอบด้วย ด้านรูปแบบการด ารงชีวิต ด้าน
แรงจูงใจ และด้านความเชื่อม่ัน มีจ านวนข้อค าถามท้ังหมด 26 ข้อ โดยมีหัวข้อค าถามประกอบด้วยค าถามในลักษณะ
ประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังน้ี 
 ส่วนที่ 5 กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่
เก่ียวข้องกับ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซ้ือ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 
 ส่วนที่ 6 ท่านตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ท่านพิจารณาจากอะไร เป็นค าถามที่เก่ียวข้อกับการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 
เป็นค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีได้มีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การวิจัย ซ่ึงการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังน้ี  
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม ท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ 
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 3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมด  
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม  
 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นให้อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ด าเนินการวิจัย 
 
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเชื่อถือก่อนน าแบบสอบถามไปด าเนินการใช้
งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุม
เน้ือหาที่ต้องการศึกษา การจัดเรียงล าดับค าถาม การใช้ภาษาในแบบสอบถาม และความเหมาะสมของค าถาม โดยใช้
วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านการวิจัย 
รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงผู้วิจัยจะน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามก่อนน าไปใช้งานจริง 
 2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบในการค านวณหา
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซ่ึงเป็นการหาค่า
ความเชื่อม่ันแบบวัดความสอดคล้องภายในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่ม
ตัวอย่าง คือกลุ่มที่ตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบบังเอิญหรือแบบ
สะดวก หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุด จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การน าข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์
ค านวณผลโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS   
 
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาแล้ว จึงได้น าข้อมูลน้ันมาประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ระดับการศึกษา และกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
  2.1 กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ จะใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 
  2.2 กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามอายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
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  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมที่ มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
 1.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ มีกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
สถานภาพสมรส มีอาชีพหลักพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001– 35,000 บาท  
 2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลนีของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก โดยเรียงล าดบัดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา มีด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด  
 3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมของกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก โดยเรียงล าดับดังน้ี ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านครอบครัว 
 4.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก โดยเรียงล าดับดังน้ี ด้านความเชื่อม่ัน ด้านแรงจูงใจ และด้านรูปแบบการด ารงชีวิต 
 5.ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสนิใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย คือกระบวนการตัดสินใจ
เลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อาชีพ ต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภค
อาหารคลีนไม่ต่างกัน และกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ไม่ต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนต่างกัน 
 6.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 7.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่มีผลกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านครอบครัว มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 8.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านรูปแบบการด า รงชีวิต ด้านแรงจูงใจ ด้านความเชื่อ มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 9.ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับส าคัญน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญน้อยโดยเรียงล าดับดังน้ี ด้านแสวงหาข้อมูล ด้านประเมินทางเลือก ด้าน
การรับรู้ปัญหา ด้านการตัดสินใจ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
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บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านพฤติกรรมหลังการ ซ้ือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผู้บริโภครู้สึกเฉย ๆ  เม่ือตัดสินใจเลือกซ้ือไปรับประทาน จึงท าให้ผู้บริโภตต้องการบริโภคให้ได้คุณค่าทางอาหารและ
ตอบสนองความต้องการซ้ือได้ได้มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการแสวงหาข้อมูล  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ได้ศึกษาการค้นหาข้อมูลเกิดขึ้นเม่ือผู้บริโภคทราบความต้องการ หรือความ
จ าเป็นในสินค้าหรือบริการ ต่อจากน้ันผู้บริโภคก็จะท าการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูล
ของผู้บริโภคคือ แหล่งบุคคลหรือบุคคลอ้างอิงหาข้อมูลจากคนใกล้ชิดครอบครัว แหล่งการค้าจะค้นหาข้อมูลจาก
โฆษณา ฉลากการค้า แหล่งสาธารณะหาข้อมูลจากสื่อมวลชนหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค แหล่งประสบการณ์หา
ข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคยทดลองใช้ หรือประสบการณ์ในสินค้าและบริการน้ันๆ มาก่อน เช่น ข้อมูลจากการรีวิวสินค้า 
 2. ผลศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนโดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศไม่ต่างกัน ท าให้ไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน โดยที่เพศต่างกันไม่สามารถบ่งชี้ถึงการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนที่ต่างกัน 
อาจเน่ืองมาจากปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารคล้าย ๆ กัน ค้นหาข้อมูลจากเพื่อน 
ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ส่วนใหญ่จะหาข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ สรรพคุณ และข้อบ่งใช้เก่ียวกับอาหาร
คลีน และการกินอาหารคลีนให้ครบ 5 หมู่เพื่อสุขภาพและให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบทุกด้าน ซ่ึ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรินทร์ สุขเกษม (2560) จากผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากร พบว่า เพศ อายุ ต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครต่างกัน และรายได้ ระดับการศึกษา
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครไม่แตกต่างกัน ดังน้ันผู้
ประกอบธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกับอาหารคลีน สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปว่างแผนในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้
ชัดเจนและเจาะลึกลงไป   

 2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
บริโภคอาหารคลีนโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท า
ให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนเหมือน ๆ กัน แต่โดยที่อายุต่างกัน สามารถบ่งชี้ถึงการตัดสินใจบริโภค
อาหารคลีนที่ต่างกัน ซ่ึงจะเป็นที่อายุที่ต่างกัน เน่ืองจากวัยของผู้บริโภคมีการค้นหาข้อมูล การตัดสินใจบริโภคที่ไม่
เหมือนกัน หรืออาจเป็นเพราะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทุกระดับการศึกษาได้รับรู้ปัญหา มีความคิด มีการ
ตัดสินใจเลือกบริโภค ดังน้ันจึงส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนที่ไม่ ต่างกัน ซ่ึงผลสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรลักษณ์ วงษ์กรด (2559) ที่ได้ศึกษาว่า ในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  จะ
ประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในองค์กร  
 3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อปัจจัยดา้น



11 
 

ผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด ในเร่ืองของความสะอาดปลอดภัยจากสารเคมีและสารปนเปื้อน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยั
ของ อภิญญา สิริกุญชระ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารคลีนผ่านทาง
เฟชบุ๊คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ภาชนะที่ใส่อาหาร ความหลากหลายของ
อาหาร คุณค่าทางโภชนาการ การใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสิ่งเจือปน และรสชาติของอาหาร  
  3.2  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อปัจจัยดา้น
ราคา ในระดับมากที่สุด ในเร่ืองของป้ายก ากับราคาที่ชัดเจนและราคาเหมาะสมกับคุณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ อัมพุช พวงไม้ และชุติมาวดี ทองจีน (2561) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด 
ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญเร่ืองราคาของอาหารคลีนคุ้มค่ากับปริมาณที่ผู้บริโภคต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจัย 
อภิญญา สิริกุญชระ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ความหลากหลายของราคาสินค้า ความเหมาะสมของราคากับปริมาณของ
ราคากับปริมาณอาหาร มีความชัดเชนในการแสดงราคาสินค้า จึงควรมีการตั้งราคาให้ค่าอาหารหลากหลาย 
 3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภค
อาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมากที่สุด วางจ าหน่ายตามร้านค้าและศูนย์การค้าทั่วไป 
และหาซ้ือง่ายและสะดวก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ โชคถาวร และขวัญกมล ดอนขวา (2560) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสถานที่ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
กระจายสินค้า โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับร้านที่มีช่องทางการสั่งซ้ือออนไลน์มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคไม่จ าเป็นที่จะต้องเห็นหรือสัมผัสกับสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือโดยตรง  
 3.4 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหาร           
คลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก โดยให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอาหารคลีน และราคาเหมาะสม
กับคุณค่าทางโภชนาการหรือสารอาหารที่ผู้บริโภคได้รับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลดา ไชยอรรถ (2 559) 
พบว่าปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารก่อตัวขึ้นอย่างต่อเน่ืองย่อมต้องมีการแข่งขันในน้ันหลายด้านซ่ึงแน่นอนว่าช่องทางการ
ช าระเงินที่หลากหลาย ย่อมท าให้ผู้บริโภคสนใจท่ีจะเข้ามารับประทานมากยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Nguyen, et al. (2019) ที่พบว่า การส่งเสริมด้านการตลาดของร้านค้าใน Green Market ในเมืองฮานอยประเทศ
เวียดนามมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารอาหารออร์แกนิก   
 4. ศึกษาส่วนปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  4.1 ปัจจัยทางสังคมด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อปัจจัยดา้นกลุ่มอ้างอิง 
ในระดับมาก โดยคนใกล้ชิดหรือผู้บริโภคอาหารคลีน คือเพื่อนสนิท ผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2557) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงที่ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้สูงอายุส่วนมากจะตัดสินใจ
ซ้ือด้วยตนเอง ส่วนเพื่อนสนิท ดารา นักร้อง นักแสดง พรีเซ็นเตอร์โฆษณา หรือผู้มีความเชื่อเดียวกัน ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้สูงอายุ 
  4.2 ปัจจัยทางสังคมด้านครอบครัวท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านครอบครัว 
ในระดับมากที่สุด โดยครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงในการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารคลีน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วรันพร นางาม (2561) ได้กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังของผู้บริโภคเกิดจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาในอดีต การบอก
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ต่อจากครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน คนรู้จักที่มีการแนะน าท้าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อว่าสินค้าหรือบริการน้ันดีหรือ
ตอบสนองตามท่ีต้องการ 
 5. ศึกษาส่วนปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อการด ารงชีวิต โดยผู้บริโภค
อาหารคลีนมีความสะดวกในการประกอบอาหารคลีนรับประทานเอง ในด้านเหตุผลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
บริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อปัจจัย
จิตวิทยาด้านแรงจูงใจในด้านเหตุผลในระดับมาก โดยผู้บริโภคอาหารคลีนเน่ืองจากมีคุณประโยชน์แก่ร่างกาย                
ด้านแรงจูงใจในด้านอารมณ์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร            
ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อปัจจัยจิตวิทยาด้านอารมณ์ ในระดับมาก 
โดยผู้บริโภคอาหารคลีนได้รับข่าวสารจากโฆษณาอาหารคลีนน่าสนใจและชวนให้ลิ้มลอง และด้านความเชื่อม่ันที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยจิตวิทยาด้านความเชื่อม่ัน 
ในระดับมาก เน่ืองมาจากอาหารคลีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nguyen, et al. ( 2019) ที่
พบว่าการรับรู้ข้อมูลความรู้เร่ืองอาหารออร์แกนิกเก่ียวกับคุณประโยชน์และสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อาหารส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารในGreen Market และด้านการรับรู้ถึงเหตุผลในตัดสินใจซ้ืออาหารยัง
สอดคล้องกับ งานของพัชรินทร์ สุขเกษม (2560) จากการศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาคร และรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการท ากิจกรรม ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหาร             
คลีนของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับองค์กร ให้นักการตลาดน่าจะมีการท า
สลากของผลิตภัณฑ์น้ันๆ ให้ทราบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้าง เช่น มีราคา ปริมาณ และคุณภาพ จากน้ัน
เสริมสร้างโภชนาที่เหมาะสมกับคุณประโยชน์ราคาไม่แพงมากเกินไป เหมาะสมกับผู้บริโภคความเน้นความสะอาด 
ปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วนตามท่ีร่างกายต้องการในแต่ละม้ือ ควรให้ความสะดวกในการซ้ือ มีแหล่งขายอาหารคลี
นตามห้างสรรพค้า มีการประชาสัมพันธ์ให้บริโภคอาหารคลีนเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ให้มีความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต 
เน่ืองจากพ่อแม่ครอบครัวของผู้บริโภคอาหารคลีนมีส่วนในการตัดใจเลือกซ้ืออาหารคลีน และที่ส าคัญให้มีเคร่ืองหมาย 
อย. ก ากับด้วย อีกทั้งให้มีรสชาติ และความสดใหม่เพื่อให้ผลดีต่อสุขภาพของบริโภค เพราะผู้บริโภคบางกลุ่มไม่ได้
รับประทานสุขภาพ แต่เพื่อต้องการลดน้ าหนักอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาตัวแปรในปัจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน เช่น 
ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาอาหารคลีนให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภคต่อไปและควรมีการเพิ่มขอบเขตในการศึกษา และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ส ารวจตาม
ภูมิภาค ต่างจังหวัดตา่ง ๆ  เพื่อให้ทราบความคิดเหน็ ความต้องการที่จะบริโภคให้มีความหลากหลาย ซ่ึงอาจจะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ส ารวจ 
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