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บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation 

Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางสังคมท่ีมีต่อ

ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจยั

ดา้นทศันคติและการรับรู้ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้

ในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ทดสอบ



สมมติฐานดว้ย การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - 

way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และ

ใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนั มีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และGeneration Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ และอาชีพ

ต่างกนัไม่มีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัทางสงัคม ดา้นกลุ่มอา้งอิง ดา้นครอบครัว และดา้นเพ่ือน มีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหาร

คลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้ ดา้น

ทศันคติท่ีดีต่อสุขภาพ ดา้นทศันคตต่อรสชาติ และการรับรู้เก่ียวกบัอาหารคลีน มีผลต่อความ

ตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to (1) To study Purchase Intention for Clean food of 

Generation Y in Bangkok area by personal factors. (2) To study Social factors those have 

an influence on Purchase Intention for Clean food of Generation Y in Bangkok area. (3) To 

study Attitude and Perception factors those have an influence on Purchase Intention for 

Clean food of Generation Y in Bangkok area. The sample used in this research is 400 people 

Purchase Intention for Clean food of Generation Y in Bangkok area, using questionnaires 

as a tool for data collection. The statistics used in the analysis are frequency, percentage, 

mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way 

variance statistics (One-way ANOVA). If differences are found, LSD methods and multiple 

regression statistics are used for pairwise comparison. 



The hypothesis test finds that the Generation Y in Bangkok area with different sex, gender, 

education level, and income has different effects on Purchase Intention for Clean food of 

Generation Y in Bangkok area and Generation Y in Bangkok area with different status and 

occupations has no effect on Purchase Intention for Clean food of Generation Y in Bangkok 

area. Social factors, Reference group, Family and Friend have an impact on Purchase 

Intention for Clean food of Generation Y in Bangkok area. Attitude and Perception factors, 

Healthy attitude, Attitude to taste and Perception about clean food have an impact on 

Purchase Intention for Clean food of Generation Y in Bangkok area. 

บทน า 

 ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ในช่วงตลอด 4-5 ปีท่ีผา่นมา กระแสการรักสุขภาพยงัคงมาแรง 

ไม่วา่จะเป็น ผูค้นใหค้วามสนใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน ออกก าลงักาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ไม่วา่จะเป็น สวนสาธารณะ และตามฟิตเนสต่างๆ ท าใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างไดรั้บอานิสงคไ์ปดว้ย โดยเฉพาะอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเรียกวา่ อาหารคลีน หรือ ''Clean 

Food'' ท่ีปัจจุบนัมีวางขายตามสภานท่ีทัว่ไปจากเดิมท่ีจะมีเพียงตามร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ 

หรือร้านอาหารใหญ่ๆ เท่านั้น กระแสความนิยมเก่ียวกบัสุขภาพไดเ้ขา้ไปในกลุ่มผูบ้ริโภค

แทบทุกกลุ่ม ก่อใหเ้กิดธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีทีท่าวา่กระแสน้ีจะซาลงแต่อยา่งใด 

(สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม) 

 วงการอาหารทัว่โลกต่างพยายามคิดคน้และหาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อพฒันา รสชาติ

ความหวานแบบปราศจากน ้าตาล เน่ืองจาก “น ้ าตาล” ถือเป็นตวัการท าร้ายสุขภาพของมนุษย ์

โดยทางเลือกท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเป็นเทรนดท่ี์เติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง อยา่งเช่น น ้ าเช่ือมท่ีสกดัจากผลไม ้สารสกดัจากหญา้หวาน มนัหวาน ทบัทิม และ



อินทผลมั สามารถใชป้รุงรสหวานลงในเมนูอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกใจคนรัก

สุขภาพอีกดว้ย (BOT พระสยาม Magazine ฉบบัท่ี 6 เดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2563) 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางสังคมท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง หมายถึง การรับรู้ของบุคคลวา่บุคคลอ่ืนมีตอ้งการหรือไม่

ตอ้งการใหเ้ขาแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ การรับรู้น้ีอาจจะตรงหรือไม่ตรงกบัความจริงกไ็ด ้ ซ่ึง

ตามหลกัแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงจะส่งผลต่อพฤติกรรม 

ทางออ้มร่วมกบัเจตคติต่อพฤติกรรม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยผา่นเจตนาใน

การแสดงพฤติกรรม (Ajzen & Fishbein, 1980) 

 ทัศนคติ 

 จากความหมายของทศันคติดงักล่าว ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and 

Ebbesen , 1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์ บุญนิพทัธ์ ,2531 : 49) สามารถแยกองคป์ระกอบของ 

ทศันคติ ได ้3 ประการคือ 



1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ ( The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ

ของบุคคล ท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดวา่ส่ิง

ใดดีมกัจะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากรู้มาก่อนวา่ ส่ิงใดไม่ดี กจ็ะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิง

นั้น 

2. องคป์ระกอบดา้นความ รู้สึก ( The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็น

ลกัษณะท่ีเป็นส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล 

3. องค ์ประกอบดา้นพฤติกรรม ( The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ

บุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึก 

การรับรู้เกีย่วกบัอาหารสุขภาพ 

ความแตกต่างดา้นการรับรู้เก่ียวกบัสุขภาพท่ีแตกต่างกนั เป็นส่ิงหน่ึงท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจจะบริโภค เน่ืองจากการรับรู้สุขภาพท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคนั้น จะส่งผลต่อ

อิทธิพลของการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการบริโภคอาหารท่ีจะท าใหมี้

สุขภาพท่ีดีหรือไม่ดีนั้น ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพโดยตรง อีกทั้งการ

รับรู้เก่ียวกบัคุณค่าของอาหารเพ่ือสุขภาพนั้น จะส่งผลตอการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม 

จากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีการรับรู้เก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะคุณค่าของ

อาหารเพ่ือสุขภาพนั้น หากอาหารนั้น ไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าใด ๆ แลว้ มีแนวโนม้ผูบ้ริโภคจะ

สามารถตระหนกัไดว้า่ไม่ควรตดัสินใจบริโภค โดยเฉพาะความเขา้ใจและไดรั้บรู้เก่ียวกบั

โภชนาการของอาหารนั้น ๆ อยา่งถูกตอ้ง โดยผลการวิจยั พบวา่ จากการศึกษา ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่จะใหค้วามสนใจต่อฉลากของอาหารท่ีจะตอ้งรับประทานอยา่งมาก เพราะตอ้งการรับรู้

เก่ียวกบัคุณค่าของสารอาหารท่ีจะบริโภค เพื่อเรียงล าดบั และตดัสินใจท่ีจะบริโภคหรือไม่



บริโภคอาหารนั้น แมว้า่จะมีคุณค่าแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย แต่กถึ็งเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเช่นกนั ( Borgmeier & Westenhoefer, 2009) 

ความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภค 

Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึงการ

ใชบ้ริการนั้นๆ เป็นตวัเลือกแรก และกล่าวไดว้า่ความตั้งใจซ้ือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ความจงรักภกัดี และความจงรักภกัดี ประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ 

1. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการนั้นๆ เป็น

ตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word Of Mouth Communications) คือ การท่ีผูบ้ริโภคพดู

ถึงแต่เร่ืองท่ีดี เก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการรวมถึงแนะน า และกระตุน้ใหบุ้คคลอ่ืนสนใจมาใช้

บริการนั้น ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการ 

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหา

เม่ือผูใ้หบ้ริการข้ึนราคา และผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกวา่ท่ีอ่ืน หากการบริการ

นั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได ้

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การท่ีผูบ้ริโภคร้องเรียนเม่ือ

เกิดปัญหา อาจจะร้องเรียนกบัผูใ้หบ้ริการ บอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเร่ืองไปยงั

หนงัสือพิมพ ์ส่วนน้ีเป็นการวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 1. ตวัแปรอิสระ 

-ปัจจยัส่วนบุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ รายได ้อาชีพ 



-ปัจจยัทางสังคม ประกอบดว้ย ดา้นกลุ่มอา้งอิง ดา้นครอบครัว ดา้นเพ่ือน 

-ปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้ ประกอบดว้ย ดา้นทศันคติท่ีดีต่อสุขภาพ 

ดา้นทศันคติต่อรสชาติ ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัอาหารคลีน 

 2. ตวัแปรตาม 

  -ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานการวจิัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั น่าจะมีผลท าใหค้วามตั้งใจซ้ืออาหารคลีน 

ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัทางสงัคม มีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y 

ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้ มีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน 

ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

สรุปผลการวจิัย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อละ 57.8 อายรุะหวา่ง 25-29 ปี 

คิดเป็นร้อละ 45.0 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อละ 77.8 มีสถานภาพโสด คิด

เป็นร้อละ 68.0 มีรายได ้ 21,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อละ 28.0 และมีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อละ 62.0 สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัอาหารคลีน ดา้นทศันคติท่ีดีต่อสุขภาพ 



ดา้นกลุ่มอา้งอิง ดา้นเพื่อน ดา้นครอบครัว ดา้นความตั้งใจซ้ือ ดา้นทศันคติต่อ

รสชาติ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ รายได ้และอาชีพ สามารถสรุปการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา และรายได ้ ต่างกนั ท าใหค้วามตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

2.2 ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

สถานภาพ และอาชีพ ต่างกนั ท าใหค้วามตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทางสงัคม ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นกลุ่มอา้งอิง ดา้นครอบครัว และดา้นเพ่ือน มีผล

ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2 ปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้ ดา้นทศันคติต่อสุขภาพท่ีดี ดา้นทศันคติ

ต่อรสชาติ และดา้นการรับรู้เก่ียวกบัอาหารคลีน มีผลความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภปิรายผลการวจิัย 

 ผลการวจิยัความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 



1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิญญา สิริกญุชร (2560) ท่ี

ท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารคลีนผา่น

ทางเฟซบุก๊ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดส้รุปผลการวจิยัไวว้า่ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารคลีนผา่นทางเฟซบุก๊ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ผลศึกษาปัจจยัทางสังคมท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด

และทฤษฎีเร่ืองพฤติกรรมตามแผน ของ Ajzen (1991) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ 

หากผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมความตั้งใจเป็นบวก และบุคคลส าคญัในชีวติเขาไม่วา่

จะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนสนิทมีความตอ้งการเห็นท่ีควรจะแสดงพฤติกรรม 

ผูบ้ริโภคกจ็ะแสดงพฤติกรรมออกมา 

3. ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 

3.1 ทศันคติ ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีเร่ือง

พฤติกรรมตามแผน ของ Ajzen (1991) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ ทศันคติท่ีมีต่ออาหาร

เพ่ือสุขภาพไม่วา่จะเป็นดีหรือลบ โดยไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือของผูบ้ริโภค ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมความตั้งใจท่ีมีความสนใจออกมา 

3.2 การรับรู้  ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีเร่ือง

พฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ การรับรู้ความสามารถ



ในการควบคุมเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีอธิบายถึงความส าเร็จในการแสดงพฤติกรรมต่อ

ความตั้งใจ อยา่งไรกต็ามพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือจะเพ่ิมข้ึนพร้อมกบัการรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้ ท าให้

ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ผูป้ระกอบการ

จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัในการน าเสนอสินคา้ โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ การใหข้อ้มูล

ข่าวสารโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง 

และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ปัจจยัทางสังคม 

1. ดา้นกลุ่มอา้งอิง  พบวา่ ผูบ้ริโภคคิดวา่ดารา นกัร้อง นกัแสดง หรือบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงในโลกออนไลนมี์ผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจอาหาร

คลีนสามารถวางแผนท่ีจะท าการตลาด โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจนมากข้ึน แต่มี

ความเส่ียงมากท่ีจะวางแผนการตลาดกบักลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ดา้นครอบครัว  พบวา่ ผูบ้ริโภคคิดวา่คนในครอบครัวมีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหาร

คลีน ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจอาหารคลีนสามารถท่ีจะท าการตลาด โดยท าแพคเกจแนว

ครอบครัวหรือใหผู้บ้ริโภคส่งมอบอาหารเพ่ือสุขภาพแก่พอ่แม่พ่ีนอ้ง แต่มีความเส่ียงมากท่ี

จะท าการตลาดกบักลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ดา้นเพ่ือน  พบวา่ ผูบ้ริโภคคิดวา่เพ่ือนมีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน ดงันั้นผู ้

ประกอบธุรกิจอาหารคลีนสามารถท่ีจะท าการตลาด โดยท าโปรโมชัน่เก่ียวกบัเพ่ือน เช่น ซ้ือ



พร้อมเพื่อน รับอาหารคลีนฟรี 1 ม้ือ แต่มีความเส่ียงมากท่ีจะท าการตลาดกบักลุ่ม Generation 

Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัด้านทัศนคติ 

 ดา้นทศันคติ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อสุขภาพมากกวา่ทศันคติต่อรสชาติ ควร

มีการพฒันารสชาติอาหารใหมี้ความอร่อยและเน้ือสมัผสัท่ีสามารถทานไดง่้าย เพราะอาหาร

เพ่ือสุขภาพประเภทท่ีมีเน้ือสตัวจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งใชส่้วนท่ีไม่มีไขมนัจึงท าใหเ้หนียว ดงันั้นผู ้

ประกอบธุกิจอาหารคลีนจึงตอ้งพฒันาเพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถบริโภคไดอ้ยา่งตามใจปาก

และสามารถดูแลสุขภาพไดพ้ร้อมกนั แต่มีความเส่ียงมากท่ีจะท าการตลาดกบักลุ่ม 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. แนะน าใหท้ าการศึกษากบักลุ่มประชากรกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มอ่ืนๆ ในสถานท่ีท่ี

แตกต่างกนัเพราะจะท าใหไ้ดง้านวิจยัท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 

2. แนะน าใหศึ้กษากบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยูน้ี่ 

เช่น ตวัแปรความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Needs) เพ่ือทราบวา่ความตอ้งการท่ี

แทจ้ริงของผูบ้ริโภค 


