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บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์  (1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

ปัจจัยด้านสุขภาพ  ปัจจัยด้านทศันคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามปัจจัยประชากร 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล

ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ

ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทยีบเป็นรายคู่โดยใช้ วธิีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครทีม่ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ รายได้ และความถี่ในการบริโภคอาหารคลนี ต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนข

องประชาชนในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจยัด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยดา้นสุขภาพ และปัจจัยด้านทัศนคติ มผีลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ค าส าคัญ : การบริโภคอาหารคลีน;ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 The purpose of this research (1) to study clean food consumption behavior of 

people in Bangkok (2) to study the factor of price Distribution channel factors Product 

factor Health factor Attitude factor (3) to study clean food consumption behavior of 

people in Bangkok classified by demographic factors. 

 Bangkok  amount of 400 people using a questionnaire as a tool for the collection. 

The statistical data used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypothesis was tested by t-test, one-way ANOVA, if differences were found, 

they were compared individually by means of LSD and using multiple regression statistics. 

 The results of the hypothesis testing found that The population of Bangkok with 

different sex, age, education level, occupation, income status and frequency of clean food 

consumption had an effect on clean food consumption behavior of people in Bangkok. As 

for the marketing mix factor Price factor Distribution channel factors Product factor Health 

factor and attitude factors They affect clean food consumption behavior of people in 

Bangkok. 

 

Keywords: Consumption of clean food; People in Bangkok 

 

บทน า 

การบริโภคอาหารนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการด าเนินชีวิตยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ

สูงขึ้นเร่ือยๆนั้นจะให้ความส าคญักับเร่ืองการบริโภคอาหารมากที่สุดเป็นหลักผูบ้ริโภคทุกกลุ่มวัยรับประทาน

เข้าไปนัน้จะต้องมีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยงัต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

สมบูรณ์  

 ในรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2557 ระบุว่า โรคอ้วนท าให้เป็นสาเหตุเจ็บป่วยได้งา่ยท าให้โรคภัย

ต่างๆตามมา ความอ้วนสามารถท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเข้ามาได้หลายโรคพร้อมกัน ได้แก่ ไขมันภายใน

เลือดมีปริมาณมาก โรคความดนัโลหิตสงู เบาหวาน อัมพาต อมัพฤกษ์ โรคหัวใจ  

ดังนั้น ผู้บริโภคหันมาดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพของตนเองมากข้ึน โดยมีการให้ทัศนคติที่ดีต่อผูบ้ริโภค

ให้ทราบถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงการสนองความ ต้องการของผู้บริโภคให้

เกิดประโยชน์มากที่สดุในส่วนของส่วนประสมการตลาดโดยมีการขยาย ช่องทางการจัดจ าหนา่ย การให้

โปรโมชัน่ ความคุ้มคา่หรือเหมาะสมด้านราคาและตัวผลิตภัณฑข์องอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการขยายกลุ่ม

ผู้บริโภค และปัจจบุันอาหารเพือ่สุขภาพรูปแบบอาหารคลีนก็มกีารพัฒนา คือการเพิ่มรูปแบบ รายการ
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อาหารและมีรสชาติที่ถูกใจผู้บรโิภค เพื่อสนองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดและยงัมี

การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านสุขภาพ  ปัจจัยด้านทศันคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย

ประชากร 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและตัวอย่าง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยในการท างาน ดังนี้ ปัจจัยดา้นราคา ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดา้นสุขภาพ และปัจจยัด้านทัศนคติ  
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ รายได้ และความถี่ในการบริโภคอาหารคลนี  

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

 ประโยชจน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยดา้นปัจจัยด้านราคา ปจัจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดา้นสุขภาพ  ปัจจัยด้านทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร 

บททบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสรุปได้ดงันี ้

อาหารคลีน 

วิชญนาถ เรืองนาค (2557) ได้ให้ความหมายของอาหารคลีนดังนี้ อาหารคลีน หมายถึง อาหารที่

เน้นธรรมชาติของอาหารชนิดนัน้ๆ โดยผ่านกระบวนการปรุงแต่งและการแปรรูปเพียงน้อยนิด เป็นอาหารที่

ล้วนแล้วแต่เปน็สิง่ที่มีประโยชนต์่อร่างกาย ไม่เสริม หรือดัดแปลงผ่านกรรมวิธีอะไรที่มากมาย อีกทั้งต้อง

สดสะอาด ไม่ใส่สารกันบดู ไม่เค็มหรือหวานจัด 
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อารียา ยืนนาน และธีระวัฒน์ จนัทึก (2558) ได้ให้ความหมายของอาหารคลีนดังนี้ อาหารคลีน 

(Clean food) หมายถึง การกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีความปลอดภัย และไม่มสีารปนเปือ้น การกิน

คลีนคือ วิถีการบริโภคอาหารที่เน้นความสดใหม่อยู่สมอ โดยที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่ง ใส่สี ใส่กลิ่น

มากจนเกินไป การกินแบบ อาหารคลีนจะเนน้การหุงต้มให้น้อยที่สุด เช่นผักที่รับประทานสดได้ ผลไม้ เปน็

ต้น จ าพวกเนื้อสัตว์จะเนน้แบบไม่ผ่านความร้อนสูง การน าอาหารมานึ่ง การย่างอาหารต่างๆ หรืการน า

วัตถุดิบเหล่านัน้มาผัด ที่จะไม่นยิมการทอดใน น้ ามนั ปรุงสุกใหม่และปรุงแต่งน้อยจะสัมพันธ์กบัหลักการ

โภชนาการเป็นส่วนใหญ่ มีคนหลายประเภทเชื่อว่าการบริโภคอาหารคลีนนั้นต้องทานอาหารจ าพวกผักมาก 

แต่การบริโภคอาหารคลีนเปน็การทานให้ครบ 5 หมู่ตามสัดส่วนให้พอเหมาะต่อความต้องการพลังานในแต่

ละวันของร่างกายตนเอง  

สง่า ดามาพงษ์ (2557) กล่าวไวว้่าประโยชน์ของอาหารคลีนเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะให้ผลดี

ต่อสุขภาพในหลายๆดา้น อาทิเช่น ชว่ยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ทัง้โรคไขมันอุดตนัในหลอดเลือด 

โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆท าให้ผู้สูอายุเสียชีวิต อหารคลีนจึงเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 

นอกจากนี้ยังช่วยชะลอวัยและยงัสามารถควบคุมน้ าหนักได้อีกด้วย เพราะการไม่มีโรคที่เปน็ความทุกข์ทาง

กายที่จะสง่ผลให้ต่อทางใจ ทางสุขภาพจิตจึงท าให้การมีอายุยืนยาวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระ

ของสังคม 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับอาหารคลีน หมายถึง อาหารทีป่รุงสุก เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย ไม่มสีารปนเปื้อน มีความสดใหม่อยู่เสมอ 

ด้านราคา 

Armstrong&Kotler (2009) ไดใ้ห้ความหมายของราคา  หมายถึงผู้บริโภคท าการเปรียบเทียบ

ความคุ้มค่าในจ านวนราคาความคุ้มค่าของชิ้นนัน้ ผูผ้ลิตนั้นจะต้องท าการก าหนด ราคาที่ผูบ้ริโภคยอมจ่าย

ท าไดโ้ดยการใช้แบบสอบถาม หรือการก าหนดราคาตามคู่แข่งทางการตลาด และการก าหนดราคาแบบหัก

ลบต้นทุนของกิจการนัน้เองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้าควรปรับให้ เหมาะสมตามความต้องการไม่มาก

และไมน่้อยจนเกินไป 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558)  ได้ให้ความหมายของราคา หมายถึง ตัวชี้วัดในการช าระเพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ เปน็การรับรู้ให้ลูกค้าได้ตัดสนิใจได้งา่ยขึ้นโดยค านึงถงึความคุ้มค่าที่ หมายถึงผู้บริโภคท าการ

เปรียบเทียบความคุ้มคา่ในจ านวนราคาความคุ้มค่ขาองชิน้นัน้ ผู้ผลิตนั้นจะต้องท าการก าหนดราคาที่

ผู้บริโภคยอมจ่ายท าได้โดยการใช้แบบสอบถาม หรือการก าหนดราคาตามคู่แข่งทางการตลาด และการ

ก าหนดราคาแบบหักลบตน้ทนุของกิจการนั้นเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้าควรปรับให้เหมาะสมตาม

ความต้องการไม่มากและไมน่้อยจนเกินไป 

ณัฐกนก รัตนางกูร (2553) ได้ให้ความหมายของราคา หมายถงึ สิ่งทีบุ่คคลจ่ายส าหรับสิ่งทีไ่ดม้า

ซึ่งแสดงถึงมูลคา่ในรูปของเงินตรา หรืออาจหมายถึง จ านวนเงนิหรือ สิ่งอื่นที่จ าเปน็ต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่ง
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สินค้าและบริการ นักการตลาดต้องตัดสินใจในราคาของสินคา้หรือบริการ และการปรับปรุงราคาเหล่านี้ 

ลักษณะความแตกตา่งของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ท า

ให้เกิดมูลค่า (Value) ในตัวสินค้า มูลค่าทีส่่งมอบให้ลูกต้องมากกว่าต้นทุน(Cost) หรือราคา (Price) ของ

สินค้านั้น 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับราคาหมายถึงมูลค่าที่จ่ายไปเพื่อความคุ้มค่าของผลิตภัณฑน์ั้น โดยมีราคา

ที่เหมาะสมกับคุณภาพ และเหมาะสมกับปริมาณ โดยมีการก าหนดราคาทีช่ัดเจนทีผู่้ซื้อจะได้รบัซึ่งแสดงใน

รูปของเงินตรา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 Kotler & Keller ( 2009) ได้ให้ความหมายของสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ถูกสง่ไปยังชอ่งทางการจัดจ าหน่ายจากผูผ้ลติ ไปสูพ่่อค้าคนกลาง และผู้บริโภค การ

กระจายตัวสนิค้า หมายถึง งานที่เก่ียวข้องตั้งแต่ การควบคุมการผลิต ส่งออก การผลิต หรือจากต้นน้ าไปสู่

ปลายน้ า เพื่อความต้องการของผู้บริโภค 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) ได้ให้ความหมายของสถานที่และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง

ช่องทางในการส่งสินค้าหรือผลติภัณฑ์เป็นการน าไปสูผู่้บริโภค การเลือกสถานที่หรือช่องทางการจัด

จ าหน่ายนั้นส าคัญต่อธุรกิจอย่างมาก 

ณัฐกนก รัตนางกูร (2553)  ได้ให้ความหมายของช่องทางการจัดจ าหน่าย  หมายถึง กระบวนการ

ในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์

ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันตลาด สว่นกิจกรรมที่ช่วยในกรกระจายสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง 

การคลังสินค้ าและการเก็บรักษาสินคา้คงคลัง 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับช่องทางการจัดจ าหนา่ย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ถูกส่งไปยังช่องทางการจัด

จ าหน่ายจากผู้ผลิต ไปสู่พ่อค้าคนกลาง และผู้บริโภค โดยมีหลายช่องทางทั้งร้านค้า Supermarket และ

ออนไลน์ มีการโฆษณาผ่านเว็บไซด์ SOCIAL MEDIA ต่างๆ สามารถหาซื้อได้ง่าย 

ด้านผลิตภัณฑ ์

ณัฐกนก รัตนางกูร (2553) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในผลติภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไม่มี

ตัวตนก็ไดผ้ลิตภัณฑจ์ึประกอบด้วยสินคา้ บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล โดยผลติภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์ มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะท าให้ผลิตภัณฑ์นัน้สามารถขายได้  

Armstrong and Kotler (2009) ได้ให้ความหมายของผลิตภณัฑ์  หมายถึง  ประกอบไปด้วยสิ่งที่

สัมผัสได้จริง และสัมผสัไมไ่ด้จรงิ สินค้าต้องมีประโยชน์ และคุ้มค่าและเปน็ที่ยอมรับในการจ าหน่ายสนิค้า

นั้น โดยการใช้ปัจจัยหลัก คือ การผลิตสนิค้าผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง โดยการสร้างความต่างให้ผู้บริโภค

ได้เห็นถึง ภาพลักษณ์ รปูล่าง การน ามาใช้ประโยชน์ที่แตกตา่ง คุณภาพสินคา้ การปรับปรุงสนิค้าให้ตรง
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ความต้องการของลูกค้าให้ใหม่และดียิ่งขึ้นการที่ลูกค้ายอมจ่ายสินค้าในราคาที่คุ้มคา่ไม่แพงจนเกินไป

หรือไม่ถูกจนเกินไปในความเหมาะสม ในสินคา้นัน้ 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) ได้ให้ความหมายของ ผลิตภัณฑ์  หมายถึง สิ่งทีท่ าการตอบโจทย์

ความต้องการสู่ตลาดภายนอก การตีตลาดความต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพอใจ สินคา้ต้องมี

ประโยชน์ และคุ้มค่าแก่การบริโภคและเป็นที่ยอมรับในการจ าหน่ายสนิค้านั้น 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับผลติภัณฑ์  หมายถึง อาหารคลีนที่ใชว้ัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความสดใหม่ 

สะอาดอยู่เสมอ ปราศจากสิ่งเจอืปนต่างๆ มีคุณค่าทางโภชนาครบถ้วน เลือกไม่ใส่สารปรุงแต่งอาหารที่เป็น

อันตรายต่อร่างกายและเครื่องปรุงรสที่มากเกินไป เช่น ผงชูรส, เกลือ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชนจ์าก

ผลิตภัณฑน์ั้นๆ 

ด้านสุขภาพ 

ธัญญลักษณ์ ทอนราช (2558) ได้กล่าวไวว้่า ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพคู่มือนี้เป็นการให้

ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องอาหาร รวมทั้งหลักการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ 

ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ท าให้สามารถป้องกนัการเกิดโรคจาก

พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ท าให้สุขภาพแข็งแรงโดยไม่มโีรคแทรกซ้อนได้ 

มลฤดี ค าภูมี (2562) ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มผู้รักษาสุขภาพ คือ กลุม่ผู้ที่ความสนใจใส่ใจในเร่ืองของ

สุขภาพ เพื่อต้องการมีสุขภาพทีด่ี กลุ่มนี้จะเนน้เร่ืองการรับประทานอาหารทีพ่อดี พอเหมาะและเป็น

อาหารมีคุณประโยชนบ์างกลุ่มขอผู้รักษาสุขภาพนัน้มีวิถีชีวิตทีเ่ร่งรีบ ซึ่งท าให้กลุ่มนี้ไมส่ามารถจัดหา

อาหารเพื่อสุขภาพได้ครบทุกมื้ออาจด้วยมีข้อจ ากัดเรื่องของเวลา 

ชนัญญา พรศักดิ์วิวัฒน์ (2560) ได้กล่าวไว้วา่ ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพ ทัศนะในการมอง

ตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นที่จะเกิดข้ึนอันส่งผลต่อสุขภาพทั้งในด้านบวก

และด้านลบ ได้แก่ การมองว่าสขุภาพจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เรารับประทาน เปน็ต้น 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับสุขภาพที่ดีหมายถึง การรับประทานอาหารที่ดี ช่วยตา้นภัยโรคตา่งๆ 

ช่วยใหรูปร่างดี และอาหารคลีนเป็นอาหารที่มีประโยชน์ โภชนาการครบถ้วน 

ด้านทัศนคติ 

ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) ได้ให้ความหมายของ ทัศนคติหมายถึง การตัดสินใจเชิงประเมินถึง

ข้อดีข้อเสียของในการแสดงพฤติกรรมนั้นการวางแนวความคิด ความรู้สึกให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิง

ลบต่อคนหรือต่อสิ่งของในสภาวะ แวดล้อมของบุคคลนัน้ๆ และทัศนคตินัน้สามารถที่จะรู้หรือถูกตีความได้

จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือจากการส ารวจที่เป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคล

เหล่านั้น  

ลัดดาวลัย์ โชคถาวร และดร.ขวญักมล ดอนขวา (2560) ได้กลา่วไว้ว่าปัจจัยทัศนคติ พบว่า 

ผู้บริโภคมีทัศนคติต่ออาหารคลนีในคนช่วยให้สุขภาพดีขึ้น ดงันัน้ผู้ประกอบการจึงควรสื่อสารข้อมูลในเชิงที่
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มีผลต่อการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคโดยการใช้เทคโนโลยทีางการจัดการ หรือ

การเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเสริมความมั่นใจในการบริโภคอาหารคลนีให้กับผูบ้ริโภค 

พลอยไพลนิ ค าแก้ว (2557) ไดก้ล่าวไว้วา่ทัศนคติต่อสุขภาพทีด่ี (Attitudes toward 

Healthfulness) หมายถึง หมายถึง ความคาดหวังถึงผลต่อสุขภาพที่จะได้รับ เม่ือทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

เช่น รักษารูปร่าง, ควบคุมระดบัโคลเลสเตอรอล เป็นตน้ 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับทัศนคต ิหมายถึง แนวความคิด ความรู้สึก ต่อการบริโภคอาหารคลีนดงันี้

โดยคนที่รับประทานอาหารคลนีจะเปน็คนที่ใส่ใจและดูแลสุขภาพ เป็นสิ่งที่ท าไดง้่ายในชีวิตประจ าวนั โดย

ที่อาหารคลีนมีคุณค่าทางโภชนาการ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

ชนนิกานต์ คงชื่นสิน (2560) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

รูปแบบอาหารคลนี หมายถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเร่ืองสุขภาพและพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย 

วิชญนาถ เรืองนาค (2557) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน หมายถึง การ

ตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกรับประทานอาหารที่มีความสะอาดและผา่นกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด 

อารียา ยืนนาน และธีระวัฒน์ จนัทึก (2558) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

คลีน หมายถึง การกินอาหารทีถู่กหลักโภชนาการมีความปลอดภัย และไม่มสีารปนเปื้อน การกินคลีนคือ 

วิถีการบริโภคอาหารที่เน้นความสดใหม่อยู่สมอ โดยที่ไม่ผา่นการแปรรูปหรือปรุงแต่ง ใส่สี ใสก่ลิ่นมาก

จนเกินไป การกินแบบ อาหารคลีนจะเนน้การหุงต้มให้น้อย การบริโภคอาหารคลีนเป็นการทานให้ครบ 5 

หมู่ตามสัดส่วนให้พอเหมาะต่อความต้องการพลังานในแตล่ะวนัของร่างกายตนเอง 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน หมายถึง การตัดสินใจเลือกซื้อหรือ

เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีความสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและผ่านกระบวนการ

ปรุงแต่งน้อยทีสุ่ด โดยต้องบริโภคเป็นประจ าทุกวัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 วิธีด าเนินการวิจัย  การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งหลังจากการเก็บข้อมูลจนครบตาม

จ านวนแล้วจึงน า ข้อมูลที่ได้มา น าไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาค านวณทาง

สถิติ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้วิธีการหาจ านวนกลุม่ตัวอย่างโดยการเปิดตารางหา ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยท าการ เลือก

จากตารางแบบไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน หรือ ∞(Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับ ความ

เชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 

คน   
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย   

1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย    

1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ สถานภาพ รายได้ และความถี่ในการบริโภคอาหารคลนี  มีจ านวนข้อค าถามใน

แบบสอบถามทั้งหมด 7 ข้อ    

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 21 

ข้อ ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความ

ความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยทีสุ่ด   

1.3 ข้อค าถามแบบปลายเปิดเพือ่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ข้อ    

1.4 ช่วงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมินระดับความคิดเห็น ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยที่ 4.21 - 5.0 มี 

ระดับมากทีสุ่ด, ค่าเฉลี่ยที่ 3.41 - 4.20 มีระดับมาก, ค่าเฉลี่ยที่ 2.61 - 3.40 มีระดับปานกลาง, 

ค่าเฉลี่ยที่  1.81 - 2.60 มีระดับน้อย , ค่าเฉลี่ยที่ 1.00 - 1.80 มีระดับน้อยทีสุ่ด  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาแลว้ จึงได้น าข้อมูลนัน้มา ประมวลผล

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้     

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปร ลักษณะ

ของประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ และความถี่ในการ

บริโภคอาหารคลีน   

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ ตัวแปร

ที่มีระดับการวัดเชงิปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านทศันคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้     

2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร  โดยจ าแนกตาม เพศ   

2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่จ าแนกลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
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สถานภาพ รายได้ และความถี่ในการบริโภคอาหารคลนี หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD    

2.3 ใช้สถิติ (Multiple Regression) ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยดา้น

ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านสุขภาพ  ปัจจัยด้านทศันคติ   ที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวม มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน็รายขอ้ พบว่า ด้านสุขภาพ อยู่ในระดบัมากที่สุด   

2.ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจลาออกของพนักงาน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จ. 
สมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้    

2.1 ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่าง  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพ รายได้ และความถี่ในการบริโภคอาหารคลนีต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่างกัน   
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านสุขภาพ  ปัจจัยด้านทศันคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดังนี้    

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปจัจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดา้นสุขภาพ  ปัจจัยด้านทัศนคติ มผีลต่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร   

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  สรุปตามวัตถุประสงค์ ได้

ดังนี ้

1.ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านสุขภาพ  ปัจจัยด้านทศันคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

  2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลี

นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญ

กับปัจจัยดา้นราคา ในเรื่องการ ตั้งราคาของสินคา้มีความเหมาะสกับคุณภาพ และมีการก าหนดราคาที่

ชัดเจน และมีราคาที่เหมาะสมกบัปริมาณ ซึง่ผล ที่ไดส้อดคล้องกับ Kotler (1999 อ้างใน ศิริวรรณ เสรี
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รัตน์, 2541, หน้า 124 – 125) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การจัดหาทางตรงถึงการใชผ้ลิตภณัฑ์หรือ

บริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ และ เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ ที่มีการทดสอบค่าทางสถิติว่า ปัจจัย

ด้านสทิธิประโยชน์ของสินคา้และการต่อรองราคาส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร และชลลดา พันธป์ระมูล (2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออาหาร

คลีนส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการทดสอบสมมติฐานปัจจยัด้านราคา ม ี

ความสัมพันธ์กับความพงึพอใจของผู้ซื้อสินค้า ผลที่ได้มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ ปัจจัยดา้นราคา สง่ผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอาหารคลี

นในกรุงเทพมหานคร 

2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย มีผลต่อ พฤติกรรม

การบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วจิัยมีความคิดเห็นว่าประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญั กับปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเร่ืองของการที่สามารถหาซื้อได้

อย่างง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว มีหลากหลายช่องทาง มีการโฆษณาผา่นเว็บไซด์ ซึ่งผลทไีด้สอดคล้อง กับ

พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2560) วิจัยเร่ืองรูปแบบและกลยุทธ์การตลาดของร้านอาหารเพื่อสุขภาพสุขภาพสวนเงินมี

มา " แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร,กรุงเทพฯ."ที่มีการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคอาหารคลีน ผลที่ได้มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า

มากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อความพึง

พอใจของผู้บริโภค และสิรินทรา พรมกระทุ่มล้ม และพิทักษ์ ศริิวงศ์ (2560)  การตัดสินใจและกลยุทธ์

การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายสุว่นประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย 

พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ รายได้และการศึกษาที่แตกตา่งกนัให้ความส าคัญตา่งกัน 

  2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีนของประชาชนในกรงุเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้

ความส าคัญกบัปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ในเรื่องการใช้วัตถุดิบที่มีคณุภาพ อาหารมีความสดใหม่ สะอาด 

ปราศจากสิง่เจือปน มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วน ซึ่งผลทีไ่ด้สอดคล้องกับแสงแข สพนัธุพงศ์ม (2560) การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพชืสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารในชุมชนต าบลหนองลาน อ าเภอก่มะกา 

จังหวัดกาญจนบุรีที่มีการ ทดสอบสมมติฐานปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของ

ผู้บริโภค ผลที่ได้มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โภคอาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร และชนญัญา พร

ศักดิ์วิวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบอาหารคลีน

(Clean Food)กลุ่มวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการทดสอบสมมติฐานปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ซึงมี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดบันัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงสามารถตีความได้ว่า ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
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  2.4 ปัจจัยด้านสุขภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับปจัจัยด้าน

สุขภาพ ในเร่ืองมีคุณค่าทางโภชนาการ ท าให้สุขภาพดี ซึ่งผลทีไ่ด้สอดคล้องกับอารียา ยนืนาน และธี

ระวัฒน์ จนัทึก (2558) พฤติกรมการบริโดอาหาคนของผูสู้งอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มี

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยดา้นสุขภาพมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลทีไ่ดม้ีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ คือ 0.05 จึงท าให้ปัจจัยด้านสุขภาพ ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้โภคอาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร วชิญนาถ เรืองนาค (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของนิสิตระดบัปริญญาตรี ที่มกีารทดสอบสมมติฐานปัจจัยดา้นสุขภาพ ซึง

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดบันัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงสามารถตีความได้ว่า 

ปัจจัยด้านสุขภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

  2.5 ปัจจัยด้านทัศนคติ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับปจัจัยด้าน

ทัศนคติ ในเรื่องการใส่ใจดูแลสขุภาพ ซึ่งผลทีไ่ด้สอดคล้องลัดดาวัลย์ โชคถาวร, ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 

(2560) อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนข

องผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสมีา ที่มีการทดสอบสมมติฐานปจัจัยด้านสุขภาพมีความสัมพนัธก์ับความพึง

พอใจของผู้บริโภค ผลที่ได้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว ้คือ 0.05 

จึงท าให้ปัจจัยดา้นทัศนคติ สง่ผลต่อความพึงพอใจของผู้โภคอาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร พนิิจนนัท์ 

อ่อนพานิช (2560) โมเดลสมการโครงสร้างของแรงจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีน ที่มีการทดสอบสมมติฐานปัจจัยดา้นสุขภาพ ซึงมีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงสามารถตีความได้วา่ ปัจจัยด้านทัศนคติ สง่ผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 3. ผลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 

ปัจจัยประชากร  

  3.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกนั ท าให้พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร

คลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นั้นตา่งกัน ซึง่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการทีป่ระชากรมีเพศที่

แตกต่างกันนัน้ ท าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นั้นมผีลต่อ

กระบวนการตัดสินใจ ไมว่่าจะเป็นดา้นการรับรู้ถึงปัญหา การแสวงหา ข้อมูล การประเมินทางเลือก การ

ตัดสินใจซื้อ นัน้มีกระบวนการคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิภารดา เพ็ชรยิ้ม (2559) ปจัจัยทาง

การตลาดที่มผีลต่อการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานครพบวา่ เพศที่แตกตา่งกันไม่

ส่งผลต่อการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และจันทการต์ รตชิน. (2557)“ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ดส์ของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างานใน
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กรุงเทพมหานคร”วารสารการเงิน พบวา่ผูบ้ริโภคทีมีเพศแตกต่างกันให้ความส าคัญกับส่วนประสมทาง

การตลาดในการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ไม่แตกต่างกัน 

   3.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตา่งกัน ท าให้การบริโภคอาหารคลีนของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครนัน้ต่างกนั ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัย มีความคิดเห็นว่า ช่วงอายุที่

แตกต่างกันนนัมีผลท าให้กระบวนการตัดสนิใจซื้อที่เหมือนและ คล้ายคลึงกนั ซึ่งช่วงอายุไมไ่ด้เป็น

ตัวก าหนดว่าต้องบริโภคอาหารคลีน อาจจะเนื่องมาจากการที่ผูบ้ริโภคนั้นสามารถเลือกซื้อจากร้านค้าผา่น

ช่องทางอื่นๆได้อีก ซึ่งจะสอดคล้องชลลดา พนัธ์ประมลู (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มผีลต่อการซื้อ

อาหารคลีนส าเร็จรูป 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มคนในเจเนอเรชั่นวายทีเคย บริโภค

อาหารคลีนแตกต่างกนัไป และ ณัฐณิช สุริยะฉาย (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 

เร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรวัยท างานของไทยและมาเลเซีย 

พบว่าลักษณะ ประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน โดย 

อายุที่แตกต่างกันมผีลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดความสัมพันธ์ที่แตกตา่งกันในด้าน ผลติภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานที ดา้นส่งเสริมการขาย  

   3.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาตา่งกัน ท าให้พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นัน้ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความ คิดเห็นว่า ประชากรส่วน

ใหญ่นั้นมีระดับการศึกษาแตกต่างกันในหลายระดบั ท าให้การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร หรือการค้นหาข้อมูล 

หรือแม้กระทั่งแหล่งข้อมูล ซึ่งจะมีน้ าหนักของข้อมูลที่ ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ โชคถาวร, ดร.

ขวัญกมล ดอนขวา (2560) อิทธิพลของปัจจัยสว่นประสมการตลาดและปัจจยัทัศนคติทีส่่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผูบ้รโิภคในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลส่วน

บุคคลทางด้านระดับ การศึกษา ต่อความตัดสินใจซื้ออาหารคลนีของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา โดย

ภาพรวม ด้านระดับการศึกษา อยู่ที Sig.=0.00 เป็นปัจจัยรายด้านของความตัง้ใจซื้อที่แตกต่างกัน อย่างมี

ระดับนัยส าคัญทาง สถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้วา่ ระดบัการศึกษามีผลต่อความตั้งใจความตัดสนิใจซื้ออาหาร

คลีนของผู้บริโภคและไมส่อดคลอ้งกับ.จันทการต์ รติชน. (2557)“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อ

อาหารเพื่อสุขภาพสปาฟูด้ส์ของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างานในกรุงเทพมหานคร”วารสารการเงิน พบว่าผู้บรโิภค 

ทีมีระดับการศึกษาแตกตา่งกันมีการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน ที่ระดบันัยส าคัญทาง

สถิติ . อาจเนื่องมาจากระดบัการศึกษาใดก็สามารถเข้าถึงการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพและมีความคละกันของ

ผู้บริโภคจึงท าให้ทุกระดับ การศึกษา มีการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพคล้ายคลงึกัน  

  3.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีมีอาชพีแตกต่างกัน ท าให้ พฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีนของประชาชนในกรงุเทพมหานครไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า อาชีพนัน้ไมไ่ด้มีผล

โดยตรงต่อการตัดสนิใจซื้อ เนื่องจากความต้องการของแต่ละ บคุคลนั้นไม่มีผลต่ออาชีพทีป่ระชากรส่วน
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ใหญ่นั้นประกอบอยู่ ซึ่งสอดคลอ้งกับลัดดาวลัย์ โชคถาวร, ดร.ขวัญกมล ดอนขวา (2560) อิทธิพลของ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยทัศนคตทิี่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในจังหวัด

นครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ ต่อความตั้งใจซื้ออาหาร

คลีน โดยภาพรวม ด้านอาชพี เป็นปจัจัยรายดา้นของความตั้งใจซื้อที่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้วา่ อาชีพไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารคลีน จันทการต์ รติชน. (2557)“ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ดสข์องผู้บริโภคกลุ่มวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร”วารสารการเงิน. พบกว่าปัจจัยส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กันกับด้านปัจจัยทสี่งผลต่อการ ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนโดยมีค่า phi มากกว่า 

0.7 ข้ึนไป อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บรโิภคในปัจจบุันมทีางเลือกหลากหลายทางมากข้ึนในการซื้อ  

  3.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้แตกต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีนของประชาชนในกรงุเทพมหานครต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่าการบริโภคอาหารคลีนของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ระดับของรายได้นัน้มีผลต่อการตดัสินใจซื้อ เนื่องจากสถานภาพทาง 

เศรษฐกิจของแต่ละบุคคลหรือครอบครัวนั้น มีความแตกต่างกันท าให้การตัดสินใจซื้อ การเลือกซื้อนั้นจะ

พิจารณาจากสิงตา่งๆทีไ่ด้รับมาเพื่อให้เกิดความประโยชน์กับร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับลัดดาวัลย์ โชคถาวร, 

ดร.ขวัญกมล ดอนขวา (2560) อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปจัจัยทัศนคตทิี่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผูบ้รโิภคในจังหวัดนครราชสีมา ที่ไดศ้ึกษาปัจจัยดา้นรายได้ ได้ให้ความส าคัญ

กับส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจัด แตกต่างกัน และจันทการต์ รติชน. 

(2557)“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ดส์ของผูบ้ริโภคกลุม่วัยท างาน

ในกรุงเทพมหานคร”วารสารการเงิน พบกว่ารายได้ที่แตกตา่งกนัส่งผลต่อการบริโภคอาหารคลนีของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนประสม

ทางการตลาดกับการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน สามารถน าไปใช้ได้ในธุรกิจที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับ 

อาหารคลีนหรือธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงและสามารถน าไปต่อยอดการศึกษาค้นคว้าต่างๆ ได้ โดยน าผล

การศึกษาไปใช้ได้ดงันี้    

  จากการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เปน็เพศหญิง เพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 26-35  ปี ซึ่งมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรปีระกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพ 

โสด  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,001 - 30,000 บาท บริโภคอาหารคลีน เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง  

ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่ด าเนินการเก่ียวข้องกับอาหารคลีน สามารถน าข้อมูลดังกลา่วไปวางแผนในการ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเจาะลึกลงไปโดยพิจารณาในเบื้องต้นจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร
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ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจบริโภคอาหารคลีน ดังที่มีลักษณะข้างต้น โดยการน าข้อมูลและลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมายไปท าการตลาด ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ และการท าโฆษณาชวนเชิญ หรือ น าไปใชเ้พื่อวางแผน

กลยุทธ์ เพื่อน าประโยชนไ์ปใช้ให้สูงสุดกับธุรกิจที่เก่ียวข้องเช่น ธุรกิจ อาหารเสริม ธุรกิจด้านกรมอนามัย 

ธุรกิจฟิตเนส เป็นตน้         

  จากการศึกษาทัศนคตสิิ่งทีผู่้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญมากทีสุ่ดคือ อาหารคลีนไม่

ใช้สารปรุงแตง่ที่เป็นอันตรายตอ่ร่างกาย เช่น ผงชูรส การรับประทานอาหารคลีน เปน็สิ่งที่ท าได้ง่ายใน

ชีวิตประจ าวนั อาหารคลีนใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสิ่งเจือปน ดังนัน้ผู้ประกอบ ธุรกิจหรือองค์กรที่เก่ียวข้องจึง

ควรมีการพัฒนาให้รสชาติถูกปากผู้บริโภคให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ และคงความปลอดภัยในอาหารคลีน  

 จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ สิ่งทีผู่้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ ความส าคญั

มากที่สุดคือ อาหารคลีนมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ อาหารคลนีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ อาหารคลีนมี

หลากหลายช่องทางในการเลือกซื้อ อาหารคลีนให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน อาหารคลนีใช้วัตถุดิบที่

ปราศจากสิง่เจือปน อาหารคลนีใช้วัตถุดิบมีคุณภาพ ดงันัน้ผูป้ระกอบธุรกิจหรือองค์กรที่เก่ียวข้องจึงควรมี

การจัดความเหมาะสมในบรรจภุัณฑ์ทั้ง ด้านราคาและปริมาณ ใช้ควรวัตถุดิบที่สดใหม่และปราศจาก

สิ่งเจือปนอยู่เสมอ ขยายช่องทางการจัด หน่ายให้มากข้ึนเพื่อตลาดอาหารคลนีให้กระจายทั่วทกุที่ และมี

การจัดโปรโมชั่นในการ ลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มข้ึนจากเดิม ส่วนเร่ืองที่ต้องเพิ่มเติม

ของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ เก่ียวกับอาหารคลีนคือการใช้สื่อโฆษณาอย่างชัดเจนเก่ียวกับอาหารคลีน

เพื่อให้ผู้บริโภคทราบ ถึงช่องทางต่างๆ ในการติดต่อหรือบริโภคอาหารคลีน    

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป  

 1. ควรท าการศึกษาในเขตพื้นทีอ่ื่น ๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เพื่อน า

ข้อมูลหลากหลายมารวมกัน และการขยายธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอาหารคลีน          

 2.ท าการวิจัยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารคลีน เพื่อขยายข้อมูลและน าผล มาเพื่อ

ประโยชน์ของธุรกิจ 

 3.ควรมีการเพิ่มหัวข้อในส่วนผลติภัณฑ์ในเชิงลึกทีผู่้บริโภคต้องการทราบ และ ผู้ประกอบการควร

ค านึงถึง เพื่อเป็นข้อมูลในการพฒันาผลติภัณฑ์ในส่วนของผลตภิัณฑ์และการ ให้บริการตรงตามความ

ต้องการและมีมาตรฐานยิ่งขึน้ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ   

 4.ท าการเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพโดยเฉพาะเนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเมืองกรุงมีความซับซ้อนและมีความหลากหลาย

อีกทั้งมีการแปลงตลอดเวลา   

 5.ท าการศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม เปน็ต้น วา่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
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