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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานครโดยมี
วตัถุประสงค ์2 ประการ ไดแ้ก่ เพือ่ศึกษาสภาพทัว่ไปขององคป์ระกอบทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  และความตั้งใจซ้ืออาหาร คลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร และเพือ่ศึกษา
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  กบัความตั้งใจซ้ืออาหาร 
คลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร  ท าการรวบรวมขอ้มูลที่ไดรั้บจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรที่อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิเคราะห์
ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายผลการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ  านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7  มี
อายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อย 36.3มีสถานภาพโสด จ านวน  207  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 51.7  และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทจ านวน 125คน คิดเป็นร้อย 31.3 องค์ประกอบ
ทศันคติต่ออาหารคลีน โดยภาพรวมในระดบัมาก และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
อาหารคลีนโดยภาพรวมในระดบัมาก ส่วนความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนโดยภาพรวมในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  1) องค์ประกอบทัศนคติ ด้านความรู้ความเขา้ใจ ด้าน
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหาร คลีนของคนออกก าลงักายในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นการจดัจ าหน่ายดา้นกระบวนการดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออก
ก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
 

 The study of the intention to buy clean food among exercisers in Bangkok had two objectives: to 
study the general condition of attitude composition. Marketing mix factor And the intention to buy food 
Clean of people exercising in Bangkok And to study the relationship of attitude components And 
marketing mix factors With the intention to buy food Clean of people exercising in Bangkok To collect 
the information received from the questionnaire. The questionnaire was used as a sample of 400 people in 
Bangkok. The results were analyzed by Descriptive Statistic to explain the results of the analysis such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation. The hypothesis was tested by Multiple regression 
analysis at a significant level of 0.05. 
 The results of the study showed that the majority of consumers were female, 299  people, 7 4 .7 
percent, aged between 26 - 35 years, 145 people, 36.3  percent, had the status of unmarried, 207 people, 
accounting for 51.7  percent and had monthly income. 20,001 - 30,000  baht, the amount of 125 people, 
equivalent to a hundred 31.3  elements, attitude towards clean food Overall at a high level And marketing 
mix factors for buying clean food overall at a high level As for the intention to buy clean food, overall at a 
high level 
 The results of hypothesis testing showed that 1) attitude component Cognitive aspect Feeling And 
behavior Influence on the intention to buy food Cleanliness of people exercising in Bangkok 2) marketing 
mix factors In distribution, process, promotion, marketing, price and product Influence on the intention to 
buy clean food of people exercising in Bangkok 
 

บทน า 
 

 อาหารเพือ่สุขภาพรูปแบบคลีนฟู๊ ด (Clean Food) นั้นคืออาหารที่มีปริมาณการผลิตโดยตระหนักถึง
วตัถุดิบและเคร่ืองปรุงที่มีคุณภาพสูงมากและเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกวา่อาหารทัว่ไป ทา
ให้มูลค่าตลาดอาหารที่ตระหนักถึงวตัถุดิบที่มีคุณภาพสูงมีมูลค่าสูงถึง 88, 300 ล้านบาทและคาดว่า จะ
เติบโตขึ้นอีก เม่ือมองในส่วนของประชาชนไทยส่วนใหญ่เป็นคนรักสุขภาพและมีวธีิดูแลตนเอง การเลือก
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ทางด้านร่างกาย โภชนาการทางด้านสุขภาพ อาหารที่พบว่ามีไขมันต ่าเพื่อ
สุขภาพที่ดีต่อร่างกายหลีกเล่ียงโรคต่างๆและมีมุมมองวา่อาหารเพือ่สุขภาพสามารถทาใหน้้าหนกัคงที่ แลว้
ยงัส่งผลใหร่้างกายแข็งแรงและห่างจากโรคต่างๆ ซ่ึงคนไทยถือว่าการไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอนัประเสริฐ การ
เลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ประชาชนนิยมเช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ อาหารชีวจิต อาหารคลีนฟู๊ด 
และสมุนไพรต่างๆ นบัเป็นโภชนาการที่ส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น และเป็นที่นิยมของผูบ้ริโภคในขณะน้ี อีก
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ทั้งธุรกิจร้านที่จ  าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองมากขึ้นจึงส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภค
อาหารเพือ่สุขภาพเพิม่ขึ้น (อาณดี นิติธรรมยง, 2558) 
 แนวโนม้ในประเทศไทยที่ส าคญั คือ ความสวยงามในการมีผวิพรรณและการออกก าลงักายเพือ่ให้มี
รูปร่างที่ดี และยงัคงมีความส าคญัอย่างต่อเน่ือง แต่ผูบ้ริโภคก็มักจะมีพฤติกรรมที่ตรงขา้มมักจะบริโภค
อาหารที่ไม่ไดส่้งผลดีต่อสุขภาพหรือตามใจปาก ผลิตภณัฑอ์าหารเพือ่สุขภาพ จึงตอ้งมีรสชาติที่ดีไม่จืดและ
ตอ้งไม่ท าลายสุขภาพ และมีประโยชน์ที่ดีต่อผิวพรรณ และช่วยให้รูปร่างดีจะเป็นผลิตภณัฑ์ที่ผูบ้ริโภคมี
ความตอ้งมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2557) 
 ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอาหารคลีน ได้น าผลการวิจยัไปใช้วางแผนกลยทุธ์ทาง
การตลาดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารในยคุปัจจุบนั 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. สภาพทัว่ไปขององคป์ระกอบทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  และความตั้งใจซ้ืออาหาร 
คลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ความสัมพนัธข์ององคป์ระกอบทศันคติ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  กบัความตั้งใจซ้ือ
อาหาร คลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 
 1. องค์ประกอบทัศนคติ มีอิทธิพลกับความตั้ งใจซ้ืออาหาร คลีนของคนออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออกก าลงักายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.ขอบ เขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี  คือ  ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ มีอายุระหว่าง 18-60 ปี ซ่ึงจ  านวนทั้ งส้ิน 2,932,790  คน (ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล, 2557)   
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 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระคือ  องคป์ระกอบทศันคติ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  และตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออกก าลงักายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาการวิจยั ระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษา คือ ตั้งแต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 
2563 ถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2564 
 

แนวคดิและทฤษฎี 
 

ข้อมูลทั่วไปของอาหารคลีน 
 อาหารคลีน คือ อาหารที่ท  าขึ้นมาเพื่อตอบโจทยผ์ูท้ี่รักสุขภาพ หรืออยูใ่นระหวา่งการควบคุมอาหาร 
และออกก าลงักายลดน ้ าหนัก โดยเป็นการประยกุตน์ าเอาอาหารสดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มาปรุงเขา้
ดว้ยกนั โดยมีการปรุงรสใหน้้อยที่สุด จนกลายเป็นเมนูใหม่ที่สามารถกินไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัอว้น และท าให ้
ประโยชน์ของอาหารคลีน มีเยอะมากบางคนอาจเขา้ใจผดิวา่ อาหารคลีนคือเน้นกินผกัเยอะๆ แต่จริงๆ แลว้ 
อาหารคลีนไม่ใช่อาหารที่เนน้กินผกัเพยีงอยา่งเดียว แต่เป็นเมนูอาหารที่มีสดัส่วนสารอาหารที่เหมาะสม ทั้ง
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลดการใชน้ ้ ามนัในการปรุงอาหาร รวมทั้งเน้ือสัตวท์ี่ใช ้จะใชเ้ป็นเน้ือสัตวท์ี่ไม่ผ่าน
การปรุงแต่งสังเคราะห์ใดๆ เพราะอาหารที่ผ่านการแปรรูป ปรุงแต่งมา มกัจะประกอบไปดว้ยสารที่ส่งผล
เสียต่อร่างกาย มีทั้งน ้ าตาล โซเดียม สารกนับูด ซ่ึงน าไปสู่ ปัญหาสุขภาพ โรคอว้น และไปลดประสิทธิภาพ
ของระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย เป็นตน้ (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560) 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 ทศันคติเป็นนามธรรม และเป็นส่ิงที่น าไปสู่การแสดงออกทางดา้นปฏิบติั แต่ไม่ใช่แรงจูงใจและแรง
ขบั หากแต่เป็นสภาพแห่งความพร้อมที่จะโตต้อบและแสดงใหท้ราบถึงแนวทางของการตอบสนองของบุคคล 
จึงนบัไดว้า่ทศันคติเป็นปัจจยัหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมและมีผลต่อแบบของพฤติกรรม
ที่แสดงออกมา ซ่ึงเป็นส่วนที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ ส่วนใหญ่มักแสดงออกมาในรูปแบบของความรู้สึก 
(ถวลิ ธาราโภชน์, 2552, หนา้ 45) 
 ทศันคติ (attitude) หมายถึง สภาวะทางจิตเก่ียวโยงกบัความพร้อม ซ่ึงเกิดขึ้นโดยอาศยัประสบการณ์
เป็นตวัน า หรือมีอิทธิพลเหนือการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่มีต่อวตัถุ และสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
สัมพันธ์กัน ซ่ึงแสดงออกในลักษณะของความชอบ ไม่ชอบที่มีต่อบุคคลวตัถุหรือส่ิงของ เร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆและมีองคป์ระกอบทางดา้นแนวโนม้เชิงพฤติกรรมหรือการกระท า (Allport, 1968. p. 17) 
 ทศันคติ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ความรู้สึกในการที่จะไม่ชอบหรือชอบ และความรู้หรือความเช่ือ
ซ่ึงอธิบายถึงลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตลอดจนความสัมพนัธ์ของส่ิงหน่ึงที่มีต่อส่ิงอ่ืน ๆทศันคติ คือ ความ
โน้มเอียงที่ท  าให้มีพฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจ
หมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในที่สะทอ้นว่าบุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิง เช่น แบ
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รนด์สินคา้ บริการ ร้านคา้ต่างๆ เน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสงัเกตเห็น
ไดโ้ดยตรง แต่ตอ้งแสดงวา่บุคคล กล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร (Schiffman & Kanuk, 1994, p. 657) 
 ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อส่ิงในส่ิงหน่ึงซ่ึงผูบ้ริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์
ในอดีต โดยใช้เป็นตวัเช่ือมระหว่างความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช้ในการโฆษณาเพื่อสร้าง
ทศันคติที่ดีต่อผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ เสริมแรงและ (หรือ) เปล่ียนทศันคติ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2555, หนา้ 44) 
 Roger (1978, pp. 208-209) ไดก้ล่าวถึงทศันคติวา่เป็นส่ิงที่บ่งช้ีวา่บุคคลนั้น คิดหรือรู้สึกอยา่งไรกบัคน
รอบข้าง วตัถุหรือส่ิงแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงมีรากฐานมาจากความเช่ือที่อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมในอนาคตได ้
 Howard (1963, p. 572) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนาง
สนบัสนุนหรือต่อตา้น 
 กล่าวโดยสรุป ทศันคติคือความคิด หรือมุมมอง ความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ซ่ึงสามารถน าไปสู่การกระท าต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้นไดท้ั้งในทางสอดคลอ้งหรืออาจจะ
ไม่สอดคลอ้ง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัตวัแปรหลายๆอยา่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆ 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555) ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึ้ง
บริษทัใชร่้วมกนัเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 Kolter (2000 อา้งถึงในสุทามาศ จนัทรถาวร,2556) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง
กลุ่มเคร่ืองมือดา้นการตลาดที่บริษทันามาใชเ้พื่อการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการตลาดของบริษทัในตลาด
เป้าหมายซ่ึงเป็นส่วนประกอบที่มีอิทธิพลและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจการตลาดเป็นปัจจยัที่
ควบคุมได้นักการตลาดจะก าหนดปรับเปล่ียนปรับปรุงแก้ไขได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 สุทามาศ จนัทรถาวร (2556) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
องค์ประกอบหรือตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ โดยมีลักษณะของการใช้ร่วมกันเพื่อสนองความ
ตอ้งการแก่กลุ่มเป้าหมายโดยกิจการหรือธุรกิจมีความจ าเป็นที่จะตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดอันประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดั
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนักงาน (People) กระบวนการให้บริการ 
(Process) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) หรือ 7Ps ของส่วนประสมการตลาดที่ตอ้งน ามา
เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 
 กิตติวฒัน์ จิตรวตัร (2559) ไดก้ล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วย 7Ps ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
พนกังาน (People) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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 ผูว้ิจยัให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดเ้พื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายโดยมีส่วนประสมทางด้านการตลาดเป็นตัวส่ือสารขอ้มูล
ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อที่มีศกัยภาพและเพื่อชักจูงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือส่วนประสมการตลาดคือ 
องคป์ระกอบที่ส าคญัในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจยัที่กิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้ง
สร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด  กล่าวถึงส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการไวว้า่ส่วนประสมการตลาดที่เป็นที่รู้จกัมากที่สุดไดแ้ก่ 4 Ps ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์
การจัดจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาดและราคาต่อมามีการร่วมกันปรับปรุงและเพิ่มเติมส่วนประสม
การตลาดขึ้นใหม่ใหเ้หมาะสมสาหรับธุรกิจบริการรูปแบบใหม่น้ีพฒันาขึ้นจะประกอบดว้ยปัจจยั  7 ประการ
ดงัต่อไปน้ี ส่วนประกอบทั้ง 7 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนัธ์กัน P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกันแต่
ขึ้นอยูก่ ับผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน ้ าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 

แนวคดิเกี่ยวกับความต้ังใจซ้ือของผู้บริโภค 
 ความตั้ งใจซ้ือ (Purchase Intention) เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่มีความส าคญัอย่างมาก ที่นักการตลาด
ตอ้งการที่จะศึกษา และท าความเขา้ใจ เพราะความตั้งใจซ้ือ เปรียบเสมือนแนวทางในการท านาย หรือ
คาดการณ์พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในอนาคต ความตั้งใจซ้ือนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการพยากรณ์
การซ้ือ และเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัต่อการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึงการใชบ้ริการนั้นๆ 
เป็นตวัเลือกแรก และกล่าวได้ว่าความตั้งใจซ้ือเป็นมิติหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดี และความ
จงรักภกัดี จะประกอบดว้ย 4 มิติ คือ 
 1. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การที่ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการนั้นๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึง
ส่ิงน้ีสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้
 2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word Of Mouth Communications) คือ การที่ผูบ้ริโภคพูดถึงแต่เร่ืองที่ดี 
เก่ียวกบัผูใ้ห้บริการและการบริการ รวมถึงแนะน่าและกระตุน้ให้บุคคลอ่ืนสนใจและมาใชบ้ริการนั้น ซ่ึง
สามารถน่ามาวเิคราะห์ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคที่มีต่อผูใ้หบ้ริการ 
 3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัด้านราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาเม่ือผูใ้ห้
บริการขึ้นราคา และผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาที่สูงกวา่ที่อ่ืน หากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึง
พอใจได ้
 4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่ผูบ้ริโภคร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา 
อาจจะร้องเรียนกับผูใ้ห้บริการ บอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเร่ืองไปยงัหนังสือพิมพ์ ส่วนน้ีเป็นการวดัถึงการ
ตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค 
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วิธีด าเนินการวธีิวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท า หรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนาม แบบวจิยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียง
คร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าไปไป
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์ทางสถิติ  
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากร(Population) ที่ใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายรุะหวา่ง 
18-60 ปี ซ่ึงจ  านวนทั้งส้ิน 2,932,790  คน (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2557) การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทา
โร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % จะได้ขนาดกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ทั้งส้ิน 
400 คน 
3. เคร่ืองมือใช้ในการวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามนั้ นเป็น
เคร่ืองมือหลกัที่น ามาเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยทางผูว้ิจยัก็ไดมี้การศึกษาหาความรู้ คน้ควา้ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้มานั้นไป
ก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวจิยัที่ผูว้จิยัศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นตวัแปรที่เก่ียวขอ้ง โดยตวัแปรที่ไดม้านั้น
จะช่วยพฒันาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ก  าหนด โดยแบบสอบถามจะแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที่1ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ(Checklist) และค าถามปลายปิด (open-end question) 
จ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนที่ 2ค  าถามเก่ียวกบั องคป์ระกอบทศันคติ จ  านวน 12 ขอ้โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
มากที่สุดมาก  ปานกลางน้อยและนอ้ยที่สุด โดยลกัษณะการตั้งขอ้ค  าถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า 
(Likert scale) 
 ส่วนที่ 3แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจ านวน 35 ขอ้โดยลกัษณะการตั้งขอ้
ค  าถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert scale)  
 ส่วนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับความตั้ งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออกก าลังกายใน เขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 5 ขอ้โดยลกัษณะการตั้งขอ้ค  าถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert scale)  
 ส่วนที่ 5 ขอ้เสนอแนะเป็นค าแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 
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4. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีไดมี้การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดมี้การน าแบบสอบถามมาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงการสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั สามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี  
 1. การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทศันคติ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด และความตั้งใจซ้ือ 
 2.นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรตาม ท าขึ้นเพือ่ท  าใหค้วามหมายของตวัแปรต่างๆ 
 3. น านิยามศพัทเ์ฉพาะที่ไดม้าสร้างเป็นขอ้ค  าถามที่มีความครอบคลุม และสมัพนัธก์บันิยามศพัทข์อง
ตวัแปรทั้งหมด  
 4. จดัท าร่างแบบสอบถาม 
 5. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาว่า
แบบสอบถามมีการใชภ้าษาและลกัษณะของขอ้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งที่จะด าเนินการวจิยั 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
 1.ผูว้จิยัด าเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเช่ือถือ ก่อนน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการวิจยัใชง้านจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารยท์ี่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใชภ้าษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเน้ือหาที่ตอ้งการศึกษา โดยใชว้ิธีการวดัความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมดา้นเน้ือหาการวจิยั รวมไปถึงใชภ้าษาที่ถูกตอ้งเหมาะสม
หรือไม่ ซ่ึงผูว้จิยัจะน าค  าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ก่อนน าไปใชง้านจริง  
 2. ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือความเช่ือถือได้ของ
แบบสอบถาม (Reliability) ซ่ึงวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ได้ค่าแอลฟา ตามแบบวิธีของครอ
นบาค (Cronbach’s) ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.83  
 3. เม่ือผูว้ิจยัน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความ
เห็นชอบของอาจารยท์ี่ปรึกษาอีกคร้ัง จนไดเ้คร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ไป
สอบถามกลุ่มตวัอยา่งตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นงานวจิยั 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่ม

ตวัอยา่งเจา้หนา้ที่หน่วยงานภาครัฐ จงัหวดัภูเก็ต 

 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาคน้ควา้จากเอกสารที่เก่ียวขอ้งจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
วารสาร รายงานการวจิยั แหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต วทิยานิพนธ ์การคน้ควา้อิสระ  
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7.การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชก้ารค านวณค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนมีดงัน้ี  
  1.1 ร้อยละ   
  1.2 ค่าเฉล่ีย  
  1.3   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

2.1  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใช้สถิติเพื่อทดสอบ

สมมติฐานที่ มีระดับนัยส าคัญที่  0.05โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner 

Regression) เพือ่ทดสอบอิทธิพลขององคป์ระกอบทศันคติปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจ

ซ้ืออาหารคลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจัย 

 1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  จ  านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7  มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อย 36.3มี
สถานภาพโสด จ านวน  207  คน  คิดเป็นร้อยละ 51.7  และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาทจ านวน 
125คน คิดเป็นร้อย 31.3 
 2. องคป์ระกอบทศันคติต่ออาหารคลีน โดยภาพรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นที่
มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ รองมาคือ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความรู้สึก ตามล าดบั 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออาหารคลีนโดยภาพรวมในระดับมาก เม่ือ
พจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ดา้นการจดัจ าหน่ายรองมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล  และด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา และด้านกระบวนการ
ตามล าดบั 
 4. ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนโดยภาพรวมในระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ีย
มากที่สุด คือ ตั้งใจที่จะซ้ืออาหารคลีนเป็นประจ า  รองมาคือ ตั้งใจที่ซ้ืออาหารคลีนอยา่งสม ่าเสมอทุกคร้ังที่มี
โอกาส หากตอ้งการรับประทานอาหารเพือ่สุขภาพ ท่านจะนึกถึงอาหารคลีนเป็นอนัดบัแรก เต็มใจที่จะจ่าย
ซ้ืออาหารคลีน แมว้า่อาหารคลีนจะมีราคาสูงกวา่อาหารอ่ืนทัว่ไป และตั้งใจที่จะซ้ืออาหารคลีนอยา่งต่อเน่ือง
ต่อไปในอนาคต ตามล าดบั 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
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 สมมติฐานที่ 1องคป์ระกอบทศันคติ มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหาร คลีนของคนออกก าลงักาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่   องคป์ระกอบทศันคติ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้น
พฤติกรรม มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหาร คลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออก
ก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่ายดา้น
กระบวนการดา้นการส่งเสริมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหาร
คลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

อภิปรายผล 
 1. ผลการวจิยัองคป์ระกอบทศันคต ิ
 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัองค์ประกอบทศันคติต่ออาหารคลีน โดยภาพรวมในระดับมาก 
เน่ืองจากทศันคติคือความคิด หรือมุมมอง ความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ถา้เป็นไปในทางบวกแลว้ก็จะส่งผล
ไปในทางที่สร้างสรรค ์ซ่ึงท าใหไ้ดรั้บการสนบัสนุน และไดรั้บการตอบรับที่ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พรพรรณ ป้อมสุข (2556) ท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพและปัจจยัที่สัมพนัธ์
กนัในกลุ่มประชาชนวยัทางานในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ผลพบว่า 
กลุ่มประชาชนวยัทางานในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี มีทศันคติการ
บริโภคอาหารเพือ่สุขภาพอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออาหารคลีนโดย
ภาพรวมในระดับมาก เน่ืองจาก ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัแปรทางการตลาดที่ส าคญัและ
สามารถควบคุมไดซ่ึ้งกิจการหรือธุรกิจต่างๆควรน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้องแนวความคิดส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler, P. (2009)กล่าวว่า ส่วน
ประสมการตลาด เป็นตวัแปรที่ควบคุมทางการตลาดได ้ทางบริษทัจะใชก้ารประสมกนัเพือ่ตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยการใชเ้คร่ืองมือต่างๆพื้นฐานในการ ใช ้7P ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ 
ราคา การจดัจ าหน่ายการส่งเสริมทางการตลาด บุคคล  ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐภทัร วฒันถาวร (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร
คลีนฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-20,000 บาท นอกจากน้ีผลการศึกษายงั
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนในกรุงเทพมหานครโดยรวม
อยูใ่นระดบัส าคญัมาก 
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 3. ผลการวจิยัความตั้งใจซ้ือ 
 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนโดยภาพรวมในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ณัชญธ์นัน พรมมา (2558) ไดศึ้กษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่ใส่ใจในการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพโดย
มีช่วงอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี วฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ปัจจยัแรกที่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
นึกถึงเป็นอนัดบัแรก คือ การเลือกอาหารเพือ่สุขภาพเพือ่ประโยชน์ดา้นสุขภาพ และมีความตั้งซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพอยูใ่นระดบัมาก 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
 องค์ประกอบทัศนคติ มีอิทธิพลกับความตั้ งใจซ้ืออาหาร คลีนของคนออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบวา่   องคป์ระกอบทศันคติ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม 
มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหาร คลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัชญธ์นนั พรมมา (2558) ไดศึ้กษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลงานวิจยัน้ียนืยนัความถูกตอ้งของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนของAjzen(1991) ซ่ึงกล่าวไวว้่าปัจจยัด้านทัศนคติ มีผลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อ
สุขภาพ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออกก าลงักายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นการจดัจ าหน่ายดา้นกระบวนการดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออกก าลงั
กายในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณัฐภทัร วฒันถาวร (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัที่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษายงัพบว่า ทศันคติของ
ผูบ้ริโภคโดยรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก และการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดในก
รุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภค ปัจจยั
รูปแบบการด าเนินชีวติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดในกรุง
เทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวิจยัความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของคนออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผูบ้ริโภค
ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออาหารคลีน ดา้นการจดัจ าหน่ายมากที่สุด 
และดา้นกระบวนการต ่าที่สุด ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรจดัตั้ งร้านอาหารคลีนอยู่ใกล้แหล่งชุมชน/ ย่านธุรกิจ
เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ตอ้งการความสะดวกในการเขา้ถึงบริการเช่น ใกลส้ถานที่ท  างานหรือในห้างสรรพสินคา้ 
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และถา้เป็นไปไดค้วรจดัใหมี้การใหบ้ริการนดัหมายเวลาหรือจองคิวในการเขา้มารับประทานอาหารล่วงหน้า
ทางโทรศพัทเ์พือ่ความสะดวกในการรับบริการของลูกคา้ 
 2. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัมาก ทางผูด้  าเนินธุรกิจและผูส้นใจ
จะด าเนินธุรกิจก็ควรจะตอ้งให้ความส าคญัมากเช่นกนั โดยกระบวนการให้บริการที่ควรจะให้ความส าคญั
ที่สุดไดแ้ก่ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของอาหารก่อนน าไปให้ลูกคา้รับประทาน และมีความรวดเร็วใน
การให้บริการ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมืออาชีพ รวมถึงจะต้องดูแลในเร่ืองความถูกต้องของบิล
ค่าบริการใหต้รงตามความเป็นจริงดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรไปศึกษาเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ เพือ่ใหท้ราบถึงปัจจยั
ที่มีผลหลกัของแต่ละพื้นที่และสามารถน าไปพฒันาอาหาร         คลีนไดอ้ยา่งตรงจุดมากยิง่ ขึ้น 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอ่ืนที่เก่ียวขอ้งเช่น ตวัแปรความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
เพือ่ทราบวา่ความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูบ้ริโภคตอ้งการอะไรบา้ง 
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