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บทคดัยอ่ 

 

 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการรับประทาน

อาหารคลีนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้

บริโภคอาหารคลีน จ านวน 385 คน ดว้ยวธีิการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั การ

วเิคราะห์ขอ้มูลไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบั

ตวัแปรตาม โดยทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ 

 ผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี ซ่ึง

มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนมากจะประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,000 – 30,000 บาท ปัจจยัทางดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภค

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัทางดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยและปัจจยั

ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อ

การตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to study factors affecting clean eating decisions of the people in 

Bangkok by collecting data from a sample of people consume clean food 385 were randomly 

sampled and surveyed with questionnaires. Analysis of the findings were done using descriptive 

statistics such as frequency distribution , average percentage , mean , standard deviation and 

inferential statistics analyze the relationship between independent variable and dependent variable 

by testing hypothesis and Chi-Square Test  

 Research findings showed that majority of participants were female with 26-35 years of 

age. Have a bachelor’s degree , worked in private companies and earned average monthly 

incomes between 15,000-30,000 baht. Lifestyle at high level, attitude are at agree and marketing 

mix at high level. Which these factors affect the decisions of the people in Bangkok 
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บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในสังคมไทย ณ ปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีตอ้งการความอยูร่อด ท าใหผู้ค้นลืมท่ีจะสนใจในการ

ใชชี้วติประจ าวนั โดยเฉพาะเร่ืองของการกินอยูแ่ละสุขภาพของตนเอง การกินอยูท่ี่เปล่ียนแปลงไป

จึงน าไปสู่การบริโภคท่ีเปล่ียนไปเช่นกนัโดยยดึติดในรูป รส กล่ิน  จึงท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งเผชิญ

เก่ียวกบัปัญหาดา้นสุขภาพทางกายและทางใจอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ท าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัดา้นของ

สุขภาพ การเจบ็ป่วย และการเสียชีวติ ซ่ึงเกิดมาจากโรคท่ีไม่ติดต่อแต่มาจากการกระท าของตนเอง

ทั้งส้ิน เช่น โรคเบาหวาน โรคอว้น โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจและมะเร็ง ( ณฎัฐา มว้นสุธา, 

2557 ) ในปัจจุบนัพบวา่มีโรคไม่ติดต่อเร้ือรังหรือ NCDs เป็นกลุ่มท่ีคร่าชีวติประชากรไทยไป

ประมาณ 320,000 คนต่อปี เฉล่ียชัว่โมงละ 37 คน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการใชชี้วิตประจ าวนั เช่น 

การรับประทานรสหวาน มนั เคม็จดั ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์สูบบุหร่ี ไม่ออกก าลงักาย เป็นตน้  

( ส านกังานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส, 2562 ) 

  



 ในกระแสความนิยมของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ระบุวา่ ผูบ้ริโภคไดห้นัมา

สนใจในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในการควบคุมน ้าหนกัใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานกนัมาก

ข้ึน ดว้ยอิทธิพลจากรายการอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปชิมอาหารจากทัว่ทุกมุม

โลกหรือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคทดลองบริโภคอาหารท่ีใชรั้บประทานดว้ยตนเอง โดยเนน้ส่วนประสม

ท่ีมาจากธรรมชาติ เนน้อาหารท่ีใหโ้ปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตเชิงซอ้น ลดปริมาณคามหวานและ

ความเคม็ลง ทานอาหารท่ีอุดมไปดว้ยไขมนัดีและตอ้งมีส่วนช่วยในระบบทางเดินอาหาร โดย

แนวโนม้ท่ีส าคญัในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพประกอบไปดว้ย 1.เนน้การควบคุมน ้าหนกั 

2.มีประโยชน์จากธรรมชาติ 3.มีโปรตีนสูง 4.มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซอ้น 5.มีน ้าตาลนอ้ย 6.มีส่วนช่วย

ในระบบขบัถ่าย โดยชาวอเมริกนักวา่ 60% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคอาย ุ15-30 ปี และผูบ้ริโภค

อายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือ หนัมานิยมรับประทานอาหารประเภท 

สเปเช่ียลต้ีฟู๊ ด ( Specialty Food ) หรือ อาหารคลีนฟู้ ด ( Clean Food ) ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีจ านวนการ

ผลิตท่ีเนน้ใชว้ตัถุดิบและเคร่ืองปรุงท่ีมีคุณภพสูงและเป็นอาหารท่ีใหป้ระโยชน์ต่อสุขภาพมากกวา่

อาหารทัว่ไป ( ฟู้ ด เนวเิกเตอร์-ยเูอสเอ )  

 อาหารคลีนฟู้ ด ( Clean Food ) เป็นค าเรียกท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อใหผู้ค้นไดเ้ห็นความตระหนกัวา่ “ 

การกินอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ มีความปลอดภยั ไม่มีสารปนเป้ือน และกินอยา่งเพียงพอ ครบ 5 

หมู่ ควบคู่กบัการออกก าลงักาย คือ การน ามาซ่ึงสุขภาพท่ีดี เพราะการออกก าลงักายเพียงอยา่งเดียว

โดยไม่ค  านึงถึงอาหารการกินนั้นไม่เป็นผล  ” ความหมายของ คลีนฟู้ ด มีความหมายอยู ่2 นยัยะ คือ 

อาหารท่ีไม่ปนเป้ือน หมายถึง อาหารท่ีกินเขา้ไปแลว้มีประโยชน์ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ซ่ึงการ

ปนเป้ือนมีอยู ่3 ทางดว้ยกนั คือ ปนเป้ือนจากเช้ือโรค ปนเป้ือนจากพยาธิ และปนเป้ือนจากสารเคมี 

ส่วนนยัยะท่ี 2 คือ อาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ เป็นการกินอาหารท่ีตอ้งครบ 5 หมู่ และตอ้งกินให้

ไดส้ัดส่วนในปริมาณท่ีเหมาะสมไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไป รวมถึงมีความหลากหลาย เล่ียง

อาหารรสหวานจดั เคม็จดั มนัจดั และกินผกัผลไมใ้หม้าก เพราะฉะนั้นค าวา่คลีนฟู้ ด คืออาหาร

ปลอดภยัไม่ปนเป้ือน อาหารถูกหลกัโภชนาการ นัน่เอง ( สง่า ดามาพงษ,์ 2557 ) อาหารคลีนใน

ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก ทั้งในคนท่ีชอบออกก าลงักายและคนท่ีอยูใ่นช่วงของการลดน ้าหนกั ดว้ย

รสชาติอาหารท่ีไม่ไดแ้ตกต่างจากอาหารทัว่ไปมากนกั เน่ืองจากเทคโนโลยท่ีีสามารถปรุงแต่ง

รสชาติอาหารไดโ้ดยท่ีอาหารนั้นไม่จืดจนเกินไปเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

ตอ้งการกินอาหารท่ีอร่อยและไดสุ้ขภาพในเวลาเดียวกนั และยงัคงใชว้ตัถุดิบท่ีมีประโยชน์

เหมือนเดิมในราคาไม่แพง ราคาโดยเฉล่ียของอาหารคลีนจะอยูท่ี่กล่องละ 50-80 บาท ( อมัพุช พวง

ไม,้ 2558 ) 



วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาใหท้ราบถึงแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

รับประทานอาหารคลีน  

 2. เพื่อศึกษาใหท้ราบถึงแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทาน

อาหารคลีน 

 3. เพื่อศึกษาใหท้ราบถึงแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน 

 

สมมติฐำนของกำรวจัิย 

 1. รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน 

 2. ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน 

 3. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน 

 

ขอบเขตของกำรวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการรับประทานอาหาร 

คลีนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจยัทางดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ทศันคติ 

และส่วนประสมทางการตลาดโดยเลือกใชว้ธีิการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนด

ขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายรุะหวา่ง 18 - 60 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็น

บุคคลท่ีรักสุขภาพและสนใจในเร่ืองของการรับประทานอาหารคลีน 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 ตุลาคม 2562 

3. ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเลือกจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธีิการศึกษาและเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและใชว้ธีิทางสถิติ  

4. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา ประกอบดว้ย 

ตวัแปรตน้ คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต ทศันคติ และส่วนประสมทางการตลาด 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจในการรับประทานอาหารคลีนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. สถานท่ีท่ีผูศึ้กษาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ตามสถานท่ีท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ

ตามฟิตเนสต่างๆ รวมไปถึงบริษทัเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล 

6. ระยะเวลาในการศึกษาตั้ง เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนธนัวาคม 2562 



 แนวคิด ทฤษฎ ีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ดารา ทีปะปาล ( 2542, หนา้169) ไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง การท่ี

บุคคลมีการด ารงชีวิตอยูโ่ดยท่ีรูปแบบการใชชี้วิตแสดงออยากมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ 

และการแสดงความคิดเห็นเห็นโดยรูปแบบการด ารงชีวิตน้ีจะสามารถใหค้วามหมายรวมกนัอยูใ่น 3 

ระดบั คือ กลุ่มปัจเจกบุคคล กลุ่มเล็กของบุคคลท่ีขนาดเล็กและกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่ 

 สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2541, หนา้ 64) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ 

ทศันคติ เกิดจากผสมผสานระหวา่งความเช่ือ ความนึกคิด ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของ

บุคคลบุคคลหน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงสามารถไปทางท่ีเรายอมรับไดห้รือยอมรับ

ไม่ได ้และความรู้สึกเหล่าน้ีสามารถท าใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงเกิดข้ึน 

 เสรี วงษม์ณฑา ( 2542, หนา้ 11 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการสินคา้ชนิดใดชนิด

หน่ึงตอ้งอาศยัปัจจยัในเร่ืองของส่วนประสมทางการตลาดเพื่อท าการตอบสนองความตอ้งการท่ีมี

ต่อสินคา้ โดยสินคา้ชนิดนั้นตอ้งมีราคาท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพ ผูบ้ริโภคจะยอมจ่ายซ้ือสินคา้นั้นเม่ือ

ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงขอ้มูลและความคุม้ค่าต่อสินคา้ โดยสินคา้ตอ้งมีการกระจายอยา่งทัว่ถึงเพื่อให้

ผูบ้ริโภคหาซ้ือไดง่้าย 

 สมคิด บางโม (2548, หนา้175) การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจเลือกทางเลือกซ่ึง

สามารถน าไปสู่เป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้การตดัสินใจเกิดจากการกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือ

หลายส่ิงเพื่อความส าเร็จท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ในทางปฏิบติัการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ียุง่ยาก 

สลบัซบัซอ้นแลมีวธีิการแกปั้ญหามากกวา่หน่ึงทางเสมอ 

 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการวจิบั 

 

รปูแบบการด าเนินชวีติ 

ทศันคต ิ

ส่วนประสมทางการตลาด 

การตดัสนิใจในการรบัประทานอาหาร 

คลนีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 



วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 

 การศึกษาเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative research ) ประชากรท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

บุคคลทัว่ไปท่ีมีอาย ุ18 – 60 ปี โดยเป็นทั้งเพศหญิงและเพศชาย ท่ีบริโภคอาหารคลีนในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 385  ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือโดยใชท้ฤษฎีการสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ( Non-probability Sampling ) เป็นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง

แบบตามสะดวก (Convenient Sampling และท าการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

เป็นผูท้  าการกรอกแบบสอบถาม ตามสถานท่ีท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ  Fitness รวมไปถึง

บริษทัเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล ซ่ึงก่อนจะน าแบบสอบถามไปใชไ้ดน้ าแบบสอบถามไปหาค่า

ดชันีวดัค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม IOC  และน าไปด าเนินการทดลอง ( Pre – test ) โดยการ

แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัยา่งเป็นจ านวนทั้งส้ิน 40 ชุด เพื่อน าไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่  

( Reliability ) ของเคร่ืองมือ โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิคอนบราแอลฟา เม่ือท าการวเิคราะห์

แลว้ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแต่ละขอ้ค าถามอยูร่ะหวา่ง 0.796 – 0.847 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 ข้ึนไป จึง

สรุปไดว้า่แบบสอบถามท่ีไดมี้ค่าความเช่ือมัน่ท่ีน่าเช่ือถือและสามารถน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

 เม่ือผูต้อบแบบสอบถามด าเนินการตอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ขอ้มูลจ าถูกเก็บรวบรวมไว้

ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบไปดว้ย การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 

Statistics )เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปในลกัษณะส่วนบุคคล ท าการค านวณหาค่าแจกแจง

ความถ่ี  ( Frequency ) และค่าร้อยละ ( Percentage ) การวเิคราะห์ตวัแปร โดยสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ( Mean ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation ) การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิง

อา้งอิง ( Inferential Statistics ) ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิงส าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ือง

ของการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนิน

ชีวติ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด กบัตวัแปรตาม ซ่ึงไดแ้ก่ การตดัสินใจ

ในการรับประทานอาหารคลีนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติไคสแควร์  

 

 

 

 

 

 



ผลกำรวจัิย 

 

 ผลจากการศึกษา พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 279 คน อายุ

อยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี มีจ  านวน 108 คน ซ่ึงมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีจ  านวน 261 คน 

ส่วนมากจะประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 147 คน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 

15,000 – 30,000 บาท มีจ านวน 150 คน 

 ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติ พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคให้ระดบัความถ่ีในดา้นรูปแบบการด าเนิน

ชีวติ โดยเฉพาะประเด็น การเลือกรับประทานอาหารคลีนโดยค านึงถึงประโยชน์และโภชนาการ

เป็นส่ิงแรก รองลงมา คือการหลีกเล่ียงอาหารประเภทท่ีมีไขมนัสูง และความสนใจท่ีจะรับประทาน

อาหารท่ีไม่ผา่นกระบวนการแปรรูป 

 ดา้นทศันคติ พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคให้ระดบัความคิดเห็นในดา้นของทศันคติ โดยเฉพาะ

ประเด็น อาหารคลีนสามารถท ารับประทานเองไดท่ี้บา้น รองลงมา คืออาหารคลีนมีประโยชน์ต่อ

ร่างกายมากกวา่อาหารทัว่ไป และอาหารคลีนไม่ใชว้ตัถุดิบท่ีท าใหเ้กิดผลเสียต่อร่างกายไดใ้นระยะ

ยาว เช่น ผงชูรส 

 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความมีอิทธิพลในดา้นของ

ส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะประเด็น อาหารคลีนใหคุ้ณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้น 

รองลงมา คืออาหารคลีนสามารถน ามาท าเมนูท่ีมีความหลากหลายได ้และราคาของอาหารคลีนมี 

ความเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ 

 ดา้นการตดัสินใจในการรับประทานอาหารคลีน พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหาร

คลีนจากหนา้ร้านขายสินคา้เพื่อสุขภาพ มีความถ่ีในการบริโภคอาหารคลีนอยูท่ี่เดือนละ  

1 – 2 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยลือกซ้ืออาหารคลีนประเภทกบัขา้วมากท่ีสุด และมีวตัถุประสงคใ์นการ

รับประทานอาหารคลีนเพื่อลดน ้าหนกั 

 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทาน

อาหารคลีน ดา้นสถานท่ีเลือกซ้ืออาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กบัการติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริโภคอาหารท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารคลีนโดยค านึงถึง

ประโยชน์และโภชนาการเป็นส่ิงแรก ความสนใจท่ีจะศึกษาวธีิการท าอาหารคลีนเพื่อน ามา



รับประทานเองท่ีบา้นและความสนใจท่ีจะคิดคน้สูตรอาหารคลีนใหม่ๆ ดา้นความถ่ีในการบริโภค

อาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกรับประทานอาหารคลีนโดยค านึงถึงโภชนาการเป็นอนัดบั

แรก การท่ีจะรับประทานอาหารท่ีไม่ผา่นกระบวนการแปรรูป ความสนใจท่ีจะคิดคน้สูตรอาหาร

คลีนใหม่ๆ การหลีกเล่ียงอาหารประเภทท่ีมีไขมนัสูง การออกก าลงักายอยา่งเป็นประจ าและความ

สนใจท่ีจะศึกษาวธีิการท าอาหารคลีนเพื่อน ามารับประทานเองท่ีบา้น ดา้นประเภทของอาหารคลีนท่ี

เลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคอาหารท่ีก่อให้เกิดอนัตราย

ต่อสุขภาพ และความสนใจท่ีจะศึกษาวธีิการท าอาหารคลีนเพื่อน ามารับประทานเองท่ีบา้น ดา้น

วตัถุประสงคใ์นการซ้ืออาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กบัการติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภค

อาหารท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ และการออกก าลงักายอยา่งเป็นประจ า 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน

ดา้นสถานท่ีเลือกซ้ืออาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กบัอาหารคลีนไม่ใชว้ตัถุดิบท่ีท าใหเ้กิดผลเสียต่อ

ร่างกายในระยะยาว และอาหารคลีนสามารถท ารับประทานเองไดท่ี้บา้น ดา้นความถ่ีในการบริโภค

อาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กบัอาหารคลีนมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกวา่อาหารทัว่ไป อาหารคลีน

มีการบอกขอ้มูลทางโภชนาการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คนท่ีบริโภคอาหารคลีนถือวา่เป็นคนท่ีทนัสมยั 

อาหารคลีนเป็นส่ิงท่ีหาซ้ือไดง่้าย และอาหารคลีนมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย ดา้นประเภทของอาหาร

คลีนท่ีเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัคนท่ีบริโภคอาหารคลีนถือวา่เป็นคนท่ีทนัสมยั อาหารคลีน

สามารถท ารับประทานเองไดท่ี้บา้น และอาหารคลีนมีส่วนช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้น

วตัถุประสงคใ์นการรับประทานอาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กบัอาหารคลีนไม่ใชว้ตัถุดิบท่ีท าให้

เกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว อาหารคลีนเป็นส่ิงท่ีหาซ้ือไดง่้าย อาหารคลีนมีความคุม้ค่ากบัเงิน

ท่ีจ่ายไป คนท่ีบริโภคอาหารคลีนถือวา่เป็นคนท่ีทนัสมยั และอาหารคลีนมีส่วนช่วยในการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มได ้

 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

รับประทานอาหารคลีน ดา้นสถานท่ีเลือกซ้ืออาหารคลีน มีความสัมพนัธ์กบัอาหารคลีนมีรสชาติท่ี

อร่อยถูกปาก และร้านขายอาหารคลีนมีการจดัส่งสินคา้ถึงบา้น ดา้นความถ่ีในการบริโภคอาหาร

คลีน มีความสัมพนัธ์กบัอาหารคลีนสามารถหาซ้ือไดง่้ายผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ อาหาร

คลีนใหคุ้ณค่าทางโภชนาการครบถว้น อาหารคลีนสามารถน ามาท าเมนูท่ีมีความหลากหลายได ้

อาหารคลีนมีรสชาติท่ีอร่อยถูกปาก ราคาของอาหารคลีนมีความเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ราคา

ของอาหารคลีนมีความเหมาะสมกบัปริมาณท่ีไดรั้บ และอาหารคลีนมีการโฆษณาเพื่อใหเ้ขา้ถึง

ผูบ้ริโภคผา่น Social media ต่างๆ ดา้นประเภทของอาหารคลีนท่ีเลือกซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัอาหาร



คลีนสามารถน ามาท าเมนูท่ีมีความหลากหลายได ้ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ืออาหารคลีน มี

ความสัมพนัธ์กบัราคาของอาหารคลีนมีความเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ 

 

อภิปรำยผล 

 

 ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติ ผลการวจิยัพบวา่ ในดา้นของรูปแบบการด าเนินชีวติส่ิงท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน คือการหลีกเล่ียงอาหารประเภทท่ีมีไขมนัสูง การ

รับประทานอาหารคลีนโดยค านึงถึงประโยชน์และโภชนาการและความสนใจท่ีจะรับประทาน

อาหารท่ีไม่ผา่นกระบวนการแปรรูป ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ดารา ทีปะปาล 

( 2542, หนา้169) ไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง การท่ีบุคคลมีการด ารงชีวติอยูโ่ดย

ท่ีรูปแบบการใชชี้วิตแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็น โดย

ผูบ้ริโภคมีความสนใจในเร่ืองของการท่ีจะรับประทานอาหารท่ีไม่ผา่นกระบวนการแปรรูปและการ

หลีกเล่ียงอาหารประเภทท่ีมีไขมนัสูง โดยความสนใจดงักล่าวท าใหผู้บ้ริโภคไดท้  าการตดัสินใจท่ีจะ

เลือกรับประทานอาหารคลีน นอกจากน้ีผลการศึกษาบางส่วนยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

กาญจนา แช่มชอ้ย ( 2560 ) ไดท้  าการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจ

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารคลีนโดยผูบ้ริโภคมีความสนใจในผลิตภณัฑอ์าหารคลีนจึงท าใหเ้กิดพฤติกรรม

ในการรับประทานอาหารคลีน 

 ดา้นทศันคติ ผลการวจิยัพบวา่ ในดา้นของทศันคติส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

รับประทานอาหารคลีน คืออาหารคลีนไม่ใชว้ตัถุดิบท่ีท าใหเ้กิดผลเสียต่อร่างกายไดใ้นระยะยาว

และอาหารคลีนมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกวา่อาหารทัว่ไป ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของ สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2541, หนา้ 64) ไดใ้หค้วามหมายของ

ทศันคติไวว้า่ ทศันคติเป็นความเช่ือ ความนึกคิด ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคล

บุคคลหน่ึง ซ่ึงทั้งหมดน้ีสามารถท าใหเ้กิดการตดัสินใจเกิดข้ึน โดยผูบ้ริโภคมีความรู้ในดา้นของ

วตัถุดิบท่ีสามารถท าใหเ้กิดผลเสียต่อร่างกายไดใ้นระยะยาวและความคิดท่ีวา่อาหารคลีนมี

ประโยชน์ต่อร่างกายมากกวา่อาหารทัว่ไป โดยผลท่ีไดย้งัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัชญธ์นนั 

พรมมา ( 2556 ) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยพบวา่ ผูบ้ริโภคมีทศันคติในเร่ืองของอาหารเพื่อสุขภาพวา่มีประโยชน์

มากท่ีสุด จากปัจจยัดงักล่าวท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งท าการเนน้ในเร่ืองของวตัถุดิบท่ีมีประโยชน์ท า

ใหผู้บ้ริโภคสนใจท่ีจะรับประทานอาหารคลีนมากข้ึน 



 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผลการวจิยัพบวา่ ในดา้นของส่วนประสมทางการตลาดส่ิง

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน คืออาหารคลีนใหคุ้ณค่าทางโภชนาการท่ี

ครบถว้นและราคาของอาหารคลีนมีความเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ( 2541 , หนา้ 35-36, 337 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่จะนึกถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้ชนิดนั้น โดยผูบ้ริโภคคิดวา่อาหารคลีนเป็น

อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น ในดา้นของราคาและคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ี

ส าคญัถา้ผลิตภณัฑมี์คุณภาพดีผูบ้ริโภคก็พร้อมท่ีจะจ่าย ส าหรับอาหารคลีนแลว้ในเร่ืองของราคา

ค่อนขา้งสูงแต่เม่ือเทียบกบัคุณภาพและวตัถุดิบท่ีอยูใ่นอาหารก็ถือวา่คุม้ค่า นอกจากน้ีผลการศึกษา

บางส่วนยงัพบวา่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐภทัร วฒันถาวร ( 2558 ) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัใน

การบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยพบวา่อาหารคลีนฟู๊ ดมีราคาท่ี

เหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บและยงัมีประโยชน์ท่ีครบถว้นอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 ปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน 

ผูบ้ริโภคมีการเลือกรับประทานอาหารคลีนโดยค านึงถึงประโยชน์และโภชนาการเป็นส่ิงแรกซ่ึง

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ืออาหารคลีนผา่นหนา้ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีขาย

อาหารคลีนควรท่ีจะบอกถึงโภชนาการ สารอาหาร และประโยชน์ของวตัถุดิบท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑ์

อาหารให้ครบถว้น 

 ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน  

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ค านึงถึงคือวตัถุดิบท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียต่อร่างกาย ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งให้

ความส าคญัในการเลือกสรรวตัถุดิบท่ีดีท่ีสุดและมาจากธรรมชาติใหม้ากท่ีสุดเพื่อจะน ามาเป็น

วตัถุดิบในการประกอบอาหารใหผู้บ้ริโภคไดรั้บประทาน 

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน  

ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจในเร่ืองของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารคลีนและราคาของอาหารคลีนท่ี

เหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรท่ีจะค านึงถึงการบอกประโยชน์ของ

สารอาหารใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง และมีการบอกถึงปริมาณและสัดส่วนของขอ้มูลทางโภชนาการ

บนบรรจุภณัฑ์เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลในส่วนนั้น ซ่ึงขอ้มูลโภชนาการเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการรับประทานอาหารคลีนเพื่อลดน ้าหนกั ส่วนในดา้นของราคา



ผูป้ระกอบการควรท่ีจะใส่ใจในเร่ืองของคุณภาพวตัถุดิบเพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัราคามากข้ึน ท า

ใหส้ามารถตอบโจทยลู์กคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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