ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการรับประทานอาหารคลีน
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการรับประทาน
อาหารคลีนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของผูท้ ี่
บริ โภคอาหารคลีน จานวน 385 คน ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับ
ตัวแปรตาม โดยทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูร่ ะหว่าง 26-35 ปี ซึ่ง
มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ส่ วนมากจะประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,000 – 30,000 บาท ปัจจัยทางด้านรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยทางด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยและปั จจัย
ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวมีผลต่อ
การตัดสิ นใจบริ โภคอาหารคลีนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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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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บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในสังคมไทย ณ ปั จจุบนั เป็ นสังคมที่ตอ้ งการความอยูร่ อด ทาให้ผคู ้ นลืมที่จะสนใจในการ
ใช้ชีวติ ประจาวัน โดยเฉพาะเรื่ องของการกินอยูแ่ ละสุ ขภาพของตนเอง การกินอยูท่ ี่เปลี่ยนแปลงไป
จึงนาไปสู่ การบริ โภคที่เปลี่ยนไปเช่นกันโดยยึดติดในรู ป รส กลิ่น จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคต้องเผชิ ญ
เกี่ยวกับปั ญหาด้านสุ ขภาพทางกายและทางใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับด้านของ
สุ ขภาพ การเจ็บป่ วย และการเสี ยชีวติ ซึ่ งเกิดมาจากโรคที่ไม่ติดต่อแต่มาจากการกระทาของตนเอง
ทั้งสิ้ น เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสู ง โรคหัวใจและมะเร็ ง ( ณัฎฐา ม้วนสุ ธา,
2557 ) ในปั จจุบนั พบว่ามีโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังหรื อ NCDs เป็ นกลุ่มที่คร่ าชีวติ ประชากรไทยไป
ประมาณ 320,000 คนต่อปี เฉลี่ยชัว่ โมงละ 37 คน โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น
การรับประทานรสหวาน มัน เค็มจัด ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สู บบุหรี่ ไม่ออกกาลังกาย เป็ นต้น
( สานักงานกองทุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ สสส, 2562 )

ในกระแสความนิยมของการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ ระบุวา่ ผูบ้ ริ โภคได้หนั มา
สนใจในการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพในการควบคุมน้ าหนักให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานกันมาก
ขึ้น ด้วยอิทธิ พลจากรายการอาหารเพื่อสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปชิมอาหารจากทัว่ ทุกมุม
โลกหรื อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคทดลองบริ โภคอาหารที่ใช้รับประทานด้วยตนเอง โดยเน้นส่ วนประสม
ที่มาจากธรรมชาติ เน้นอาหารที่ให้โปรตีนสู งและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ลดปริ มาณคามหวานและ
ความเค็มลง ทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันดีและต้องมีส่วนช่วยในระบบทางเดินอาหาร โดย
แนวโน้มที่สาคัญในการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพประกอบไปด้วย 1.เน้นการควบคุมน้ าหนัก
2.มีประโยชน์จากธรรมชาติ 3.มีโปรตีนสู ง 4.มีคาร์ โบไฮเดรตเชิงซ้อน 5.มีน้ าตาลน้อย 6.มีส่วนช่วย
ในระบบขับถ่าย โดยชาวอเมริ กนั กว่า 60% ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคอายุ 15-30 ปี และผูบ้ ริ โภค
อายุต้ งั แต่ 55 ปี ขึ้นไป ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้ อ หันมานิยมรับประทานอาหารประเภท
สเปเชี่ยลตี้ฟู๊ด ( Specialty Food ) หรื อ อาหารคลีนฟู้ ด ( Clean Food ) ซึ่งเป็ นอาหารที่มีจานวนการ
ผลิตที่เน้นใช้วตั ถุดิบและเครื่ องปรุ งที่มีคุณภพสู งและเป็ นอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อสุ ขภาพมากกว่า
อาหารทัว่ ไป ( ฟู้ ด เนวิเกเตอร์ -ยูเอสเอ )
อาหารคลีนฟู้ ด ( Clean Food ) เป็ นคาเรี ยกที่ต้ งั ขึ้นมาเพื่อให้ผคู ้ นได้เห็นความตระหนักว่า “
การกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้ อน และกินอย่างเพียงพอ ครบ 5
หมู่ ควบคู่กบั การออกกาลังกาย คือ การนามาซึ่ งสุ ขภาพที่ดี เพราะการออกกาลังกายเพียงอย่างเดียว
โดยไม่คานึงถึงอาหารการกินนั้นไม่เป็ นผล ” ความหมายของ คลีนฟู้ ด มีความหมายอยู่ 2 นัยยะ คือ
อาหารที่ไม่ปนเปื้ อน หมายถึง อาหารที่กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ไม่เป็ นพิษต่อร่ างกาย ซึ่ งการ
ปนเปื้ อนมีอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือ ปนเปื้ อนจากเชื้อโรค ปนเปื้ อนจากพยาธิ และปนเปื้ อนจากสารเคมี
ส่ วนนัยยะที่ 2 คือ อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เป็ นการกินอาหารที่ตอ้ งครบ 5 หมู่ และต้องกินให้
ได้สัดส่ วนในปริ มาณที่เหมาะสมไม่มากและไม่นอ้ ยจนเกินไป รวมถึงมีความหลากหลาย เลี่ยง
อาหารรสหวานจัด เค็มจัด มันจัด และกินผักผลไม้ให้มาก เพราะฉะนั้นคาว่าคลีนฟู้ ด คืออาหาร
ปลอดภัยไม่ปนเปื้ อน อาหารถูกหลักโภชนาการ นัน่ เอง ( สง่า ดามาพงษ์, 2557 ) อาหารคลีนใน
ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมมาก ทั้งในคนที่ชอบออกกาลังกายและคนที่อยูใ่ นช่วงของการลดน้ าหนัก ด้วย
รสชาติอาหารที่ไม่ได้แตกต่างจากอาหารทัว่ ไปมากนัก เนื่ องจากเทคโนโลยีที่สามารถปรุ งแต่ง
รสชาติอาหารได้โดยที่อาหารนั้นไม่จืดจนเกินไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
ต้องการกินอาหารที่อร่ อยและได้สุขภาพในเวลาเดียวกัน และยังคงใช้วตั ถุดิบที่มีประโยชน์
เหมือนเดิมในราคาไม่แพง ราคาโดยเฉลี่ยของอาหารคลีนจะอยูท่ ี่กล่องละ 50-80 บาท ( อัมพุช พวง
ไม้, 2558 )

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
รับประทานอาหารคลีน
2. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทาน
อาหารคลีน
3. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. รู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน
2. ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน
3. ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการรับประทานอาหาร
คลีนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีปัจจัยทางด้านรู ปแบบการดาเนินชีวิต ทัศนคติ
และส่ วนประสมทางการตลาดโดยเลือกใช้วธิ ี การสารวจด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้กาหนด
ขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 18 - 60 ปี ขึ้นไป ซึ่ งเป็ น
บุคคลที่รักสุ ขภาพและสนใจในเรื่ องของการรับประทานอาหารคลีน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 - 30 ตุลาคม 2562
3. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเลือกจากประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้วธิ ี การศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลและใช้วธิ ีทางสถิติ
4. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คือ รู ปแบบการดาเนินชีวิต ทัศนคติ และส่ วนประสมทางการตลาด
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจในการรับประทานอาหารคลีนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
5. สถานที่ที่ผศู ้ ึกษาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ตามสถานที่ที่ให้บริ การเกี่ยวกับด้านสุ ขภาพ
ตามฟิ ตเนสต่างๆ รวมไปถึงบริ ษทั เอกชนหรื อหน่วยงานรัฐบาล
6. ระยะเวลาในการศึกษาตั้ง เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ดารา ทีปะปาล ( 2542, หน้า169) ได้กล่าวไว้วา่ รู ปแบบการดาเนินชีวิต หมายถึง การที่
บุคคลมีการดารงชีวิตอยูโ่ ดยที่รูปแบบการใช้ชีวิตแสดงออยากมาในรู ปของกิจกรรม ความสนใจ
และการแสดงความคิดเห็นเห็นโดยรู ปแบบการดารงชีวิตนี้ จะสามารถให้ความหมายรวมกันอยูใ่ น 3
ระดับ คือ กลุ่มปั จเจกบุคคล กลุ่มเล็กของบุคคลที่ขนาดเล็กและกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541, หน้า 64) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้วา่
ทัศนคติ เกิดจากผสมผสานระหว่างความเชื่อ ความนึกคิด ความคิดเห็น ความรู ้ และความรู ้สึกของ
บุคคลบุคคลหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งสามารถไปทางที่เรายอมรับได้หรื อยอมรับ
ไม่ได้ และความรู ้สึกเหล่านี้สามารถทาให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเกิดขึ้น
เสรี วงษ์มณฑา ( 2542, หน้า 11 ) ได้กล่าวไว้วา่ กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการสิ นค้าชนิดใดชนิด
หนึ่งต้องอาศัยปั จจัยในเรื่ องของส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อทาการตอบสนองความต้องการที่มี
ต่อสิ นค้า โดยสิ นค้าชนิดนั้นต้องมีราคาที่เหมาะสมต่อคุณภาพ ผูบ้ ริ โภคจะยอมจ่ายซื้ อสิ นค้านั้นเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคได้ทราบถึงข้อมูลและความคุม้ ค่าต่อสิ นค้า โดยสิ นค้าต้องมีการกระจายอย่างทัว่ ถึงเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคหาซื้ อได้ง่าย
สมคิด บางโม (2548, หน้า175) การตัดสิ นใจ หมายถึง การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกซึ่ง
สามารถนาไปสู่ เป้ าหมายที่ได้วางแผนไว้ การตัดสิ นใจเกิดจากการกระทาการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อ
หลายสิ่ งเพื่อความสาเร็ จที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ในทางปฏิบตั ิการตัดสิ นใจเกี่ยวกับปั ญหาที่ยงุ่ ยาก
สลับซับซ้อนแลมีวธิ ี การแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งทางเสมอ
รูปแบบการดาเนินชีวติ
การตัดสินใจในการรับประทานอาหาร
ทัศนคติ

คลีนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนประสมทางการตลาด
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจบั

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative research ) ประชากรที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
บุคคลทัว่ ไปที่มีอายุ 18 – 60 ปี โดยเป็ นทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่บริ โภคอาหารคลีนในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือโดยใช้ทฤษฎีการสุ่ ม
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น ( Non-probability Sampling ) เป็ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenient Sampling และทาการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูท้ าการกรอกแบบสอบถาม ตามสถานที่ที่ให้บริ การเกี่ยวกับด้านสุ ขภาพ Fitness รวมไปถึง
บริ ษทั เอกชนหรื อหน่วยงานรัฐบาล ซึ่ งก่อนจะนาแบบสอบถามไปใช้ได้นาแบบสอบถามไปหาค่า
ดัชนีวดั ค่าความสอดคล้องของข้อคาถาม IOC และนาไปดาเนินการทดลอง ( Pre – test ) โดยการ
แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวย่างเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 40 ชุด เพื่อนาไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
( Reliability ) ของเครื่ องมือ โดยการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ คอนบราแอลฟา เมื่อทาการวิเคราะห์
แล้วได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแต่ละข้อคาถามอยูร่ ะหว่าง 0.796 – 0.847 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป จึง
สรุ ปได้วา่ แบบสอบถามที่ได้มีค่าความเชื่อมัน่ ที่น่าเชื่ อถือและสามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้
เมื่อผูต้ อบแบบสอบถามดาเนินการตอบข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ข้อมูลจาถูกเก็บรวบรวมไว้
สาหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive
Statistics )เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปในลักษณะส่ วนบุคคล ทาการคานวณหาค่าแจกแจง
ความถี่ ( Frequency ) และค่าร้อยละ ( Percentage ) การวิเคราะห์ตวั แปร โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation ) การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิง
อ้างอิง ( Inferential Statistics ) ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิงสาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่ อง
ของการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ซึ่ งได้แก่ ปั จจัยด้านรู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ ปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด กับตัวแปรตาม ซึ่ งได้แก่ การตัดสิ นใจ
ในการรับประทานอาหารคลีนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้สถิติไคสแควร์

ผลกำรวิจัย
ผลจากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 279 คน อายุ
อยูร่ ะหว่าง 26-35 ปี มีจานวน 108 คน ซึ่ งมีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 261 คน
ส่ วนมากจะประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีจานวน 147 คน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่
15,000 – 30,000 บาท มีจานวน 150 คน
ด้านรู ปแบบการดาเนินชี วติ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ระดับความถี่ในด้านรู ปแบบการดาเนิน
ชีวติ โดยเฉพาะประเด็น การเลือกรับประทานอาหารคลีนโดยคานึงถึงประโยชน์และโภชนาการ
เป็ นสิ่ งแรก รองลงมา คือการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสู ง และความสนใจที่จะรับประทาน
อาหารที่ไม่ผา่ นกระบวนการแปรรู ป
ด้านทัศนคติ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ระดับความคิดเห็นในด้านของทัศนคติ โดยเฉพาะ
ประเด็น อาหารคลีนสามารถทารับประทานเองได้ที่บา้ น รองลงมา คืออาหารคลีนมีประโยชน์ต่อ
ร่ างกายมากกว่าอาหารทัว่ ไป และอาหารคลีนไม่ใช้วตั ถุดิบที่ทาให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกายได้ในระยะ
ยาว เช่น ผงชูรส
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ระดับความมีอิทธิ พลในด้านของ
ส่ วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะประเด็น อาหารคลีนให้คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน
รองลงมา คืออาหารคลีนสามารถนามาทาเมนูที่มีความหลากหลายได้ และราคาของอาหารคลีนมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ
ด้านการตัดสิ นใจในการรับประทานอาหารคลีน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกซื้ ออาหาร
คลีนจากหน้าร้านขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ มีความถี่ในการบริ โภคอาหารคลีนอยูท่ ี่เดือนละ
1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยลือกซื้ ออาหารคลีนประเภทกับข้าวมากที่สุด และมีวตั ถุประสงค์ในการ
รับประทานอาหารคลีนเพื่อลดน้ าหนัก
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านรู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทาน
อาหารคลีน ด้านสถานที่เลือกซื้ ออาหารคลีน มีความสัมพันธ์กบั การติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ โภคอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ การเลือกรับประทานอาหารคลีนโดยคานึงถึง
ประโยชน์และโภชนาการเป็ นสิ่ งแรก ความสนใจที่จะศึกษาวิธีการทาอาหารคลีนเพื่อนามา

รับประทานเองที่บา้ นและความสนใจที่จะคิดค้นสู ตรอาหารคลีนใหม่ๆ ด้านความถี่ในการบริ โภค
อาหารคลีน มีความสัมพันธ์กบั การเลือกรับประทานอาหารคลีนโดยคานึงถึงโภชนาการเป็ นอันดับ
แรก การที่จะรับประทานอาหารที่ไม่ผา่ นกระบวนการแปรรู ป ความสนใจที่จะคิดค้นสู ตรอาหาร
คลีนใหม่ๆ การหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสู ง การออกกาลังกายอย่างเป็ นประจาและความ
สนใจที่จะศึกษาวิธีการทาอาหารคลีนเพื่อนามารับประทานเองที่บา้ น ด้านประเภทของอาหารคลีนที่
เลือกซื้ อ มีความสัมพันธ์กบั การติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคอาหารที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุ ขภาพ และความสนใจที่จะศึกษาวิธีการทาอาหารคลีนเพื่อนามารับประทานเองที่บา้ น ด้าน
วัตถุประสงค์ในการซื้ ออาหารคลีน มีความสัมพันธ์กบั การติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภค
อาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ และการออกกาลังกายอย่างเป็ นประจา
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน
ด้านสถานที่เลือกซื้ ออาหารคลีน มีความสัมพันธ์กบั อาหารคลีนไม่ใช้วตั ถุดิบที่ทาให้เกิดผลเสี ยต่อ
ร่ างกายในระยะยาว และอาหารคลีนสามารถทารับประทานเองได้ที่บา้ น ด้านความถี่ในการบริ โภค
อาหารคลีน มีความสัมพันธ์กบั อาหารคลีนมีประโยชน์ต่อร่ างกายมากกว่าอาหารทัว่ ไป อาหารคลีน
มีการบอกข้อมูลทางโภชนาการได้อย่างถูกต้อง คนที่บริ โภคอาหารคลีนถือว่าเป็ นคนที่ทนั สมัย
อาหารคลีนเป็ นสิ่ งที่หาซื้ อได้ง่าย และอาหารคลีนมีความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย ด้านประเภทของอาหาร
คลีนที่เลือกซื้ อ มีความสัมพันธ์กบั คนที่บริ โภคอาหารคลีนถือว่าเป็ นคนที่ทนั สมัย อาหารคลีน
สามารถทารับประทานเองได้ที่บา้ น และอาหารคลีนมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่ งแวดล้อม ด้าน
วัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารคลีน มีความสัมพันธ์กบั อาหารคลีนไม่ใช้วตั ถุดิบที่ทาให้
เกิดผลเสี ยต่อร่ างกายในระยะยาว อาหารคลีนเป็ นสิ่ งที่หาซื้ อได้ง่าย อาหารคลีนมีความคุม้ ค่ากับเงิน
ที่จ่ายไป คนที่บริ โภคอาหารคลีนถือว่าเป็ นคนที่ทนั สมัย และอาหารคลีนมีส่วนช่วยในการรักษา
สิ่ งแวดล้อมได้
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
รับประทานอาหารคลีน ด้านสถานที่เลือกซื้ ออาหารคลีน มีความสัมพันธ์กบั อาหารคลีนมีรสชาติที่
อร่ อยถูกปาก และร้านขายอาหารคลีนมีการจัดส่ งสิ นค้าถึงบ้าน ด้านความถี่ในการบริ โภคอาหาร
คลีน มีความสัมพันธ์กบั อาหารคลีนสามารถหาซื้ อได้ง่ายผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายต่างๆ อาหาร
คลีนให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน อาหารคลีนสามารถนามาทาเมนูที่มีความหลากหลายได้
อาหารคลีนมีรสชาติที่อร่ อยถูกปาก ราคาของอาหารคลีนมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ ราคา
ของอาหารคลีนมีความเหมาะสมกับปริ มาณที่ได้รับ และอาหารคลีนมีการโฆษณาเพื่อให้เข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคผ่าน Social media ต่างๆ ด้านประเภทของอาหารคลีนที่เลือกซื้ อ มีความสัมพันธ์กบั อาหาร

คลีนสามารถนามาทาเมนูที่มีความหลากหลายได้ ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ ออาหารคลีน มี
ความสัมพันธ์กบั ราคาของอาหารคลีนมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ
อภิปรำยผล
ด้านรู ปแบบการดาเนินชีวติ ผลการวิจยั พบว่า ในด้านของรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ สิ่ งที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน คือการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสู ง การ
รับประทานอาหารคลีนโดยคานึงถึงประโยชน์และโภชนาการและความสนใจที่จะรับประทาน
อาหารที่ไม่ผา่ นกระบวนการแปรรู ป ซึ่ งผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ ดารา ทีปะปาล
( 2542, หน้า169) ได้กล่าวไว้วา่ รู ปแบบการดาเนินชีวิต หมายถึง การที่บุคคลมีการดารงชีวติ อยูโ่ ดย
ที่รูปแบบการใช้ชีวิตแสดงออกมาในรู ปของกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็น โดย
ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในเรื่ องของการที่จะรับประทานอาหารที่ไม่ผา่ นกระบวนการแปรรู ปและการ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสู ง โดยความสนใจดังกล่าวทาให้ผบู ้ ริ โภคได้ทาการตัดสิ นใจที่จะ
เลือกรับประทานอาหารคลีน นอกจากนี้ผลการศึกษาบางส่ วนยังมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กาญจนา แช่มช้อย ( 2560 ) ได้ทาการศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารคลีนโดยผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารคลีนจึงทาให้เกิดพฤติกรรม
ในการรับประทานอาหารคลีน
ด้านทัศนคติ ผลการวิจยั พบว่า ในด้านของทัศนคติสิ่งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
รับประทานอาหารคลีน คืออาหารคลีนไม่ใช้วตั ถุดิบที่ทาให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกายได้ในระยะยาว
และอาหารคลีนมีประโยชน์ต่อร่ างกายมากกว่าอาหารทัว่ ไป ซึ่ งผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541, หน้า 64) ได้ให้ความหมายของ
ทัศนคติไว้วา่ ทัศนคติเป็ นความเชื่อ ความนึกคิด ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคล
บุคคลหนึ่ง ซึ่ งทั้งหมดนี้สามารถทาให้เกิดการตัดสิ นใจเกิดขึ้น โดยผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ในด้านของ
วัตถุดิบที่สามารถทาให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกายได้ในระยะยาวและความคิดที่วา่ อาหารคลีนมี
ประโยชน์ต่อร่ างกายมากกว่าอาหารทัว่ ไป โดยผลที่ได้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัชญ์ธนัน
พรมมา ( 2556 ) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในเรื่ องของอาหารเพื่อสุ ขภาพว่ามีประโยชน์
มากที่สุด จากปั จจัยดังกล่าวทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องทาการเน้นในเรื่ องของวัตถุดิบที่มีประโยชน์ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคสนใจที่จะรับประทานอาหารคลีนมากขึ้น

ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ผลการวิจยั พบว่า ในด้านของส่ วนประสมทางการตลาดสิ่ ง
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน คืออาหารคลีนให้คุณค่าทางโภชนาการที่
ครบถ้วนและราคาของอาหารคลีนมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ ซึ่ งผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ ( 2541 , หน้า 35-36, 337 ) ได้กล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่จะนึกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้ อสิ นค้าชนิ ดนั้น โดยผูบ้ ริ โภคคิดว่าอาหารคลีนเป็ น
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ในด้านของราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ งที่
สาคัญถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีผบู ้ ริ โภคก็พร้อมที่จะจ่าย สาหรับอาหารคลีนแล้วในเรื่ องของราคา
ค่อนข้างสู งแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพและวัตถุดิบที่อยูใ่ นอาหารก็ถือว่าคุม้ ค่า นอกจากนี้ ผลการศึกษา
บางส่ วนยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร ( 2558 ) ได้ทาการศึกษาปัจจัยใน
การบริ โภคอาหารคลีนฟู๊ ดของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยพบว่าอาหารคลีนฟู๊ ดมีราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับและยังมีประโยชน์ที่ครบถ้วนอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยด้านรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน
ผูบ้ ริ โภคมีการเลือกรับประทานอาหารคลีนโดยคานึงถึงประโยชน์และโภชนาการเป็ นสิ่ งแรกซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะซื้ ออาหารคลีนผ่านหน้าร้านขายอาหารเพื่อสุ ขภาพ ผูป้ ระกอบการร้านค้าที่ขาย
อาหารคลีนควรที่จะบอกถึงโภชนาการ สารอาหาร และประโยชน์ของวัตถุดิบที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์
อาหารให้ครบถ้วน
ปั จจัยด้านทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คานึงถึงคือวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกาย ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงต้องให้
ความสาคัญในการเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดและมาจากธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อจะนามาเป็ น
วัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ผบู้ ริ โภคได้รับประทาน
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทานอาหารคลีน
ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในเรื่ องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารคลีนและราคาของอาหารคลีนที่
เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรที่จะคานึงถึงการบอกประโยชน์ของ
สารอาหารให้ครบถ้วนและถูกต้อง และมีการบอกถึงปริ มาณและสัดส่ วนของข้อมูลทางโภชนาการ
บนบรรจุภณั ฑ์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงข้อมูลในส่ วนนั้น ซึ่ งข้อมูลโภชนาการเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการรับประทานอาหารคลีนเพื่อลดน้ าหนัก ส่ วนในด้านของราคา

ผูป้ ระกอบการควรที่จะใส่ ใจในเรื่ องของคุณภาพวัตถุดิบเพื่อให้มีความเหมาะสมกับราคามากขึ้น ทา
ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างชัดเจน
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