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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) 

ของประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญ 

Factors Affecting the Consumer Behavior Clean Food 

of the People in the Amnat Charoen 

 

จริยา  เบา้หล่อ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและเพ่ือ

ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) 

ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ การวิจยัเป็นเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรในเขตพ้ืนท่ี

จงัหวดัอาํนาจเจริญ จาํนวน 400 คน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานไคสแควร์ (Chi-Square) โดย

กาํหนดนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการวิจัย พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารคลีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี 

สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารคลีนว่า

เป็นประโยชน์เพ่ือสุขภาพ และได้รับคุณค่าทางโภชนาการสูง สถานท่ีบริโภค คือ ทานท่ีบา้น และ

ทานกับครอบครัว รับประทานสัปดาห์ละ 2 ครั้ งหรือน้อยกว่า มีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 51-100 บาทต่อครั้ ง 

ซ่ึงตนเองเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริโภค และสาเหตุท่ีไม่ให้ความสําคญักบัอาหารคลีน คือ มี

ราคาแพงจนเกินไปเม่ือเทียบกับอาหารปกติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการบริโภค

อาหารคลีน ระดบัความสําคญัอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลมากท่ีสุด 

รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านราคา 

ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั

ด้านประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของประชากรในจงัหวดั

อาํนาจเจริญท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีนของประชากรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คําสําคัญ : อาหารคลีน, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 

จริยา เบ้าหล่อ นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to study the difference of personal factor and research 

marketing mix factors affecting the consumer behavior clean food of the people in the Amnat 

Charoen province area. The research is in the form of quantitative research survey by using 

questionnaire to collect the consolidated data. The research samples were 400 people. The 

questionnaires were used as the tool of data collection. The data was analyzed via descriptive 

statistic which are Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and tested the Chi-Square 

hypothesis. Statistical significance was set at 0.05. 

 The results of the research showed that the majority of consumers of clean food were 

females, aged between 26-35 years old, have marital status, bachelor's degree, occupation civil 

servants / state enterprise employees and had an average monthly income 15,001-30,000 Baht. In 

addition, that most consumer clean food reason for choosing clean food as beneficial for health had 

high expectations for nutritional value. The best place to eat was at home and with family members. 

The frequency of eating was twice a week or less. The cost was 51-100 Baht per meal. The most 

influent factor for making a decision was themselves and the clean food would be unimportant if it 

was too expensive when comparing to regular food. However the element of Marketing Mix was 

also highly involved on the consumption behavior of clean food, especially the physical evidence, 

people, process, place, price, product and promotion were stated in order. The results of the 

hypothesis testing revealed that the different demographic factors influenced the clean food 

consumption behavior of the people in the Amnat Charoen the difference was statistically 

significant level of 0.05. In addition, the marketing mix factors affected the consumers’ the clean 

food consumption behavior of the people in the Amnat Charoen with the statistically significant 

level of 0.05.  

Keywords: Clean Food, Marketing mix Factors, Consumer Behavior 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในยุคปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับอาหารและสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผูท่ี้มีอายุ

สูงขึ้นเร่ือยๆ จะให้ความสําคญัในเร่ืองการบริโภคอาหารมากท่ีสุด อาหารท่ีเลือกรับประทานนั้น

จะตอ้งมีคุณภาพ ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และตอ้งมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคไดหั้นมาให้ความสําคญักับสุขภาพกนัมากขึ้น เน่ืองจากสุขภาพท่ีดีส่งผลต่อการพฒันาใน

ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะด้านความคิด สติปัญญา การศึกษาหรือการทาํงาน การรักษาสุขภาพทาํไดห้ลาย

ทาง เช่น การออกกาํลงักาย การตรวจสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการบริโภคอาหารตามหลัก

โภชนาการ ซ่ึงในปัจจุบนัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีดีและมีประโยชน์ต่างๆ ไดร้ับการวิจยัและพฒันา

ให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้น 

กระทรวงสาธารณสุขปี 2563 (ผาสุก แก้วเจริญตา, 2563) ระบุว่า ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังได้เพ่ิมมากขึ้น เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมาก โดยสาเหตุมาจากพฤติกรรมการ

บริโภค ซ่ึงคนไทยให้ความสําคญัเร่ืองอาหารการกินน้อยมาก จึงทาํให้เกิดโรคไดง่้าย ไม่ว่าจะเป็น

โรคอ้วนลงพุง เบาหวาน ไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และยงัเป็นสาเหตุของ

โรคมะเร็ง ซ่ึงทุกโรคลว้นมีสาเหตุมาจากการกิน ดังนั้น ผูบ้ริโภคจึงเร่ิมตระหนกัถึงความสําคญัใน

การกินมากขึ้น พร้อมกบักระแสการรักสุขภาพก็เพ่ิมมากขึ้นดว้ย ฉะนั้นการรับประทานอาหารคลีน 

จึงถือว่าเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยลดอตัราการเป็นโรคต่างๆ เน่ืองจากเป็นอาหาร

ท่ีเนน้ความสดใหม่ นิยมไม่แปรรูปหรือปรุงแต่งนอ้ย เพ่ือนาํไปสู่โภชนาการท่ีด ี

จากรายงานตลาดอาหารโลกปี 2563 ระบุว่า ท่ามกลางวิกฤตโรคโควิด-19 ท่ีสร้างความ

ลําบากให้กับหลายธุรกิจทั่วโลก แต่ธุรกิจอาหารถือเป็นธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ โดยจากการสํารวจขอ้มูล INNOVA Market insights บริษัทวิจยัตลาด

อาหารและเคร่ืองดื่มระดับโลก พบว่า ปัจจุบันผูบ้ริโภคต่างหันมาให้ความสําคญักับการรักษา

สุขภาพเพ่ิมมากขึ้น และมีความหวงัท่ีจะใชอ้าหารเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

เพียงพอกบัการต่อสู้โรคภยัต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามความตอ้งการอาหารของผูบ้ริโภคก็ยงัคงมี

ความหลากหลายขึ้นอยู่กบัพฤติกรรมและการดาํรงชีวิตท่ีเปล่ียนไป ดังนั้นแนวโนม้ของผลิตภณัฑ์

อาหารปี 2020-2021 ท่ีน่าสนใจ คือ อาหารคลีน (Clean Food) โดยเน้นวตัถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ 

เนน้อาหารท่ีให้โปรตีนสูง ลดปริมาณความหวานและความเค็มท่ีนํามาปรุงแต่งในอาหาร และทาน

อาหารท่ีอุดมไปด้วยไขมนัดี ทาํให้ประชาชนหันมานิยมเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพกนัมากขึ้น 
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เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ อาหารชีวจิต และอาหารคลีน ส่งผลให้ร้านท่ีจาํหน่ายอาหารเพ่ือ

สุขภาพขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 

ในยุคปัจจุบนัประชากรจําเป็นต้องรู้จกัเลือกรับประทานอาหารท่ีทาํให้ร่างกายแข็งแรง

สมบูรณ์ แต่เน่ืองด้วยประชากรในยุคปัจจุบนัมีเวลาเร่งรีบและไม่มีเวลาออกกาํลังกาย จึงหันมา

บริโภคอาหารคลีนกนัมากขึ้น ทาํให้ธุรกิจอาหารคลีนมีแนวโนม้การเติบโตคอ่นขา้งด ีความตอ้งการ

ทางตลาดก็เพ่ิมมากขึ้น จึงไดน้าํส่วนประสมทางการตลาดเขา้มาจดัการธุรกิจ โดยสร้างทศันคติท่ีดี

ต่อผูบ้ริโภคให้ทราบถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารคลีน มีการขยายช่องทางการจาํหน่าย 

จัดโปรโมชั่น ความเหมาะสมด้านราคาและตัวผลิตภณัฑ์ เพ่ือเป็นการขยายกลุ่มผูบ้ริโภค และ

ปัจจุบนัอาหารคลีนก็มีการพฒันาในการเพ่ิมรูปแบบรายการอาหารและมีรสชาติท่ีถูกใจผูบ้ริโภค 

เพ่ือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด ทั้งด้านความทนัสมัย ความสะดวกสบาย ซ่ึง

เหมาะกบัสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเองแบบธรรมชาติ  

ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) 

ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัอาํนาจเจริญ เพ่ือให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทั้งด้านผูบ้ริโภคและร้าน

จาํหน่ายอาหารคลีน ไดน้าํผลไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาร้านจาํหน่ายอาหารคลีน และปรับเปล่ียน

เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารในยุคปัจจุบนั  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ี

จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

2. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อผลพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean 

Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

(Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean 

Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และ

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean 

Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

2. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญท่ีบริโภคอาหาร

คลีน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาเลือกจากประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ โดยวิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบง่าย จาํนวน 400 คน ซ่ึงจาํนวนน้ีไดจ้ากตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1973) 

3. การทาํวจิยัครั้ งน้ี ไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 

 

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัครั้ งน้ี เป็นการศึกษาเกี่ยวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

คลีน (Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ โดยอา้งอิงจากทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2558) ได้ให้คาํจํากัดความว่า 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ สภาพครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดบั

การศึกษา องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมนํามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ

ประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดัได้ของประชากรจะสามารถช่วยกาํหนดตลาดของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทาํให้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน  

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด Philip Kotler แบ่งระดบัแนวความคิดและทฤษฎี 

คือ การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยจะมีวตัถุประสงค์ คือ การสร้างความนึกคิด

ในแบรนด์ของสินคา้ การตลาดแบบดั้งเดิมจะให้ความสําคญัอย่างมากกับส่วนประสมการตลาด 

โดยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี Philip Kotler ได้วางไวเ้ป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจบริการ ซ่ึงใช้

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ท่ีต่อยอดมาจาก 4Ps มาใช้กําหนดกลยุทธ์

การตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล

ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ  

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค Kotler Philip ไดอ้ธิบายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค 

จึงสร้างโมเดลพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เพ่ือเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ

ท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค Kotler and Keller (2016) กระบวนการ

ตัดสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process) แม้ผูบ้ริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการ
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แตกต่างกัน แต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจยัครั้ งน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ทําการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean 

Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัอาํนาจเจริญ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่ม

ประชากรท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ จาํนวน 400 คน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน  

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน  

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา

และความเช่ือมัน่ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้จริง โดยการนําร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์

ปรึกษาเพ่ือพิจารณาในด้านความเท่ียงตรง ความเหมาะสมของเน้ือหา ความเหมาะสมในการใช้

ภาษา และความชัดเจนของคาํถามในแบบสอบถาม เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์าร

วิจยั และการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) นั้น ผูว้ิจยัได้

ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาในการเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน แลว้ผูว้ิจยัจึงนําแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขไปทดสอบหาค่า

ความเช่ือมั่น โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัอาํนาจเจริญ 

จํานวน 40 ชุด และทําการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient  

จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ไปใชจ้ริง จาํนวน 400 ชุด เพ่ือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป (SPSS) ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานไคสแควร์ (Chi-Square) โดยกาํหนด

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ผลการวิจัย 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารคลีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.00 อายุ

ระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.25 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 49.5 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.00 อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 46.25 และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 45.75 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) 

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมนั้น

ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น มีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารคลีนให้ 

ความสําคัญเร่ือง คุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ประกอบอาหาร อยู่ในระดับความสําคญัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 

2. ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารคลีนให้ความ

สําคัญเร่ือง ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของวตัถุดิบ อยู่ในระดับความสําคัญมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 

3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภค

อาหารคลีนให้ความสําคญัทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถส่ังซ้ือผ่าน

ทางโทรศพัทห์รือทางออนไลนไ์ด ้และทาํเลท่ีตั้งของร้านสามารถเดินทางมาใชบ้ริการไดส้ะดวก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภค

อาหารคลีนให้ความสําคญัทุกขอ้อยู่ในระดับมาก โดยเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ร้านให้มีความน่าสนใจ และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

5. ด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคอาหารคลีนให้ 

ความสําคัญเร่ือง การแต่งกายของพนักงานดูสะอาดเรียบร้อย และพนักงานมีใจรักงานบริการ 

อธัยาศยัดี และให้เกียรติลูกคา้ อยู่ในระดับความสําคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 และ 4.23 

ตามลาํดบั 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภค

อาหารคลีนให้ความสําคญัเร่ือง การตกแต่งของร้านสวยงาม สะอาด และเป็นเอกลกัษณ์ ร้านมีการ
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บริการท่ีรวดเร็วทนัใจลูกคา้ และมีป้ายแจง้รายการอาหารและราคาท่ีชดัเจน อยู่ในระดบัความสําคญั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22, 4.21 และ 4.24 ตามลาํดบั 

7. ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภค

อาหารคลีนให้ความสําคญัทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีการทวน

รายการอาหารท่ีลูกคา้ส่ังทุกครั้ ง และร้านมีบริการตามคาํร้องขอของลูกคา้หากลูกคา้ตอ้งการส่ิงของ

เพ่ิมเติม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

 

พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารคลีน (Clean Food) 

ผูบ้ริโภคอาหารคลีนส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารคลีนว่าเป็นประโยชน์

เพ่ือสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 77.00 มีความคาดหวงัว่าจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการสูงจากอาหาร

คลีน คิดเป็นร้อยละ 37.50 สถานท่ีบริโภค คือ ทานท่ีบา้น คิดเป็นร้อยละ 37.00 การรับประทาน

ร่วมกับคนอ่ืน คือ ทานกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 39.75 ความถ่ีในการบริโภค คือ รับประทาน

สัปดาห์ละ 2 ครั้ งหรือนอ้ยกว่า คิดเป็นร้อยละ 54.5  มีค่าใชจ้่ายอยู่ท่ี 51-100 บาทต่อครั้ ง คิดเป็นร้อย

ละ 63.25 ซ่ึงตนเองเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริโภคอาหารคลีน คิดเป็นร้อยละ 43.50 และ

สาเหตุท่ีไม่ให้ความสําคญักบัอาหารคลีน คือ มีราคาแพงจนเกินไปเม่ือเทียบกบัอาหารปกติ คิดเป็น

ร้อยละ 30.25 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean 

Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัอาํนาจเจริญ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยทาํการทดสอบสมมติฐานการวิจยัตามสมมติฐานท่ี 1 

เพ่ือหาความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

(Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไคส

แควร์ (Chi-Square) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ของประชากรในจงัหวดัอาํนาจเจริญท่ี

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 การศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

(Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ

ด้านกระบวนการให้บริการ โดยทําการทดสอบสมมติฐานการวิจัยตามสมมติฐานท่ี 2 เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

(Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไคส
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แควร์ (Chi-Square) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทุกดา้นมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ของประชากรในจงัหวดั

อาํนาจเจริญ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ี

จงัหวดัอาํนาจเจริญ พบว่า ประชากรเลือกรับประทานอาหารคลีนเพราะเห็นว่าเป็นประโยชนต์่อ

สุขภาพ เน่ืองจากผูบ้ริโภคอาหารคลีนให้ความสําคญักบัคุณภาพของอาหารและวตัถุดิบท่ีใช้ในการ

ประกอบอาหารตอ้งดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัว่าจะไดร้ับคุณค่าทางโภชนาการ

ครบถว้นสมบูรณ์ เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีปรุงแต่งนอ้ย ในส่วนของสถานท่ีท่ีบริโภค คือ รับประทาน

ท่ีบา้น เน่ืองจากตอ้งการทานกบัครอบครัว ความถ่ีในการบริโภคอยู่ท่ีสัปดาห์ละ 2 ครั้ งหรือนอ้ยกวา่ 

และมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 51-100 บาทต่อครั้ ง สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ธิติมา พดัลม (2558) ท่ีศึกษา

เกี่ยวกบั พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีพบว่า ประเภทของอาหารคลีนฟู้ดส์ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ ผกัปลอดสารพิษ สถานท่ีซ้ืออาหารคลีน

ฟู้ดส์บ่อยท่ีสุด คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ความถ่ีในการซ้ือมากกว่า 1 ครั้ งต่อสัปดาห์โดยไม่จาํกดัวาระ

และโอกาส ซ่ึงตนเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์บน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลช่วยในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food)  

จากการศึกษา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

(Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 

สอดคลอ้งกับการศึกษาของ วิภารดา เพ็ชรยิ้ม (2559) ท่ีพบว่า ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ความแตกต่างเหล่าน้ี ทาํให้แต่

ละคนมีความคิดท่ีไม่เหมือนกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) 

ท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธิติมา พดัลม (2558) ท่ีศึกษาเกี่ยวกบั พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีผลทําให้พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food)  

ผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

(Clean Food) ของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอาํนาเจริญ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ระดบัความสําคญัอยู่

ในระดบัมากทุกดา้น สามารถจาํแนกเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

1. ด้านผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ด้าน

การรับประทานอาหารคลีนร่วมกับบุคคลอ่ืน และด้านความถ่ีของการบริโภคอาหารคลีน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ โดยปัจจยัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนขึ้นอยู่กบัคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบอาหาร มีความสดใหม่ 

สะอาด ได้มาตราฐาน และถูกสุขอนามยั นําไปสู่ความพึงพอใจและตัดสินใจเลือกรับประทาน

อาหารคลีน สอดคลอ้งกับการศึกษาของ อรรถสิทธ์ิ สกลคณาพงษ์ (2559) ท่ีศึกษาเกี่ยวกบั ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ท่ีพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงวตัถุดิบท่ีใช้

ในการประกอบอาหาร โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีความสดใหม่ สะอาด ไม่มีส่ิงปนเป้ือนต่างๆ จากสารพิษ  

2. ด้านราคา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ดา้นการ

รับประทานอาหารคลีนร่วมกับบุคคลอ่ืน และด้านความถ่ีของการบริโภคอาหารคลีน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคคาํนึงถึง

คุณภาพเม่ือเทียบกบัราคาอาหาร จากการศึกษา พบว่า ระดบัความสําคญัเกี่ยวกบัราคาในการบริโภค

อาหารคลีนอยู่ในระดบัความสําคญัมาก แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายเงินในราคาท่ีสูงขึ้น 

หากอาหารคลีนมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เกียรติยศ คงประดิษฐ์ (2558) ท่ีศึกษาเกี่ยวกบั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของนิสิตระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านราคาเป็น

อนัดบัแรก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean 

Food) ดา้นการรับประทานอาหารคลีนร่วมกบับุคคลอ่ืน และดา้นความถ่ีของการบริโภคอาหารคลีน 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ เน่ืองจากผูบ้ริโภค

ค่อนขา้งให้ความสนใจในเร่ือง ทาํเลท่ีตั้งของร้านสามารถเดินทางไปใชบ้ริการไดส้ะดวก รวมไปถึง

ทางร้านมีบริการท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก และปลอดภยั ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาท่ีพบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

คลีน (Clean Food) อยู่ในระดับความสําคญัมาก สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ณัฐภทัร วฒันถาวร 

(2558) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรใน
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กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน

ฟู๊ด อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean 

Food) ดา้นการรับประทานอาหารคลีนร่วมกบับุคคลอ่ืน และดา้นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริโภค

อาหารคลีน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากการ

ส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีผูบ้ริโภคนาํมาพิจารณาในการเลือกรับประทานอาหารคลีน 

ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาท่ีพบว่า การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านอาหารให้มีความน่าสนใจ 

และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี รวมไปถึงการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

คลีน (Clean Food) อยู่ในระดับความสําคญัมาก แสดงให้เห็นว่าโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีผล

กับสังคมในยุคปัจจุบันท่ีส่ือออนไลน์มีอิทธิพลอย่างมากท่ีทําให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวั

ผลิตภัณฑ์นั้นๆมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ธิติมา พัดลม (2558) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า 

การตัดสินใจซ้ือโดยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลท่ีช่วย

ตดัสินใจในการเลือกซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์  

5. ด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ด้าน

ความคาดหวงัการบริโภคอาหารคลีน ด้านสถานท่ีบริโภคอาหารคลีน ด้านการรับประทานอาหาร

คลีนร่วมกบับุคคลอ่ืน และดา้นความถ่ีของการบริโภคอาหารคลีน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากพนักงานมีส่วนสําคญัในการให้บริการลูกคา้ แนะนาํ

รายการอาหาร และสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการสร้างความประทบัใจ

ให้กับผูบ้ริโภค นําไปสู่การตดัสินใจซ้ือท่ีง่ายขึ้นและกลบัมาใชบ้ริการอีกครั้ ง ดังจะเห็นไดจ้ากผล

การศึกษาท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีน (Clean Food) อยู่ในระดับความสําคญัมาก สอดคลอ้งกับการศึกษาของ วิภารดา เพ็ช

รยิ้ม (2559) ท่ีพบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean 

Food) ดา้นความคาดหวงัการบริโภคอาหารคลีน และดา้นความถ่ีของการบริโภคอาหารคลีน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัความสําคญัมาก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ี

ผูบ้ริโภคนํามาพิจารณาร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ทาํเลท่ีตั้งหรือสถานท่ีจาํหน่ายท่ีสามารถเพ่ิมความ

สะดวกสบายให้กับผูบ้ริโภค และเป็นตวัเลือกท่ีสําคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนมา

รับประทาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิภารดา เพช็รยิ้ม (2559) ท่ีพบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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7. ดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (Clean 

Food) ด้านความคาดหวงัการบริโภคอาหารคลีน ด้านสถานท่ีบริโภคอาหารคลีน และด้านความถ่ี

ของการบริโภคอาหารคลีน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้เน่ืองจากทางร้านมีการบริการท่ีดี มีการกล่าวทกัทายผูม้าใชบ้ริการหรือผูซ้ื้อ ทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึก

ดีเป็นกันเอง ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารคลีนท่ีเพ่ิมมากขึ้น สอดคลอ้งกับการศึกษาของ วิภารดา 

เพช็รยิ้ม (2559) ท่ีพบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) อย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. จากผลการศึกษา ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีน (Clean Food) ของประชากรในจงัหวดัอาํนาจเจริญท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารคลีน (Clean Food) สามารถนําข้อมูล

ดังกล่าวไปวางแผนในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความสําคญักับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-45 ปี ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารคลีน (Clean Food) ทั้งด้านความถ่ีและด้านราคาอาหารท่ีบริโภค ดังนั้น จึงนํา

ขอ้มูลและกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวไปทาํการตลาด ทาํการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ และวางแผนกลยุทธ์ 

เพ่ือให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดกบัธุรกิจอาหารคลีนต่อไป  

2. จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีน (Clean Food) ของประชากรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจอาหารคลีน 

ควรให้ความสําคญัในเร่ืองคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีความ

สดใหม่ สะอาด ได้มาตรฐาน และไม่มีส่ิงปนเป้ือนต่างๆ จากสารพิษ เน่ืองจากผูท่ี้รับประทาน

อาหารคลีนเป็นผูท่ี้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอย่างดี ไม่ไดร้ับประทานอาหารในปริมาณมาก 

แต่เลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ ทานให้ครบ 5 หมู่ ตามสัดส่วนให้พอเหมาะต่อความตอ้งการ

ของร่างกายในแต่ละวนั ตามหลกัโภชนาการท่ีด ีในส่วนของราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของอาหาร มีช่องทางการจาํหน่ายท่ีหลากหลาย เขา้ถึงได้ง่าย และมีการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์

ต่างๆ ในส่วนของพนักงานท่ีให้บริการควรแต่งกายให้ดูสะอาดเรียบร้อย มีการฝึกอบรมการ

ให้บริการลูกค้า การแนะนํารายการอาหาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างดี 

รวมถึงทาํเลท่ีตั้งของร้านสามารถเดินทางมาใช้บริการไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก และ

ปลอดภยั ก็จะสามารถดึงดูดลูกคา้ไดม้ากยิ่งขึ้น 
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