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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัมีการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความสัมพนัธ์กัน ซ่ึงได้แก่ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ในเร่ืองของ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน พฤติกรรมติกรรม
ผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place) และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ว่ามี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ อยา่งไร 
โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน ผ่านแบบสอบถามทางออนไลน์ และน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน One-
Way ANOVA และทดสอบสมมติฐานPearson Correlation 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีอาย ุ26 – 35 ปี ระดบั
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ พนกังานบริษทัเอกชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
รายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน ผูบ้ริโภคอาหารคลีนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ค านึงถึง คือ ประโยชน์
เพื่อสุขภาพ และมีความคาดหวงัในการบริโภคอาหารคลีนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ ช่วยในการ 
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ควบคุมน ้าหนกั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองคุณภาพอาหาร ความสดใหม่ของวตัถุดิบ มีระดบัความส าคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนมากท่ีสุด ดา้นราคา เร่ือง ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพอาหาร 
และ เร่ืองค านึงถึงสุขภาพท่ีดีของลูกคา้เม่ือเทียบกบัราคาอาหาร มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารคลีนมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นสถานท่ี เร่ือง ร้านอยู่ในท าเลท่ีตั้งท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก 
มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนมากท่ีสุด และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
เร่ือง โฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านอาหารให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารคลีนมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล หรือปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ ซ่ึงพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนั และรายไดท่ี้แตกต่างกันนั้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคมีความแตกตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ
ปัจจยัดา้นราคา 

บทน า 

จากขอ้มูลปี 2564 ประเทศไทยมีจ านวนประชากรทั้งหมด 66,186,727 คน และประชากรทุกคน

ตอ้งการความอยู่รอด ท าให้เกิดการละเลย ไม่ให้ความส าคญัด้านการกินอาหารรวมถึงสุขภาพของ

ตนเอง พฤติกรรมการส่งผลใหค้นไทยมีนิสัยทานอาหารรสจดั มีการปรุงแต่งอาหารดว้ยวตัถุดิบท่ีท าให้

ชูรสชาติอาหาร มีการแต่งกล่ิน แต่งรูป รวมไปถึงแต่งรสชาต จะเห็นไดว้่าอาหารของคนไทยจะมีรสท่ี

ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น เค็มจดั หวานจดั ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพ

กายและสุขภาพใจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยจากการสังเกตจะพบว่า ปัญหาสุขภาพของประชากรไทย

ตน้เหตุมกัจะมาจากการทานอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ การทานหวานจดั น าไปสู่การเป็นโรคเบาหวาน 

หรือการทานเค็มจดัน าไปสู่การเป็นโรคไต หรือแมแ้ต่การทานเป้ียว ซ่ึงคนไทยมกัจะเขา้ใจผิดว่า การ

ทานเป้ียวท าให้ร่างกายไดรั้บวิตามินซี แต่การทานเป้ียวมากจนเกินไปนั้น อาจเป็นหน่ึงสาเหตุในการ

ท าลายฟัน และยงัเป็นสาเหตุของอาการทอ้งร่วง ทอ้งเสียไดง้่าย ซ่ึงอาจจะตามมาดว้ยอาการร้อนใน และ

โทษหนกัอีกอยา่งหน่ึงของการทานเป้ียวซ่ึงเป็นการปรุงแต่งโดยใชน้ ้ าส้มสายชูมากเกินไป คือ กระดูกผุ 

โรคภยัต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการทานอาหารรสจดัเกินไป ไม่วา่จะเป็นรสชาติใดก็ตาม ท าใหร่้างกายเกิดการ

เจ็บป่วยและอาจน าไปสู่การเสียชีวิต และนอกเหนือจากโรคท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้น้ี การทานอาหารท่ีผ่าน

การปรุงแต่งทั้ง รูป รส และกล่ิน ยงัเป็นสาเหตุของโรคอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น โรคอว้น โรคความดัน

โรคหัวใจ รวมถึงโรคมะเร็ง นอกจากนั้นจากการศึกษาผลการส ารวจของ ถาบนัวิจยัและบริการวิชาการ 



มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั (เอยโูพล) พบวา่ จากผูต้อบแบบส ารวจ  1,225 คน ประกอบอาหารทานเอง ร้อย

ละ 36.01 ซ้ือแบบส าเร็จรูปร้อยละ 15.14 และ รับประทานอาหารนอกบา้นร้อยละ  48.48 ซ่ึงจะเห็นว่า 

เปอร์เซ็นท่ีคนเลือกออกไปรับประทานอาหารนอกบา้นมากท่ีสุด และแน่นอนวา่ การรับประทานอาหาร

นอกบา้น ผูบ้ริโภคจะไม่สามารถควบคุมการคดัเลือกคดัสรรวตัถุดิบ กระบวนการประกอบอาหาร และ

สัดส่วนเคร่ืองปรุงต่างๆ ผูบ้ริโภคไม่สามารถเช่ือมัน่ไดอ้ย่างชัดเจนว่า อาหารท่ีรับประทานนั้นดีต่อ

สุขภาพมากนอ้ยแค่ไหน  ทั้งน้ีผลส ารวจยงัพบว่ารูปแบบอาหารท่ีรับประทานเม่ือยู่นอกบา้น 5 อนัดบั

แรก ไดแ้ก่ บุฟเฟ่ อาหารตามสั่ง ฟาสฟู๊ ด ก๋วยเต๋ียว ขา้วราดแกง ตามล าดบั  เป็นท่ีสังเกตไดอ้ย่างชดัเจน

ว่า รูปแบบของอาหาร 5 อนัดบัดงัท่ีกล่ามานั้น เป็นอาหารท่ีผ่านกระบวนการปรุงแต่ง ทั้งรูป รส และ

กล่ิน ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ หากทานต่อเน่ืองเป็นประจ าในระยะเวลานาน 

  เม่ือคนไทยมีความรู้มากขึ้นท าให้เกิดองค์ความรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ ป้องกนัตนเองจาก

โรคภยั หันมาดูแลเอาใจกบัสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักาย รวมถึงการดูแลเร่ืองอาหารการกิน 

ไม่วา่จะเป็นวตัถุดิบหรือกระบวนการประกอบอาหารท่ีไม่ก่อใหเ้กิดส่งผลเสียต่อการสุขภาพจนเกิดเป็น

กระแสนิยม โดยมีการกล่าวว่า กระแสของการรับประทานอาหารสุขภาพ ผูบ้ริโภคจะหันมาใส่ใจการ

คุมน ้าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตฐาน และดว้ยอิทธิพลท่ีไดม้าจากรายการอาหารท่ีมกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีอาหาร

เพื่อสุขภาพโดยจะมีการเดินทางไปทานอาหารจากหลายๆแห่ง ซ่ึงเป็นการกระตุน้ ให้ประชนเดการ

ทดลองบริโภคอาหารท่ีเน้นส่วนประสมท่ีมาจากธรรมชาติ มุ่งเนน้อาหารท่ีมีสารอาหารประเภทโปรตีน

สูงและคาร์โบไฮเดรต ลดปริมาณความหวานและความเค็ม มุ่งเนน้ไปท่ีการทานอาหารท่ีเป็นไขมนั ดี

และมีส่วนช่วยในระบบต่างๆของร่างกาย โดยผูบ้ริโภคท่ีเน้นการทานอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโนม้ท่ี

ส าคญั คือ การควบคุมน ้ าหนกั อาหารมีประโยชน์จากธรรมชาติ มีโปรตีนสูง มีคาร์โบไฮเดรต มีน ้ าตาล

นอ้ย และมีส่วนช่วยในระบบขบัถ่าย  

กระแสนิยมการรักสุขภาพก าลงัเป็นท่ีนิยมของคนทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็น ผูสู้งอาย ุวยัท างาน กลุ่ม
วยัรุ่นวยัเรียน หรือแมก้ระทัง่กลุ่มวยัเด็กเองท่ีคุณพ่อคุณแม่ให้ความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ โดยมีทั้ง
วิธีการออกก าลงักายและการรับประทานอาหารท่ีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือท่ีเรียนกว่า อาหารคลีน 
(Clean Food) 

อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารท่ีไม่ไดผ้า่นกระบวนการปรุงแต่งไม่วา่จะเป็นปรุงแต่งดว้ย
สารต่างๆ หรือหากมีการปรุงแต่งก็จะผ่านกระบวนการแปรรูปนอ้ยท่ีสุด อาหารเหล่าน้ี จะเป็นอาหารท่ี
สดสะอาด ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งมาน้อยหรือไม่ผ่านการปรุงแต่งเลย เน้นธรรมชาติของอาหารนั้น
เป็นหลกั ไม่ผ่านกระบวนการหมกัดองหรือปรุงรสใด ๆ มากจนเกินไปเช่น เค็มจดั หวานจดั หรือ มนั 



เป็นตน้ อย่างไรก็ตามในบางคร้ังการปรุงแต่งอาหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เช่นสุกพอดี ไม่ใส่เครืองปรุง
มากเกินไป ก็ไม่ไดเ้ป็นภยัอตัรายต่อร่างกายเช่นกนั ดงันั้นหากรับประทานอาหารตามปกติถูกตอ้งตาม
หลกัโภชนาการ โดยไม่ปรุงแต่ง หวาน มนั เค็ม มากเกินไป ก็สามารถมีสุขภาพท่ี ดีได ้นอกจากน้ียงั
พบว่าอาหารคลีนยงัมีสรรพคุณท่ีดีส าหรับคนท่ีมีน ้ าหนักมากหรือมีไขมนัมาก เพราะอาหารคลีนส่วน
ใหญ่จะผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแตง่สังเคราะห์ หรือหากจะมีการปรุงแต่งก็มีการปรุงแต่งท่ี
นอ้ย ซ่ึงจะมีผลดีต่อคนท่ีตอ้งการลดน ้ าหนกั ลดไขมนั และคนท่ีใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง เช่ือกันว่า
อาหารคลีนนอกจากจะช่วยควบคุมน ้ าหนักแลว้ยงัอาจป้องกนโรคไม่ให้ติดต่อเร้ือรังได้ เพราะเป็น
อาหารท่ีไม่ผา่นกระบวนการปรุงแต่ง และอาหารคลีน (Clean Food) นั้นถือวา่เป็นอาหารสุขภาพท่ีก าลงั
มาแรงและไดรั้บความนิยมมาอยา่งต่อเน่ือง 

 ถึงแมก้ารกินอาหารคลีน (Clean Food) จะเป็นกระแสท่ีไดรั้บความนิยมมาอย่างต่อเน่ืองก็ตาม 
แต่จากรายงานการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยโดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) พบว่า อาหารท่ีติดอนัดบั 5 เมนูยอดฮิต ส่วนใหญ่เป็น “อาหารรสจดั” รูปแบบการ
รับประทานอาหารภายหลงัการคลายล็อคดาวน์ เกิดพฤติกรรมการซ้ืออาหารจากร้านสะดวกซ้ือมา
รับประทานเป็นอาหารม้ือหลกักนัมากขึ้น จะเห็นไดว้่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่สอดคลอ้งกบั
กระแสความนิยมการรักสุขภาพท่ีจะตอ้งรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงอาจเกิดจากหลายปัจจยัท่ีท า
ใหค้นไทยไม่เลือกบริโภคอาหารคลีนโดยอาจใหค้วามส าคญัในดา้นการออกก าลงักาย  

จากปัญหาท่ีกล่าวมขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลการเลือกซ้ือ
อาหารคลีน(Clean Food) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด(4Ps) เพือ่ทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) เพื่อน าขอ้มูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในด้าน
พฒันาผลิตภณัฑ ์การก าหนดราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมถึงการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจอาหาร
คลีน ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารคลีน (Clean Food) ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารของผูบ้ริโภคอาหารคลีนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี

เขตกรุงเทพมหานคร 

2 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานท่ีและปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน 



3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร แยกตามปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลหรือดา้นประชากรศาสตร์ 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากรและตวัอยา่ง คือ ประชากรท่ีอาศยัอยใูนเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน 

2. ขอบเขตเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งศึกษาตวัแปร เก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารคลีนของบริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพนัธ์

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

สถานท่ี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลหรือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบ

ไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2. ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.    เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.    เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและ 

       ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของ    

        ผูบ้ริโภคในเขตในกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อาหารคลีน คือ อาหารท่ีผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อย เนน้ความสดใหม่  มีคุณค่าทางอาหาร

โภชนาการสูง ไม่เกิดการปนเป้ือนจากสารเคมีต่างๆ มีความปลอดภัยและเป็นสารอาหารท่ีให้

คุณประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 

 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด คือ ชุดของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช้ในการ

ด าเนินการวางกลยทุธ์ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน เรียกวา่ 4P คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา  สถานท่ี และ

การส่งเสริมการตลาด 



กรอบแนวคิด 
 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

บททบทวนวรรณกรรม  

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัสรุปไดด้งัน้ี 

ความหมายของอาหารคลนี 
อาหารคลีน คือ อาหารท่ีไดผ้า่นการปรุงแต่งไม่วา่จะดว้ยวิธีใดก็ตาม ทั้งดว้ยสารเคมี หรือหากมี

การแปรรูปจะเป็นการแปรรูปท่ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาหารจะมีลกัษณะท่ีสดและสะอาด เน้นธรรมชาติของ
อาหารนบัเป็นหลกั อาหารจะไม่มีรสชาติท่ีโดดเด่น เช่น เคม็จดั หวานจดั หรือ มนั เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็
ตามในบางคร้ังการปรุงแต่งอาหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เช่น มีความสุกท่ีพอดี หรือไม่ปรุงแต่งโดยใส่
เคร่ืองปรุงมากเกินไป ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นถ้าผูบ้ริโภครับประทานอาหาร
ตามปกติถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ ก็สามารถมีสุขภาพทีแขง็แรงได ้

อาหารคลีนมีประโยชน์ ดงัน้ี ( ซิกน่าออนไลน์ , 2557) 
- การมีรูปร่างดี การเลือกกินไขมนัดีและคาร์โบไฮเดรตในปริมาณท่ีเหมาะสมและกินผกั

ผลไมจ้ะช่วยลดพุงและไขมนัส่วนเกินตามตน้แขนตน้ขาไดดี้ 

ด้านประชากรศาสตร์ 
 1. อาย ุ                  
 2. สถานภาพ  
 3.ระดบัการศึกษา    
4. รายได ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
1. ผลิตภณัฑ ์      
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานท่ี  
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลนี 



- ชะลอวยั “ลดเลือน ร้ิวรอย และอาการเส่ือมสภาพ”ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ ลดปัญหาร่างกาย
เส่ือมสภาพก่อนวยัอนัควร รวมถึงกระตุน้การสร้างคอลลาเจนและช่วยในการขบัถ่าย ท า
ใหผ้ิวสวยหนา้ใส 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2550, หนา้ 41) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 

รายได ้การศึกษา เหล่าน้ี เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
ลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดั
มากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ ตวัแปรด้านทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั และคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์
ต่างกนั จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั  

ฉัตรยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2548) ได้ ให้ความหมายเก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Swenson (1992) คือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะน ามาช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะการศึกษาตวัแปรทางด้าน
ประชากร อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา ภูมิล าเนา และเช้ือชาติ เพื่อน าขอ้มูลเหล่าน้ี
มาใชใ้นการวางเป้าหมายทางการตลาดท่ีส าคญั และสามารถเสนอแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนประกอบท่ีเหมือนกนั ให้แยกออกมาจากตลาด โดยเลือกกลยุทธ์น้ีว่าการ
แบ่งส่วนตลาดนัน่เอง  

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Solomon (1996 อา้งใน ดารา ทีปะปาล, 2542) ให้ความหมายไวว้่า “พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
หมายถึง การศึกษากระบวนการท่ีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเก่ียวข้อง เพื่อกระท าการเลือกซ้ือ
เลือกสรร การบริโภค การใช้ ซ่ึงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ความคิดหรือประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ และความปรารถนาของตนเอง  
 Engel, Kollat และ Blackwell (1968) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มา และการใช้ซ่ึงสินคา และ
บริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดให้มี
การกระท าดงักล่าว 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 



Kotler and Keller (Kotler and Keller, 2006) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งธุรกิจใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและมีอิทธิพล
ต่อความตอ้งการซ้ือ หรือใชบ้ริการในตวัผลิตภณัฑน์ั้นประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 
 1 Product (ด้าผลิตภณัฑ์) หมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีอาจจะเหมาะกับความตอ้งการของ
ตลาดกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ทุกสินคา้มีวงจรชีวิตของผลิตภณัฑแ์ละมีขอ้ดีขอ้เสียเฉพาะตวั ซ่ึ งหน่ึงในความ
ทา้ทายของการตลาดก็คือการเลือกและส่ือสาร ‘จุดขาย’ ของสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ท่ีเราเลือก
ไว ้
 2 Price ดา้น(ราคา) คือกลยุทธ์ส่วนการตั้งราคาสินคา้ ลูกคา้แต่ละกลุ่มมีความสามารถและ
พฤติกรรมในการใชเ้งินไม่เหมือนกนั นอกจากนั้นแลว้สินคา้บางอย่างก็มีมูลค่ามากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบั
ราคาและมุมมองของผูถื้อดว้ย กลยุทธ์ดา้นราคาท่ีดีท่ีสุดกลยุทธ์ท่ีสามารถเพิ่มยอดขายและก าไรให้กบั
สินคา้ไดม้ากท่ีสุด 
 3 Place (ดา้นสถานท่ี) หมายถึงสถานท่ีขายและช่องทางการขายของสินคา้ สินคา้ส่วนมาก
ตอ้งมีการกระจายสินคา้เพื่อให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง้่ายขึ้น ลูกคา้แต่ละกลุ่มจะมีช่องทางการขายไม่
เหมือนกนั กลยุทธ์ดา้นช่องทางการขายท่ีดีตอ้งเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเราตอ้งการได ้และตอ้งมีค่าใช้จ่ายท่ี
เหมาะสม 
 4 Promotion (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) กลยุทธ์การส่งเสริมการขายบางทีก็ถูกเรียกว่าการ
ส่ือสารการตลาด (marketing communication) ซ่ึงก็รวมทุกอย่างตั้งแต่การท าโฆษณา การจดัโปรโมชัน่
ส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ลูกคา้ การส่งเสริมการขายคือกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้หลกัของเรา
มีความอยากซ้ือสินคา้มากขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 วิธีการการศึกษา เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling) จ านวน 385  การอธิบายวิธีการวิจยัโดยการใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ โดย
การท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน  Google Form  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีรับประทานอาหารคลีนหรือเคยซ้ืออาหารคลีน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีคือการท าการส ารวจ และเก็บข้อมูล

แบบสอบถามในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์  เ ร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฃ” จ านวน 385 



แบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาไดส้ร้างจากแนวคิดท่ีไดศึ้กษาจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจ านวน 3 

ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร

คลีนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
ในการทดสอบเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามโดยมีวิธีการ

สร้างแบบสอบถามและทดสอบความเช่ือมัน่ดงัน้ี 
3.4.1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร บทความ หนงัสือ ทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P) และได้ทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นประโยชน์และน ามาวิเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถาม  

3.4.2 ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยการค่าความเช่ือมัน่โดยการน าแบบสอบถาม
ทดสอบกบัผูบ้ริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชก้ารทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 
ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือซ่ึงผูศึ้กษาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีทดสอบกับ
กลุ่มตวัอยา่งดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบคั (Cronbach’s Coefficient) มีค่าเท่ากบั .892 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึ้กษาไดข้อ้มูลปฐมภูมิจากการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ใน

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ชุด ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ผูบ้ริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูศึ้กษาได้ขอ้มูลทุติยภูมิจากการศึกษาค้นควา้ขอ้มูลจาก
เอกสาร บทความ หนงัสือ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และไดท้บทวน
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี โดยการน าขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากตวัแบบสอบถามจ านวน 385 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง แลว้จึงน าขอ้มูล



ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเอสพี

เอสเอส ฟอร์ วินโดวส์(SPSS for Windows) โดยน าแบบสอบถามในตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็น

ค าถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค

อาหารคลีน ค านวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage ส่วนท่ี 3 ซ่ึงเป็นค าถาม

เก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ

อาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเอสพีเอสเอส ฟอร์ วินโดวส์ เพื่อหาค่าสถิติ 
ดงัน้ี 

1. ผูจ้ดัท าไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม  
 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธิบายลกัษณะของ
ขอ้มูล และท าการจดัอบัดบัของระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ใช้สถิติ One Way ANOVA ทดสอบสมมติฐานข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และ ใช้สถิติ 
Correlation ในการหาค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย 
การสรุปผลตรวจสอบของงานวิจยัในคร้ังน้ีในเร่ืองของวตัถุประสงค์งานวิจยัพบว่าผูบ้ริโภค

อาหารคลีน  มีปัจจยัทางดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร

คลีน ท่ีต่างกนั ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถาม 385 คน มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 38.2 อายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ  

50.0 อายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 10.9  ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 85.2 มีอาชีพพนักงานใน

บริษทัเอกชน ร้อยละ 47.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 66.0  

ปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารคลีน ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือ 

ในเร่ืองของคุณภาพของอาหาร ความสดใหม่ของวตัถุดิบ ซ่ึงมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ใน



ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้ทานอาหารคลีน (Clean Food) นั้น เป็นผูท่ี้ใส่ใจ และดูแลสุขภาพของ

ตนเอง เลือกทานอาหารท่ีมีคุณภาพ และดีต่อสุขภาพ  

ปัจจยัทางการตลาด ด้านราคา ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ คือ 

ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพอาหาร และค านึงถึงสุขภาพท่ีดีของลูกค้าเม่ือเทียบกบัราคาอาหารี

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ในระดบัมากท่ีสุด หมายความว่าผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายในราคา

สูงขึ้น หากอาหารคลีนนั้น มีคุณภาพท่ีดี 

ปัจจยัทางการตลาด ด้านสถานท่ี ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารคลีน ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ คือ 

ร้านอยู่ในท าเลท่ีตั้งท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก ซ่ึงมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ในระดบั

มากท่ีสุด ในเร่ืองของสถานท่ีจะเห็นได้ว่าลูกคา้ค่อนขา้งให้ความสนใจ และมีระดบัการตดัสินใจท่ีจะ

ซ้ือหากร้านอยูใ่นท าเลท่ีตั้งท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก 

ปัจจยัทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ คือในเร่ืองของโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านอาหารให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี ซ่ึงมีระดับ

ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองของการส่งเสริมการขายจะเห็นไดว้่าลูกคา้

ค่อนขา้งใหค้วามสนใจและมีระดบัการตดัสินใจท่ีจะซ้ือกหากร้านนั้นมีภาพลกัษณ์ท่ีดี                                                         

การสรุผลการศึกษาในเร่ืองของสมมติฐานท่ีผูศึ้กษาไดต้ั้งไว ้คือ 
1) การตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัทางด้าน

ขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นอาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน 

ส่วนดา้นอาชีพ และดา้นรายไดไ้ม่ส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน   

2) ปัจจยัทางด้านการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และปัจจยั

ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัระดับการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีและปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวนขอ้มูลระดับการตดัสินใจซ้ือและขอ้มูลระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดยงัไม่เพียงพอท่ีจะสรุปว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลี

นความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง 



ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาของผูว้ิจยัในเร่ืองของ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารอาหารคลีนของผูบ้ริโภคกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา
วิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ผู ้ท่ีบริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 ตัวอย่าง ซ่ึงมี  
ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใชใ้นมุมมองของดา้นตวัผูป้ระกอบการ และตวัผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
 ในด้านตวัผูป้ระกอบการ ตอ้งมีความตระหนักถึงสภาวะแข่งขนัทางการตลาดสูงขึ้นทั้ งใน
ปัจจุบนัและวิเคราะห์ถึงอนาคต ให้ความตระหนกัทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง ควรท า
ศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู่เสมอ รวมทั้งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
หรือกลยทุธ์ทางการตลาดอ่ืนๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์วา่อะไรมีผลต่อการระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออาหารคลีน ในปัจจุบนั และน าผลการวิเคราะห์มาวางแผนกลยุทธ์ สร้างจุดเด่นให้กบัธุรกิจ
อาหารคลีน เช่น ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพวตัถุดิบ  เมนูอาหารคลีนท่ีมีความหลากหลาย สร้าง
ภาพลกัษณ์ให้กับธุรกิจ เช่น มีการน าวตัถุดิบจากแหล่งท่ีมีมาตฐานรอง และจากผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนปะสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนนั้น จึงควรมุ่งเนน้ท่ีจะยกระดบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนโดยวางแผนกล
ยทุธ์ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา  เช่น ในดา้นผลิตภณัฑ ์อาจมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้รสชาติท่ีถูกปาก
กบัผูบ้ริโภค สรรหาวตัถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่ง หรือแปรรูป และเม่ือน ามาประกอบ
อาหารสามารถท าใหชู้รสชาติอาหารใหโ้ดดเด่น  ในดา้นราคา อาจจะตอ้งมาจากการสร้างภาพลกัษณ์ให้
รับรู้กระบวนการคดัเลือกสรรหาวตัถุดิบท่ีสด สะอาด ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถประมาณราคาวตัถุดิบได ้
เม่ือเราน ามาตั้งราคาท่ีเหมาะสม ไม่สูงจนเกินไป ผูบ้ริโภคยอมรับ ราคาท่ีเหมาะสมกบัวตัถุดิบ เป็นตน้  
 ในด้านผูบ้ริโภค ปัจจุบนัแระแสการรับประทานอาหารคลีนได้รับความนิยมในกลุ่ มคนรัก
สุขภาพ  ส่งผลให้อาหารคลีนมีราคาค่อนขา้งสูง และในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารคลีนเร่ิมมี
การแข่งขนัสูง ท าใหอ้าจเกิดการลดคุณภาพของอาหารท าให้อาหารไม่ไดป้ระโยชน์เท่าท่ีควร และมีการ
แปรรูปท่ีสามารถเก็บรักษาไดน้านขึ้นโดยการแปรรูปเป็นอาหารแช่เข็งท าให้คุณค่าทางอาหารลดลง 
ผูบ้ริโภคอาจตกเป็นเยื่อทางการตลาดให้กบักลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจอาหารคลีน ดงันั้นผูบ้ริโภคควรศึกษา
ขอ้มูล เช่น กรรมาวิธีในการท าอาหารคลีน วตัถุดิบและเคร่ืองปรุงท่ีเหมาะสมท่ีน ามาประกอบอาหาร
คลีน รวมถึงระยะเวลาในการเก็บ ช่วงเวลาในการรับประทาน เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีน ศึกษาร้านจ าหน่ายอาหารคลีน แหล่งวตัถุดิบและเคร่ืองปรุงท่ีร้านน ามาใช้ ร้านถูก
สุขลกัษณะอนามยั อุปกรณ์ท่ีร้านน ามาใช้ ภาพลกัษณ์ท่ีดีของร้าน ราคาท่ีเหมาะสมกบัวตัถุดิบ ไม่ถูก
หรือแพงจนเกินไป ผลิตภณัฑเ์หมาะสมกบัเงินท่ีเราตอ้งจ่ายไป พร้อมทั้งคน้หา สร้างความมัน่ใจใหต้น



ว่าร้านท่ีเราก าลงัจะตดันสินใจเลือกซ้ือนัน่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูป้ระกอบการบางรายท่ี
ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษา 
1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาจากกลุ่มประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือ

อาหารอาหารคลีน จ านวน 385 คน ดงันั้นขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมการท า
วิจยัในเชิงคุณภาพ กบัผูท่ี้บริโภคอาหารอาหารคลีน อยูเ่ป็นประจ า เพื่อเขา้ใจ และทราบถึงความตอ้งการ
เชิงลึกของพวกเขาเพื่อน ามาเป็นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดมาปรับใช้ในการดึงดูดผูบ้ริโภคให้หันมา
บริโภคอาหารอาหารคลีน ไดดี้ยิง่ขึ้น  
2. พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ต่อปัจจยัทางการตลาด และกลไกลต่าง ๆ นั้น มีความเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา อาจเป็นไปไดว้า่ปัจจุบนัอตัราของการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นท าใหคู้แ่ขง่ทางการคา้ 
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