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การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา สวนประสมทางการตลาด 4P วิถีการดําเนินชีวิต ทัศนคติ ที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ คนที่มีความสนใจบริโภคอาหารคลีนทั้ง
เพศหญิงและเพศชาย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามาจากประชากรที่เปนผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 400 ชุด ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตัว
แปรตนคือ สวนประสมทางการตลาด วิถีการดําเนินชีวติ และทัศนคติ ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้ออาหาร
คลีนในกรุงเทพมหานคร ในการวิเ คราะหขอมูลในสถิติเ ชิง พรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ
นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานครจากกลุม
ตัวอยาง คือ ทัศนคติ สวนประสมทางการตลาด และดานวิถีการดําเนินชีวิต โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญใน
เรื่อง ทัศนคติมากที่สุดในการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน และรองลงมาคือ สวนประสมทางการตลาด และดานวิถี
การดําเนินชีวิต ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ0.05
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด, ทัศนคติ, วิถีการดําเนินชีวิต, การตัดสินใจซื้อ
ABSTRACT
This study aims to study marketing mix 4P, lifestyle, and attitude that affect the
decision to buy clean food in Bangkok. The population is people who are interested in
consuming clean food both females and males. The samples used in the study were from
the consumer population in Bangkok. The questionnaire was used as a tool for collecting
data via convenient sampling method. The independent variables were marketing mix 4P,
lifestyle, and attitude. The dependent variable was the decision to buy clean food in
Bangkok. The descriptive statistics were analyzed by percentage, mean, and standard
deviation and reference statistics use multi-regression analysis.
In addition, the results showed that factors affecting decision to buy clean food in
Bangkok are attitude, marketing mix, and lifestyle. The respondents mainly focus on attitude
followed by marketing mix and lifestylerespectively in making a clean food purchasing
decision at the statistical significancelevel of0.05.
Keyword: Marketing Mix, Attitude, Lifestyle, Buying Decision.
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บทนํา
ในปจจุบันการมีสุขภาพที่ดีรางกายแข็งแรงยังคงเปนสิ่งที่ทุกทั่วโลกตองการมี ไมว าจะเปนการออก
กําลังกาย รวมไปถึงการเลือกรับประทานอาหาร อาหารและโภชนาการเปนพื้นฐานสําคัญของชีวิตมนุษย
อยางไรก็ตามพฤติกรรมการกินหรือการบริโภคอาหารในปจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตคนไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดการบริโภคอาหารนอกบานมากขึ้น เกิดจากการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมใหเปนวิถีชีวิตที่ตองเรงรีบแขงกับเวลา ประชากรในกรุงเทพมหานครนิยมรับประทาน
อาหารนอกบาน เนื่องจากความสะดวกสบายมากกวาการที่จะทําอาหารกินเอง โดยนิยมรับประทานนอกบาน
1-2 ครั้งตอสัปดาห อาหารที่ตอบสองพฤติกรรมเหลานี้ไดแก อาหารปรุงสําเร็จ อาหารสําเร็จรูป อาหารกึ่ง
สําเร็ จ รูป อาหารพรอมกิน หรือ อาหารฟาสต ฟูด ในรูป แบบตาง ๆ ซึ่ ง อาหารเหล านี้ห าซื้อไดงา ยตาม
ศูนยก ารคา หรือ 7-Eleven โดยอาหารเหลานี้เปนอาหารที่ไมมีป ระโยชน ไมไดคุณภาพและสาอาหารที่
ครบถวน ซึ่งหากบริโภคมากขึ้นจะสงผลตอสุขภาพรางกาย และ โรคภัยไขเจ็บที่ตามมา จนกระทั่งกอใหเกิด
ปญหาในดานโภชนาการอาหารที่หลากหลาย ซึ่งมีความเกี่ยวของกับโรคภัยไขเจ็บที่สงผลถึงชีวิตของผูคนเปน
จํานวนมาก ปจจุบันผูบริโภคเริ่มตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้น เริ่มหันมาใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารมาก
ขึ้น เลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชนมากขึ้น อาหารคลีนจึงเปนทางเลือกหลักๆ ของผูบริโภคในยุค
ปจจุบันที่มีความเรงรีบ เพราะเปนอาหารแนวเดียวกับ ฟาสตฟูด หรือ อาหารสําเร็จรูป แตจะไมผานการปรุ ง
แตงใด ๆ และ ใหสารอาหารที่ครบ 5 หมู การเลือกซื้อและบริโภคอาหารคลีนจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให
สุขภาพดีและแข็งแรงอยูตลอดเวลา เนื่องจากอาหารคลีนจะเนนการปรุงแตงหรือหุงตมใหนอยที่สุด จะเนน
ปรุงสุกใหมปรุงรสใหนอยที่สุด ใหเหมาะสมกับโภชนาการเปนหลัก (สืบคนจาก
http://www.honestdocs.co/food-consumption-in-thai)
อาหารคลีนในปจจุบันถือเปนที่นิยมในหมูมาก ทั้งคนที่ชอบออกกําลังกายหรือลดน้ําหนัก และคนที่รัก
สุขภาพก็หั นมาบริโ ภคอาหารคลีนมากขึ้ น ด วยรสชาติ ที่ไม แตกต างจากอาหารทั่วไปมากนัก เนื่อ งจาก
เทคโนโลยีที่สามารถปรุงแตงใหมีรสชาตินิดหนอยไมจืดจนเกินไป แตยังคงใชวัตถุดิบที่มีประโยชนเหมือนเดิม
และราคาก็ไมแพง ไมแตกตางจากอาหารทั่วไป ราคาโดยเฉลี่ยของอาหาร คลีนจะอยูที่กลองละ 50-80 บาท
เมื่อเทียบกับราคาของอาหารทั่วไปแลว ก็ไมแตกตางกันมาก
ทัศนคติของคนไทยสวนใหญที่เ ปน กันอยูทุกวันนี้และใหความสําคัญมาก ๆ คือในเรื่องของ การมี
รูปรางและผิวพรรณที่สวยงาม และมีความสําคัญอยูตลอดเวลาปจจุบันอาหารคลีนไดมีการปรับปรุงในเรือ่ งของ
รสชาติ ใหมีความอรอยมากขึ้น และไมจืดจนเกินไป เพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภคที่ตองการกิน
อาหารที่อรอยและไดสุขภาพในเวลาเดียวกัน และที่สําคัญคือตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหเหมาะกับ
วิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนไมมีเวลาดูแลตัวเอง ไมมีเวลาออกกําลังกาย ก็
ยังสามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพได
ดังนั้นผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเปน
แนวทางกับผูที่สนใจหรือผูที่ประกอบธุรกิจทางดานนี้ ไดนําไปศึกษาและเปนแนวทางได
ทบทวนวรรณกรรม
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาววา ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s)
วาเปนสิ่งเราหรือตัวกระตุนทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงออกดังนี้1.ผลิตภัณฑ
(Product) 2.ราคา (Price) 3.ช องทางการจัด จําหน าย (Placement-ChannelOf Distribution) 4.การ
สงเสริมการตลาด (Promotion-MarketingCommunication)
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อดุลย จาตุรงคกุล (2545: 284-285) รูปแบบของการใชชีวิต (Lifestyle) หมายถึง มนุษยอยูรวมกัน
แตละกลุมและมีก ฎเกณฑ ที่ทุก คนในกลุม ตองปฏิบัติ พฤติกรรมของแตละคนในกลุมจึง เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อกลุมสังกัดชั้นทางสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมของบุคคลที่มีวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบ เชน
ผูที่เปนสมาชิกของกลุมชั้นทางสังคม และวัฒนธรรมจะพัฒนาแบบแผนของการดํารงชีวิตตลอดจนถึงแบบเปน
ของการบริโภคขึ้นมาเพื่อใชในสังคม
Gibson (2000: 103) กลาววา ทัศนคติ เปนสวนที่ยึดติดกับ บุคลิก ภาพของตัวเรา ซึ่ง บุคคลจะมี
ทัศนคติที่เปนเคาโครงตัวเองอยูแลว ทางดานความเชื่อ ความรูสึก อันใดอันหนึ่ง โดยที่องคประกอบเหลานี้จะมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกัน ซึ่งหมายความวา การเปลี่ยนแปลงองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง ก็จะทําใหอีก
องคประกอบหนึ่งเปลี่ยนไปดวย ซึ่งทัศนคติมี 3 องคประกอบ ดังนี้
1. องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Affective Component) หมายถึงความรูสึกในทางลบหรือ
ทางบวก หรือทั้งบวกและลบ
2. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมของพฤติกรรม หรือ
แนวโนมของการแสดงออก
3. องคประกอบดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเชื่อเชิงการ
ประเมินเปาหมาย โดยอยูบนพื้นฐานของความเชื่อและจินตนาการ และการจดจํา
สวนประสมทางการตลาด
การตัดสินใจซื้ออาหารคลีน
ในกรุงเทพมหานคร

วิถีการดําเนินชีวิต
ทัศนคติ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
1. สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร
2. วิถีการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร
3. ทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงวิถีการดําเนินชีวิตที่สงผลตอการซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติที่สงผลตอการซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากรที่ใชศึกษาเปนประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 22 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนชวงที่หัน
มาดูแลสุขภาพ
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกจากประชากร ในกรุงเทพมหานครโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย
(Simple Sampling) และเก็บจํานวน 400 คน ซึ่งจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967)
3. ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ
3.1.1 สวนประสมทางการตลาด 4P ไดแก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
3.1.2 ดานวิถีการดําเนินชีวิต
3.1.3 ทัศนคติ
3.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร
4. ระยะเวลาในการศึกษา กุมภาพันธ 2561 – ตุลาคม 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังนี้
1. ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูบริโภคที่สนใจรับประทานอาหารคลีนทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม ซึ่งเปนการสุมแบบโดยใชความนาจะเปน ใน
เขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ชุด ซึ่งจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม ที่ผานการทดสอบความนาเชื่อถือโดย pre-test จํานวน
40 ไดคา Cronbach Alpha 0.936 และทดสอบความเที่ยงตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนําไปแจกในเขตหวย
ขวาง คลองเตย ลาดพราว และปทุมวัน เขตละ 100 ชุด รวม 400 ชุด
4. สถิติที่ใชในการวิจัย คือ วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป การศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา อาชีพสวนใหญพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดสวนใหญ 20,001-30,000 บาท ซึ่งกลุมตัวอยางสวน
ใหญรับประทานอาหารคลีนเดือนละ 3-4 ครั้ง ตอสัปดาห และมีจุดประสงคสวนใหญเพื่อลดน้ําหนัก
จากผลการศึกษาดานตัวแปรสวนประสมทางการตลาด แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมตอสวนประสมทางการตลาด ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาตามคา เฉลี่ยรายขอแลวพบวา
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ ทานคิดวาอาหารคลีนมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ
4.23) รองลงมาคือ ทานรับทราบถึงประโยชนของการทานอาหารคลีน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21) และนอยที่สุด
คือ ทานคิดวาสถานที่ในการซื้ออาหารคลีนมีอยูเปนจํานวนมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.32)
จากผลการศึกษาดานวิถีการดําเนินชีวิตแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ ทานสนใจ
เลือกรับประทานอาหารคลีนเพราะมีประโยชนตอตัวทาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.10) รองลงมาคือ การทานอาหาร
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คลีนชวยปองกันไมใหเกิดโรคตาง ๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.09) และนอยที่สุดคือ ทานรับประทานอาหารคลีนหลัง
จากการออกกําลังกาย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.39)
จากผลการศึกษาดานทัศนคติ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมาก
โดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ ทานรูสึกมีทัศนคติท่ดี ี
ตออาหารคลีน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11) รองลงมาคือ ทานเชื่อวาอาหารคลีนมีการบอกถึงขอมูลทางโภชนาการ
ของอาหารอยางถูก ตอง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.05) และนอยที่สุดคือ ทานรูสึก เชื่อมั่นในการใหบ ริก ารของ
รานอาหารคลีน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.73)
จากผลการศึกษาดานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาตามคาเฉลี่ยรายขอแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมากที่สุดคือ
ทานมักหาขอมูล ประกอบการกอนการตัดสินใจซื้อทุก ครั้ง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.34) รองลงมาคือ ทานจะซื้อ
อาหารคลีนเพราะวามีประโยชนตอตัวทาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11) และนอยที่สุดคือ ทานตัดสินซื้ออาหารคลี
นจากชื่อเสียงของแบรนด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.57)
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห
Unstandardized
Coefficients
ตัวแปรอิสระ
สวนประสมทางการตลาด
วิถีการดําเนินชีวิต
ทัศนคติ

B
.174
.420
.617

Standardized
Coefficients

Std. Error Beta
.031
.190
.050
.289
.044
.512

t
Sig.
5.583 .000
8.487 .000
14.179 .000

R2 = 0.891, F = 1082.008, N = 400, p < 0.05
แสดงใหเห็นวาสวนประสมทางการตลาด ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหา
นครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหาร
คลีนในกรุเทพมหานคร (Sig = .000) วิถีการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพ
มหานคร (Sig = .000) และดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร (Sig =
.000)
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพ
มหานคร พบวา ดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีนในกรุงเทพมหานครมากที่สุด (B = .512)
รองลงมาคือวิถีการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร (B = .289) และ
สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร (B = .190)
ตามลําดับ
นอกจากนี้สัมประสิทธิ์การกําหนด (R² = 0.891) พบวาตัวแปรอิสระไดแก สวนประสมทางการตลาด
วิถีการดํานินชีวิต และทัศนคติที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร คิดเปน
รอยละ 89.1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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สรุปและอภิปรายผลวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารคลีนในกรุ ง เทพมหานคร จากการแปลผลการวิเ คราะหขอมูล ดัง กลาวขางตนของกลุม ตัวอยางมี
ความเห็นวาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร อยู ใน
ระดับมากที่คาเฉลี่ย 3.90 ซึ่งคลอดคลองตามหลักแนวคิดทฤษฎี (คอตเลอร, ฟลลิป 2546: 24) กลาววา สวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่ง
กิจการผสมผสานเครื่องมือตางๆ เหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุม
ลูกคาเปาหมาย โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญถึงความคุมคาของราคากับปริมาณและประโยชนของอาหาร
คลีน และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัย ที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟูดของประชากรใน
กรุงเทพ (2558) โดย ณัฐภัทร วัฒนถาวร ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวาวิถีการดําเนินชีวิตมีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลี
นในกรุงเทพมหานคร จากการแปลผลวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาวิถีการใช
ชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.79 ซึ่งสอดคลอง
ตามหลักแนวคิดทฤษฎี (Antonides&Raaij, 1998) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิตไดถูกสรางขึ้นเปนผลของ
ลักษณะตาง ๆ ของทัศนคติ และพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งที่มีความขัดแยงและไมแนนอนในชีวิตของแตละคนดังนั้น
จึงเปนไปไดที่จะวัดลักษณะของแตละกลุมคนจากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ตางกันของแตละบุคคลตาง ๆ
ที่เรียกวาการศึกษาแบงกลุมตามลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนการวัดองคประกอบสามประการสําคัญ
คือ (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ในลัก ษณะกวาง ๆ จนถึงลักษณะ
เจาะจงของสินคา เปนพฤติกรรมของรูปแบบการดําเนินชีวิตนั่นเอง โดยผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปจจัยที่สงผลตอการซื้ออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (2559) โดย เชียน ไป พบวาวิถีการ
ดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําทางสถิติที่ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 พบวาดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุง
เทพมหานคร จากการแปลผลการวิเคราะหขอมูลดัง กลาวขางตนของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาทัศนคติมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.92 ซึ่งสอดคลองตาม
หลักแนวคิดของ (Rosenberg and Hovland, 1960: 1) กลาววา ทัศนคติ โดยปกติแลวสามารถนิยามวา เปน
การชักจูงใจตอแนวโนมในการตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัย
ของ การตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง พรอมทานของผูบริโภคในเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร (2558) โดย ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ สวนใหญ พบวาทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลไปใชในทางธุรกิจ
จากลักษณะดานขอมูลทั่วไป ผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจซื้ออาหารคลีนอยูในชวงอายุระหวาง 21-30
ป รายไดตอเดือนเฉลี่ย 20,001-30,000 บาท ระดับ การศึก ษา ปริญ ญาตรีหรือเทียบเทา จุดประสงคที่
รับประทานอาหารคลีนเพื่อลดน้ําหนัก และรับประทานอาหารคลีน 3-4 ครั้งตอสัปดาห ดังนั้นการสั่งซื้ออาหาร
คลีน สามารถนําขอมูลดังกลาวไปปรับใชในการดําเนินธุรกิจ โดยการนําขอมูลและลักษณะกลุมเปาหมายไปทํา
การตลาดและทําการโฆษณาใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดการรับรูและการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนที่งายขึ้น หรือ
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อาจจะวางแผน วางกลยุทธใหตรงกับกลุมเปาหมาย จะชวยใหผูประกอบการธุรกิจอาหารคลีน สามารถที่จะ
วางแผนกลยุทธ สําหรับกลุมเปาหมายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาด ผูบริโภคจะใหความสําคัญเรื่องราคาของอาหารคลีนคุม
คากับปริมาณที่ผูบริโภคตองการ ดังนั้นผูประกอบการ ควรจะใสใจในเรื่องของปริมาณของอาหารใหคุมคากับ
ราคาที่ขาย จะสามารถตอบโจทยกับลูกคาไดชัดเจน และควรจะใหความสําคัญกับประเด็นดันกลาว เนื่องจาก
ลูกคาจะกังวลเรื่องความไมคุมคากับจํานวนเงินที่จาย เพื่อใหลูกคาไดพอใจกับปริมาณอาหารแตละกลอง
จากการศึกษาวิถีการดําเนินชีวิต ผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญกับประโยชนของอาหารคลีนที่
รับประทาน ดัง นั้นการผลิตอาหารคลีนออกมาผูป ระกอบการควรจะคํา นึง ถึง ประโยชนของสารอาหารให
ครบถวน ตามหลักของคาโภชนาที่ควรจะไดรับตอกลอง เพื่อใหผูบริโภคไดรูสึกถึงประโยชนของอาหารคลีนที่
ไดรับ นอกจากสามารถลดน้ําหนักไดแลว ยังทําใหสุขภาพดีขึ้นอีกดวย
จากการศึกษาดานทัศนคติ ผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่อง การทัศนคติที่ดีตออาหารคลีน
ไมมีอคติวารสชาติไมอรอย ดังนั้น ผูประกอบการควรจะทําการตลาดหรือสรางภาพลักษณที่ดีตออาหารคลีน
ทั้งในเรื่องของ รสชาติ ปริมาณ ราคา และบรรจุภัณฑ ทุกอยางควรอยูในระดับที่ไดมาตราฐานตลอดเวลา
แมกระทั่งกอนที่ผูบริโภคจะซื้อหรือหลังซื้อไปแลว แตสิ่งสําคัญที่สุดจะเปนในเรื่องของ ราคา และปริมาณ ซึ่ง
จะไดพอดีและคุมคาตอผูบริโภคมากที่สุด
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาถึงปจจัยของสวนประสมทางการตลาดตาง ๆ ใหมากขึ้นและลึกกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดความ
ครอบคลุมเนื้ออัดแนนไปดวยเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ควรทําการศึกษาในพื้นที่เขตอื่น ๆ เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของผูบริโภคในแตละพื้นที่ เพื่อเปน
ขอมูลที่หลากหลายมารวมกัน และการขยายธุรกิจที่เกี่ยวขอกับอาหารคลีน
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