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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน (Clean Food) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

การวิจยัเป็นเชิงปริมาณในรูปแบบการทาํการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

การหาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิง

พหุคูณ โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ20-

29 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีสถานะเป็นนิสิตนักศึกษาและมีรายไดน้้อยกว่า 

15,000 บาท และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ทางดา้นราคา และทางดา้นการส่งเสริมการตลาด 

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั

นัยสําคญั 0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1)ทางดา้นผลิตภณัฑ์ ผู ้

ประกอบกิจการควรคาํนึงถึงวตัถุดิบท่ีใช้ในประกอบอาหาร และวิธีในการประกอบอาหาร เพ่ือสามารถทาํให้เกิด

ประโยชน์ไดจ้ริง เป็นผลดีต่อผูบ้ริโภคและสามารถนาํมาทาํเป็นโฆษณาให้แก่ทางกิจการไดอี้กดว้ย  2)ดา้นราคา การ

กาํหนดราคาของอาหารคลีน ผูป้ระกอบกิจการควรกาํหนดราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ และความสะดวกสบายต่างๆ 

เพราะจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนได ้และ 3)ดา้นส่งเสริมการตลาด ผู ้
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ประกอบกิจการควรคาํนึงถึงการสร้างกลยทุธ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของตนอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะทาํให้แข่งขนักบั

คู่แข่งไดแ้ละเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, อาหารคลนี 

 

Abstract  

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

factors affecting the decision to purchase clean food of consumers in Bangkok and vicinity. The research is in the 

form of quantitative research survey by using questionnaire to collect the consolidated data.  The research samples 

were 400 internal security operations command officials. The questionnaires were used as the tool of data collection. 

The data was analyzed via descriptive statistic which are frequency, percentage, mean standard deviation analysis of 

variance and multiple regression analysis. Statistical significance was set at 0.05. 

The results showed that most of the samples were female, aged 20-29 years old, undertakingundergraduate degree 

education, and single with low income of less than 15,000 baht.  It was found that personal factor related to the 

decision to purchase clean food of consumers in Bangkok and in vicinity is product price and promotion.  Marketing 

mix factors that influence buying decisions are consisted of three factors: 1) Product, entrepreneurs should take into 

considerationthe ingredients used in cooking and good practice of food preparation steps.  It is for the benefits of 

consumers and, likewise, entrepreneurs and as a form of positive advertisement 2)  Price, the pricing of the clean 

food, entrepreneur should set reasonable price for the qualityand ease of access as it is the part that will allow 

consumers to make decision to buy clean food.  3)  Promotion, entrepreneur should consider marketing strategy to 

promote in order to compete with competitors and make a choice for consumers as well 
 

Keywords: marketing mix, decision, clean food 

 

1. บทนํา 

จากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันกันใน

สังคมปัจจุบนั ทาํให้ชีวิตของเราตอ้งทาํงานหนักเพ่ือ

ความอยู่รอดของชีวิตจนทําให้เราลืมท่ีจะดูแลรักษา

สุขภาพของตวัเอง สังเกตจากการเกิดอาการเจ็บป่วยได้

ง่ายกว่าคนสมัยโบราณ อีกทั้ งสภาพของส่ิงแวดลอ้ม

รอบตวัเราเปล่ียนแปลงมาก มีมลพิษมากข้ึน เช้ือโรค

และแบคทีเรียมากมายหลายชนิด ถา้ร่างกายของเราไม่

แข็งแรง ภูมิคุม้กันภายในร่างกายก็จะตํ่า แน่นอนเรา

ตอ้งเจ็บป่วยและเราก็ตอ้งพ่ึงพาแพทยห์รือยาปฎิชีวนะ 

ก าร ใช้ ย าม าก ๆ  ก็ จ ะ ส ะ ส ม แ ล ะ อ าจ ก่ อ ให้ เกิ ด

ผลขา้งเคียงไดใ้นอนาคต 

คนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกกินอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพเสมอไป เพราะพฤติกรรมการบริโภคมีความ

ซับซ้อน ในบางคร้ังอาหารท่ีหาซ้ือได้ง่าย สะดวก

รวดเร็ว หรือคุ้มค่า มักเป็นทางเลือกท่ีนิยมมากกว่า 

ส่ิงแวดล้อมด้านอาหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของประชากรในสังคม วิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ

ในปัจจุบนัทาํให้หลายคนตอ้งเลือกกินอาหารท่ีหาซ้ือ

ไ ด้ ง่ าย  ส ะ ด ว ก ร ว ด เร็ ว  ไ ม่ ว่ าจ ะ เป็ น จ าก ธุ ร กิ จ
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ร้านอาหารท่ี มีจํานวนสาขามากมายหรือจากร้าน

สะดวกซ้ือใกลต้วั 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อ าห าร ค ลี น  (Clean Food) ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เข ต

ก รุ ง เท พ ฯ แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล  เพ่ื อ นํ าข้อ มู ล ท่ี ได้ม า

เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร

คลีน ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

รวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการซ้ืออาหาร

คลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งน้ี

ขอ้มูลท่ีได้จะเป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้สนใจลงทุนใน

การประกอบกิจการร้านอาหารในการวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ลูกค้า และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ให้บริการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้า

ใช้บริการ เพ่ือให้ เกิดความได้เป รียบทางด้านการ

แข่งขันและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ นอกจากน้ี

ข้อ มูล ท่ีได้จะเป็น ประโยชน์ ต่อผู ้ส น ใจใน ธุรกิจ

ร้านอาหารต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

2.  เพ่ื อ ศึ ก ษ าถึ งปั จจัย ส่ วน ป ระส ม ท าง

การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร

คลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการ

วิจยั คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย

สุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล ข อ งก าร ศึ ก ษ าวิ จัย ใน ค ร้ั ง น้ี คื อ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

3.2.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ดงัน้ี ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นขอ้คาํถามปลาย

ปิด แบบตรวจสอบรายการ (check list) ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้จาํนวน 6 ขอ้ 

3.2.2 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเป็นขอ้คาํถามปลายปิด

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 11 ระดับ (rating scale) 

จาํนวน 4 ขอ้ใหญ่ 15 ขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์จาํนวน 6 ขอ้ 

2. ปัจจยัทางดา้นราคา จาํนวน 1 ขอ้ 

3. ปัจจยัการจดัจาํหน่าย จาํนวน 4 ขอ้ 

4. ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํนวน 4 ขอ้ 

3.2.3 ส่ วน ท่ี  3 ก ารตัด สิ น ใจ ซ้ื อ อ าห ารค ลี น ข อ ง

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สอบถาม

เก่ียวกบั การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงเป็นขอบเขตพ้ืนท่ีใน

การทาํวิจยั โดยเป็นขอ้คาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 11 ระดบั (rating scale) จาํนวน 5 ขอ้ 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

3.3.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดศึ้กษา

คน้ควา้จากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หนังสือทาง

วิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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3.3.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.4.1 การตรวจขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบดูความ

สมบูรณ์ของการตอบ แบบสอบถาม 

3.4.2 การลงรหัส (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง

เรียบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามท่ีได้กําหนดรหัสไว้

ล่วงหนา้สาํหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด 

3.4.3 การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วได้

นาํมาบนัทึกโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล

ขอ้มูลซ่ึงใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป (Statistic Package 

for Social Sciences หรือ SPSS) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใชส้ถิติดงัน้ี 1. การหาค่าความถ่ีและร้อยละ 2. การ

หาค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3. การ

ทดสอบสมมุติฐาน 

 

4. ผลการวจิัย 

 จากการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน 

สามารถจําแนกข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้ดังน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 206 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.5 จาํแนกตามอาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

อยูใ่นช่วง 20-29ปี 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 จาํแนก

ตามระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 288 คน คิด

เป็นร้อยละ 72.0 จาํแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 392 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.0 จาํแนกตามอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีอาชีพเป็นนกัศึกษา จาํนวน 321 คน คิดเป็นร้อย

ละ 80.2 จาํแนกตามรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

รายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท จาํนวน 302 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75.5 

 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ซ่ึงตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้โดยเก็บ

ข้อมูลแบบตรวจสอบรายการ และทําการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยตามสมมติฐานท่ี 1 เพ่ือหาความ

แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารคลีนของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติแบบ One 

Way Anovaโดยกําห น ด ระดับ นั ยสํ าคัญ ท างส ถิ ติ 

(Alpha) ท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า เพศ ระดับ

การศึกษาและสถานภาพทางครอบครัว มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ส่วนอายุ อาชีพ และรายได ้ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน 

ของผู ้บ ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล การ

พยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในอนาคตและการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยตามสมมติฐานท่ี 2 เพ่ือ

วิเคราะห์ปัจจยัของตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ตวัแปรตาม โดยตวัแปรอิสระท่ีใช้ ได้แก่ ปัจจัยส่วน

ประสมทางดา้นการตลาด 4P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตวัแปรตาม 

ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล ผู ้วิจัยได้นําเสนอผลการ

วิ เค ร า ะ ห์ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ  (Multiple 

Regression Analysis) เพ่ื อใช้ใน การวิ เค ราะห์  และ

พยากรณ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน 

ของผู ้บ ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณ ฑ ล ผล
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การศึกษา พบว่า ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้านราคา และ

ทางดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อ าห ารค ลี น ข อ งผู ้บ ริโ ภ ค ใน เข ต ก รุง เท พ ฯ แ ล ะ

ปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ซ่ึงแสดงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 

(R2) ท่ีไดจ้ากการคาํนวณ 0.447 แสดงว่าตวัแปรอิสระ 

คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นราคา มีผล

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างยิ่งกับตัวแปรตาม คือ 

การตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล คิดเป็น 44.7% 

 

5.  การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้านราคา และ

ทางดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อ าห ารค ลี น ข อ งผู ้บ ริโ ภ ค ใน เข ต ก รุง เท พ ฯ แ ล ะ

ปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทางด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

อ าห ารค ลี น ข อ งผู ้บ ริโ ภ ค ใน เข ต ก รุง เท พ ฯ แ ล ะ

ปริมณฑล เน่ืองจาก สินคา้หรือผลิตภณัฑ์มีรูปลกัษณ์ท่ี

ใกลเ้คียงกนั ความสะดวกในการบริโภคอยู่ในระดับ

ใกลเ้คียงกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้น

ผลิตภณัฑ์จึงเป็นส่วนสําคญัในการตดัสินใจซ้ืออาหาร

คลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและมี

ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน (T) เป็นบวกแสดงให้

เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกับการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งและเป็นไปตาม

ทฤษฎีของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิด

ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการของ  

(Kotler, 2009)ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ี

ให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  

Mix) ดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นการลาํบากท่ีจะสร้างให้เห็น

ขอ้แตกต่างของการบริการอย่างเด่นชัด ในความรู้สึก

ของลูกคา้ การพฒันาคุณภาพ การใหบ้ริการท่ีเหนือกวา่

คู่แข่งขัน สามารถทําได้คือ คุณภาพการให้บริการ 

(service quality) ส่ิงสําคัญส่ิงหน่ึงในการสร้างความ

ต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการ

ให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการ

ให้บริการตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั

คุณ ภาพ การให้บ ริการท่ี ลูกค้าต้องการจะได้จาก

ประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก ฯลฯ 

แนวคิดทฤษฎีของ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) กล่าวใน

เร่ืองตัวแปรหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ว่าใน

ฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า 

ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย เพ่ือให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการ

เสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวาง ส่วนในเร่ืองของ

รูปร่างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก 

สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 

หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจทําให้ผู ้บ ริโภคเลือกไว้เพ่ือ

พิจารณา ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ี

แสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ี

สําคญัก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั สินคา้

คุณภาพสูงหรือสินค้าท่ีปรับเข้ากับความต้องการ

บางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 

ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทางด้านราคา พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร

คลีน ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

เน่ืองจากความสะดวกสบาย คุณภาพของสินคา้และการ

จดัจาํหน่ายอยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดทางด้านราคาจึงเป็นส่วนสําคญัในการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑลและมีค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน (T) 

เป็นบวกแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทาง
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เดียวกับการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้ง

และเป็นไปตามทฤษฎีของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการของ (Kotler, 2009) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสม

การตลาด (Marketing  Mix) ดา้นราคา หมายถึงคุณค่า

ผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า  ของบริการกบัของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่า

ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น การกาํหนดราคาการ

ให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการ

ชัดเจน  และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกัน

และสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎีของ (อดุลย ์จาตุรงค

กุล, 2543) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของ

ส่วนผสมทางการตลาด วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทาง

การตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เพราะ

ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภค

ทาํการประเมินทางเลือกและทาํการตดัสินใจ โดยปกติ

ผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาตํ่า นกัการตลาดจึงควรคิด

ราคาน้อย ลดต้น ทุ น การซ้ื อห รือทําให้ ผู ้บ ริโภ ค

ตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ สําหรับการตดัสินใจอย่าง

กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็น

อยา่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับสินคา้

ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทาํให้การซ้ือลดนอ้ยลง นอกจากน้ี

ราคายงัเป็นเคร่ืองประเมินคุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็

ติดตามด้วยการซ้ือและสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎี

ของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) ไดก้ล่าวไวว้่า 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจ

แก่กลุ่มเป้าหมาย ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนท่ีตอ้ง

จ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมด

ท่ี ลู ก ค้า รับ รู้ เพ่ื อ ให้ ได้ผ ล ป ระโ ยช น์ จ าก ก ารใช้

ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป (Kotler, 2009) 

ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น 

P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน 

(Cost) ของลูกค้า ผู ้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา ของผลิตภณัฑ์

นั้ น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู ้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือ 

ดงันั้น ผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง (1)คุณ

ค่าท่ี รับ รู้ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้องพิจารณาการ

ยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่า

ผลิตภณัฑ์นั้น (2)ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)การแข่งขนั (4)ปัจจยัอ่ืนๆ 

ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล มีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

(T) เป็นบวกแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลใน

ทิศทางเดียวกับการตัดสินใจซ้ื ออาห ารคลีนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงผลการวิจยั

สอดคลอ้งและเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของ (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ , 2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการของ (Kotler, 2009)ไวว้่า

เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้

ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) ดา้นส่งเสริม

ก า ร ต ล า ด  (Promotion)  เป็ น เค ร่ื อ ง มื อ ห น่ึ ง ท่ี มี

ความสําคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมี

วตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติ

และพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจสาํคญัของ

การตลาดสายสัมพนัธ์และสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎี

ของ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) กล่าวในเร่ือง ตัวแปร

หรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด ว่าเป็น

ตัวกระตุ้น ห รือ ส่ิ งเร้าท างการตลาดท่ี กระท บ ต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เพราะการส่งเสริมการตลาด 

สามารถก่ออิทธิพลต่อผู ้บริโภคได้ทุกขั้นตอนของ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัตลาดส่งไปอาจ
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เตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนักการ

ตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละมนัสามารถส่งมอบ

ให้ไดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการ

ซ้ือเป็นการยืนยนัว่าการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

และสอดคลอ้งตามแนวคิดทฤษฎีของ (ศิริวรรณ  เสรี

รัตน์และคณ ะ, 2552) ได้กล่ าวไว้ว่า ส่วนประส ม

การตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้

ซ่ึ งบ ริษัทใช้ร่วมกัน เพ่ื อส น องความพึ งพ อใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือการ

ส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ 

หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เกิดความ

ต้องการห รือเพ่ื อ เตือน ความทรงจํา (Remind) ใน

ผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความ

เช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, Walker and Stanton, 

2007) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่ง

ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

การติ ด ต่ อ ส่ื อ ส ารอ าจใช้พ นัก งาน ข าย (Personal 

Selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น 

(Non Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมี

หลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลาย

เคร่ืองมือซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั [Integrated 

Marketing Communication (IMC)] โด ยพิ จารณ าถึ ง

ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนัโดยบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

 

6. บทสรุป 

ผลการวจิยัน้ีมีขอ้พยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารคลีนของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ได ้3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้าน

ผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบกิจการควรคาํนึงถึงวตัถุดิบท่ีใช้

ในประกอบอาหาร และวิธีในการประกอบอาหาร เพ่ือ

สามารถทําให้ เกิดประโยชน์ได้จ ริง เป็น ผลดีต่อ

ผูบ้ริโภคและสามารถนํามาทาํเป็นโฆษณาให้แก่ทาง

กิจการอีกดว้ย 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้าน

ราคา การกําหนดราคาของอาหารคลีน ผู ้ประกอบ

กิจการควรกาํหนดราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพ และ

ความสะดวกสบายต่างๆ เพราะจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ

ช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน

ได ้

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้าน

ส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบกิจการควรคาํนึงถึงการ

สร้างกลยุท ธ์ เพ่ื อส่งเส ริมการตลาดของตนอย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะทาํให้แข่นขนักบัคู่แข่งไดแ้ละเป็น

ทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ กรรมการและอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูซ่ึ้งให้ความช่วยเหลือ และให้

คาํปรึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์ ไดใ้ห้คาํแนะนาํและ

ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนทาํให้งานวิจยัน้ีเสร็จ

สมบูรณ์ ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีไดส้นบัสนุน

ทุนการศึกษาตลอดหลกัสูตร รวมถึงคณาจารยทุ์กท่าน 

ท่ีไดใ้ห้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

และสามารถนําไปใช้ในการทาํงานของผูว้ิจัยได้เป็น

อย่างดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี และบุคลากรของศูนย์

ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลยัรังสิตทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความ

ช่ ว ย เห ลื อ  แ ล ะ อําน วย ค ว าม ส ะ ด ว ก  ให้ ก าร ทํา

วทิยานิพนธ์น้ีเสร็จสมบูรณ์ในท่ีสุด 
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