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CONSUMER S’ BEHAVIOR ON BUYING CLEAN FOOD 
VIA E-COMMERCE IN BANGKOK 

 
ธิติมา พดัลม *ผศ.ดร.กุลเชษฐ ์มงคล ** 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน
ฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณ และใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 390 ราย ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานไคสแควร์        
(Chi-Square)   
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารคลีนฟู้ ดส์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26-35 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อยสุด คือผกัสดปลอดสารพิษ สถานท่ีท่ีซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์บ่อยท่ีสุดคือ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ความถ่ีในการซ้ือมากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยไม่จ  ากดัวาระและโอกาส ซ่ึงตนเองเป็น
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือ และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน
ฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อยูร่ะดบัมากในทุกดา้น โดยดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
ราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ค าส าคัญ: พฤติกรรมผูบ้ริโภค, การตดัสินใจ, อาหารคลีนฟู้ ดส์ 

                                                 
* นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
** ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ประจ าวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
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Abstract 

 
 This research aimed to study factors influencing decisions to buy clean food via        
E-commerce of consumers in Bangkok. The research focused on people who lived in 
Bangkok and bought clean food products via E-commerce. The samples of the research were 
390 respondents who came from systematic random. The frequency of distribution, the 
percentage, mean, standard deviation and Chi-Square. The findings indicated that most of 
single female consumers were in the age range between 26-35 years old and hold bachelor’s 
degree or equivalent, working at a private company and earning the personal income between 
10,000 – 20,000Thai baht and they bought the clean food in Bangkok. Most of female 
consumers revealed that clean food – vegetable was the most popular and supermarket was 
the place where they often made the purchases. By average, the frequency of purchase was 
more than one time a week for unlimited term to buy. The most influent factor for making a 
decision was themselves and the information from the social media on the Internet. However 
the element of Marketing Mix was also highly involved on the customer’s purchase, 
especially the product, price, promotion and distribution channels (place) were stated in order. 
The result of the hypothesis revealed that the differences of demographic influences of age, 
gender, marital status, education, occupation and income affected the consumers’ behavior to 
buy clean food via E-commerce in Bangkok with the statistically significant level of 0.05. In 
addition, the marketing mix factors affected the consumers’ behavior to buy clean food via E-
commerce in Bangkok with the statistically significant level of 0.05.  
 
Keywords: Consumer Behavior, Decision Making, Clean Food products 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษยมี์ความเปล่ียนแปลงไป เกิดความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นต่าง ๆ 
มากยิง่ข้ึน ไม่วา่จะเป็นทางดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ  หรือทางดา้นเทคโนโลยี ท าให้สภาพวิถี
ชีวติความเป็นอยูจึ่งมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กลายเป็นการใชชี้วติดว้ยความเร่งรีบ การเสริมสร้างสุขภาพ
ท่ีดีของตนเอง โดยการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ พกัผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ
และเหมาะสมนั้น ไดถู้กมองขา้มไป (พนัธ์ทิพย ์สิทธิปัญญา, 2553) จนก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพ เกิด
การเจบ็ป่วยเกิดข้ึน แต่เดิมหากเกิดการเจ็บป่วย มกัพึ่งพาการรักษาทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นการเนน้ในเร่ืองของ
การซ่อมแซมสุขภาพจากการเจ็บป่วยเป็นหลกั เพราะคิดว่าเป็นทางเลือกท่ีดีในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่ใน
ความเป็นจริง เป็นเพียงแค่การแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงจ  าเป็นตอ้งปรับทศันคติ
เก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพเสียใหม่  ซ่ึงตอ้งเนน้การดูแลสุขภาพเชิงรุก หรือเป็นการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุนัน่เอง โดย
ท าการส่งเสริมใหบุ้คคลมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยข้ึน และปัญหาพื้นฐาน
ท่ีท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วยท่ีส าคญั คือ อาหาร (พิศิษฐ ์สวนนาค และปราณี แกว้ด ารงค,์ 2550)  

อาหารถือไดว้า่เป็นหน่ึงในปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีวิตของมนุษย ์หรือปัจจยัส่ี อนัเน่ืองมาจากในแต่
ละวนั มนุษยต์อ้งท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่างกายจึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานจากสารอาหารท่ีร่างกายไดรั้บจากการ
รับประทานอาหารในแต่ละม้ือ ในการรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลัก
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โภชนาการใหไ้ดส้ารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ซ่ืงไดแ้ก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่หรือแร่ธาตุ วิตามิน และ
ไขมนั เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเต็มท่ี เพราะส่ิงท่ีเรารับประทานเข้าไปนั้นย่อมส่งผลต่อ
สุขภาพทั้งส้ิน การรู้จกัเลือกรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบัความตอ้งการของ
ร่างกายจะช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ (พนัธ์ทิพย ์ สิทธิปัญญา, 2553) เพื่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการทางดา้นร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพอนามยัของมนุษย ์แต่จาก
การด าเนินชีวติในยคุปัจจุบนัของมนุษยท่ี์มีแต่ความเร่งรีบ ท าให้เกิดลกัษณะนิสัยในการรับประทานอาหารท่ี
ผิด ซ่ึงสวนทางกบัความตอ้งการของร่างกาย ท าร้ายสุขภาพของตนเองจากการรับประทานอาหาร โดย
บริโภคอาหารท่ีผา่นการปรุงแต่งดดัแปลงท าให้อาหารมีไขมนัสูงเพิ่มข้ึนจากปกติ หรืออาจมีสารปนเป้ือนอยู่
ในอาหาร เช่น อาหารประเภทฟาสตฟ์ู้ ดส์ หรือท่ีเรียกกนัวา่ อาหารขยะ (Junk Food) มีจ าหน่ายตามทอ้งตลาด
อยา่งแพร่หลาย และไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูบ้ริโภคในเด็กและวยัรุ่นเป็นอย่างมาก ซ่ึงอาหารเหล่าน้ีลว้น
เป็นอนัตรายต่อร่างกาย เม่ือบริโภคอาหารเหล่าน้ีเป็นเวลานาน สารปนเป้ือนและสารอาหารท่ีมีมากเกินท่ีอยู่
ในอาหารจะเขา้ไปสะสมในร่างกายจ านวนมาก ท าให้เกิดการเจ็บป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ซ่ึงบางโรคท่ี
เกิดข้ึน ยารักษาโรคอาจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เกิดความตระหนกัและกงัวลใน
สุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งผลท าให้พฤติกรรมในการบริโภคอาหารของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป โดยหนัมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (พนัธ์ทิพย ์  สิทธิปัญญา, 2553)  ซ่ึงใน
ปัจจุบนัอาหารเพื่อสุขภาพท่ีได้รับกระแสการตอบรับท่ีผูบ้ริโภคให้ความนิยมมากท่ีสุด คือ อาหารคลีน  
(Clean Food) โดยอาหารคลีน เป็นอาหารท่ีผา่นการปรุงแต่งดดัแปลงนอ้ยท่ีสุด เนน้ความเป็นธรรมชาติให้
ได้มากท่ีสุด เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ซ่ึงได้แก่อาหารจ าพวก ผกั ผลไมส้ด ธัญพืช 
อาหารท่ีไม่ผา่นการขดัสี อาหารท่ีไม่ปรุงรสจดั อาหารประเภทน้ี จึงจดัเป็นอาหารท่ีเนน้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยตรง อาหารคลีนจึงไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ 

จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเป็นไปอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะทางดา้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีมี
การพฒันากนัหลากหลายรูปแบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใช้งานครอบคลุมพื้นท่ีและมีจ านวนคนใช้
งานมากท่ีสุด (ทิพยว์ลัย ์ยะพนัธ์, 2553) จึงเป็นจุดก าเนิดของเครือข่ายสังคมวงกวา้ง “อินเตอร์เน็ต” ซ่ึงเขา้มา
กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั ในการส่ือสารของบุคคลจากทัว่ทุกมุมโลก จึงส่งผลท าให้เกิด Social 
Commerce หรือธุรกิจในสังคมออนไลน์ และเป็นสาเหตุท่ีท าให้การคา้ขายเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากท่ีเคย
ท าการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ในรูปแบบร้านคา้ กลายเป็นซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ผ่านช่องทางดงักล่าว 
หรือท่ีเรียกวา่ ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางการคา้ระหวา่ง   
ผูจ้  าหน่ายและผูบ้ริโภค ช่องทางน้ีจึงถือเป็นเป็นแหล่งการคา้เสมือนจริงท่ีสามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้
ได้อย่างเสรี สามารถเขา้ถึงลูกคา้จากทุกมุมโลก ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และสามารถรับขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัสินคา้ไดทุ้กสถานท่ี และตลอด 24 ชัว่โมง จึงส่งผลใหก้ระแสเงินไหลเวียนอยูใ่นระบบอยา่งมหาศาล      
(สุภาพร ชุ่มสกุล, 2554) ท าใหก้ารซ้ือขายสินคา้ผา่นช่องทางดงักล่าวมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การซ้ือ
ขายสินคา้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นจึงเป็นตวัเลือกส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
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ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผู้ป้ระกอบการและนกัการตลาดไดท้ราบถึง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ และสามารถให้นกัการตลาดใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อตอบสนอง
ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดสู้งสุด น ามาซ่ึงการเพิ่มข้ึนของยอดขายและการสร้างก าไรอยา่งย ัง่ยนื  

 
วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

1.  เพื่อ ศึกษาถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหาร 
คลีนฟู้ ดส์ ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
สมมติฐานการวจิัย 
 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์  
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั   
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร 
คลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือคลนีฟู้ดส์ผ่านส่ือ
อเิลก็ทรอนกิส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ 
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย แนวคิดทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2538) แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Philip Kotler, 2000) และแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Philip Kotler, 2003) 
 
ระเบียบวธิีวจิัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นผูว้ิจยัจึงทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยท าการทดสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ทางดา้นความเท่ียงตรง 
(Validity) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มอบให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาและ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ใหมี้ความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั และหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item – Objective Congruence)โดยการหาค่า IOC นั้น ผูว้ิจยัได้น าไป
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาในการเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.5 จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและผ่านการปรับปรุงแก้ไข ไปทดสอบหาค่าความ
น่าเช่ือถือ โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จ  านวน 30 ชุด และท าการวิเคราะห์หาค่าความ
น่าเช่ือถือ โดยใช ้Cronbach’s Alpha Coefficient ไดค้่าเท่ากบั 0.831 ซ่ึงเป็นค่าท่ีเช่ือถือได ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของงานวิจยั ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใชก้ารก าหนดขนาดตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 โดยใชสู้ตรการค านวณหาขนาดตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยั เท่ากบั 385 ตวัอย่าง โดยท าการเก็บขอ้มูลทั้งส้ินจ านวน 390 ชุด เพื่อป้องกนัการผิดพลาดของ
ขอ้มูล  
 หลงัจากนั้น ผูว้จิยัจึงท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample random sampling) โดยวิธีการจบัฉลาก
เพื่อสุ่มเลือกเขตการปกครองในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 6 กลุ่ม โดยไดพ้ิจารณาตามการแบ่งเขตของ 
ศูนยก์รุงเทพมหานคร (2552) ตามลกัษณะสภาพพื้นท่ี เศรษฐกิจ สังคม วิถีการด ารงชีวิตของประชาชนท่ี
คลา้ยคลึงกนั จึงไดแ้บ่งพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 กลุ่ม การปกครอง ประกอบดว้ย กลุ่มกรุงเทพ
กลาง กลุ่มกรุงเทพใต ้กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต ้และได้
แบ่งกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 6 กลุ่มออกเป็นจ านวน กลุ่มละ 65 คนเท่า ๆ กนั (รวมเป็นจ านวน 390 คน) และใช้การ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
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สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหารคลีน
ฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ ค่าความถ่ี ค่าสถิติร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการแจกแจงสถิติวิเคราะห์ไคสแควร์ 
(Chi-Square)   
 
ผลการวจิัย 
ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 32.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.3 การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 60.3 ซ่ึงประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.3 และมีรายไดเ้ฉล่ีย
อยูท่ี่ 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0  
พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 ทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบวา่ มีการเลือกซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ ประเภทผกัสดปลอดสารพิษ
บ่อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.8 สถานท่ีท่ีไปซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์บ่อยท่ีสุดไดแ้ก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต คิดเป็นร้อย
ละ 25.87 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ สูงสุดไดแ้ก่ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 68.8 
แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสูงสุดไดแ้ก่ ส่ือสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อย
ละ 34.8 ความถ่ีในการซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ ไดแ้ก่ มากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 56.5 สถานท่ีท่ี
รับประทานอาหารคลีนฟู้ ดส์สูงสุดไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั คิดเป็นร้อยละ 65.44  และวาระและโอกาสท่ีท่านเลือก
ซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์สูงสุดไดแ้ก่ ไม่จ  ากดัวาระ โอกาส และเทศกาลใด ๆ คิดเป็นร้อยละ 51.72  
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลนีฟู้ดส์  
 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ โดยค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมนั้นผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.22, S.D. = .696) เม่ือพิจารณาดา้นท่ีรองลงมาคือ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 4.06, S.D. = .634) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 3.95, S.D. = .803) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 3.94, S.D. = 
.747) ตามล าดบั โดยรายละเอียดในแต่ละดา้นมีดงัน้ี 
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 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลายและทนัสมยัอยูเ่สมอ มีการให้ขอ้มูลและ
ค าอธิบายถึงประโยชน์ของสินคา้ในแต่ละชนิด ซ่ึงสินคา้นั้นมีคุณสมบติัพิเศษตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
รวมถึงรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์เช่น ลกัษณะ, รูปลกัษณ์ ของภาชนะบรรจุ และแรงดึงดูดดา้นรูปลกัษณ์สินคา้ 
 2. ดา้นราคา โดยราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงราคาสินคา้สามารถ
ต่อรองไดม้ากกวา่ตามตลาดทัว่ไป และมีการระบุราคาท่ีชดัเจน  
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมีการจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ จะท าให้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 
ขั้นตอนในการสั่ง ซ้ือควรมีความไม่ยุ่งยากซับซ้อน  สามารถท าการสั่ง ซ้ือได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ซ่ึง 
การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์นั้น มีส่วนท าให้ผูบ้ริโภคท าการเลือกซ้ือ และมีความสะดวกรวดเร็วใน
การจดัส่งสินคา้ถึงมือผูบ้ริโภค 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการแจง้ข่าวสาร หรือขอ้มูลส่งเสริมการขาย ส าหรับสมาชิกทางส่ือ
สังคมออนไลน์ รวมถึงการมีส่วนลดหรือคะแนนสะสมเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษ โดยควรมีการรับเปล่ียนสินคา้
คืน หรือการรับประกนัสินคา้ในการส่งถึงมือผูบ้ริโภค และมีบริการหรือสิทธิพิเศษ ส าหรับสมาชิก เช่น ส่ง
สินคา้ฟรีส าหรับสมาชิก 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวเิคราะห์หาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั โดยตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 
 H0: ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั    
 H1: ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั  
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน มี 2 กรณีดงัน้ี คือ หากผลการทดสอบ พบวา่ ค่า sig. < 0.05 คือ ปฏิเสธ 
H0 แสดงใหเ้ห็นถึง ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัและหากผลการทดสอบ พบว่า ค่า sig.>0.05 คือ
ยอมรับ H0 แสดงให้เห็นถึง ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน
ฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัโดยท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
แสดงในตาราง ดงัต่อไปน้ี 



                13

 
 

13 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
อาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ Value Sig. ผลการทดสอบ 
ด้านเพศ    
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 52.185 .000* ปฏิเสธ H0 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 21.332 .000* ปฏิเสธ H0 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 1.527 .665 ยอมรับ H0 
- ความถ่ีในการซ้ือ 1.289 .343 ยอมรับ H0 

ด้านอาย ุ    
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 55.218 .000* ปฏิเสธ H0 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 9.112 .377 ยอมรับ H0 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 42.725 .000* ปฏิเสธ H0 

- ความถ่ีในการซ้ือ 11.210 .182 ยอมรับ H0 
ด้านสถานภาพการสมรส    
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 26.376 .000* ปฏิเสธ H0 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
ด้านระดบัการศึกษา 
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
ด้านอาชีพ 
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 

2.205 
23.117 
32.188 
 
51.212 
42.188 
12.120 
53.106 
 
84.128 
14.100 
19.128 
44.122 
 
8.171 
10.218 
44.228 
11.102 

.922 

.000* 

.000* 
 
.000* 
.000* 
.225 
.000* 
 
.000* 
.223 
.446 
.000* 
 
.166 
.338 
.000* 
.144 

ยอมรับ H0 

ปฏิเสธ H0 
ปฏิเสธ H0 

 
ปฏิเสธ H0 
ปฏิเสธ H0 
ยอมรับ H0                       
ปฏิเสธ H0   

 

ปฏิเสธ H0 
ยอมรับ H0 

ยอมรับ H0 

ปฏิเสธ H0    

 

ยอมรับ H0 

ยอมรับ H0 

ปฏิเสธ H0 
ยอมรับ H0         

* มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05    
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จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 
 ดา้นเพศ  ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร
คลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ี
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร   
ในดา้นประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด และดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ดา้นอายุ  ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร
คลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ี
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร    
ในดา้นประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด และด้านแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ดา้นสถานภาพการสมรส  ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพการสมรสของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด ดา้นแหล่งขอ้มูล
ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ และดา้นความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ดา้นระดบัการศึกษา  ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด ดา้นบุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ และดา้นความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ด้านอาชีพ  ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอาชีพของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
อาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ด้าน
อาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด และดา้นความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภค ท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ตัวแปร ใช้ค่าสถิติไคสแควร์     
(Chi-Square) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร
คลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 
 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน
ฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร     
 H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหาร 
คลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน มี 2 กรณีดงัน้ี คือ หากผลการทดสอบ พบวา่ ค่า sig. < 0.05 คือ ปฏิเสธ 
H0 แสดงใหเ้ห็นถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน
ฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และหากผลการทดสอบ พบวา่ ค่า sig.>0.05 คือยอมรับ 
H0 แสดงให้เห็นถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร
คลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงใน
ตาราง ดงัต่อไปน้ี 

ต า ร า ง ที่  2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานส่ วนประสมทางการตลาด ท่ี มีผล ต่อพฤ ติกรรม 
การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนประสมทางการตลาด Value Sig. ผลการทดสอบ 
ด้านผลติภัณฑ์    
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 181.221 .000* ปฏิเสธ H0 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 92.025 .000* ปฏิเสธ H0 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 120.116 .000* ปฏิเสธ H0 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
 

47.411 .189 ยอมรับ H0 
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ส่วนประสมทางการตลาด Value Sig. ผลการทดสอบ 
ด้านราคา    
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 122.84 .000* ปฏิเสธ H0 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 188.120 .000* ปฏิเสธ H0 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 55.579 .078 ยอมรับ H0 

- ความถ่ีในการซ้ือ 66.265 .000* ปฏิเสธ H0 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย    
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 111.128 .000* ปฏิเสธ H0 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 89.716 .000* ปฏิเสธ H0 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
 
 ด้านส่งเสริมการตลาด 
- ประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 

121.144 
80.225 
 
 
202.426 
102.173 
194.221 
98.122 

.000* 

.000* 
 
 
.000* 
.000* 
.000* 
.000* 

ปฏิเสธ H0 
ปฏิเสธ H0 
 
 
ปฏิเสธ H0 
ปฏิเสธ H0 
ปฏิเสธ H0 
ปฏิเสธ H0 

* มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05    

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี  
 ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประเภทของอาหารคลีน
ฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ และดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ยกเวน้ทางดา้นความถ่ีในการซ้ือซ่ึงแสดงถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองของ 
คุณภาพสินคา้ ความหลากหลายและทนัสมยัอยูเ่สมอ การให้ขอ้มูลและค าอธิบายถึงประโยชน์ของสินคา้ใน
แต่ละชนิด รวมถึงรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ เช่น ลกัษณะ รูปลกัษณ์ ของภาชนะบรรจุ และแรงดึงดูดด้าน
รูปลกัษณ์สินคา้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ในดา้นความถ่ีในการซ้ือ 
 ดา้นราคา  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
อาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย 
ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ และด้านความถ่ีในการซ้ือ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ยกเว้น ทางด้าน
แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ ซ่ึงแสดงถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ในเร่ืองของราคา
สินคา้ท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงราคาสินคา้สามารถต่อรองไดม้ากกวา่ตาม
ตลาดทัว่ไป และมีการระบุราคาท่ีชัดเจน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ในด้าน
แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ  
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 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกดา้นของ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประเภทของอาหารคลีนฟู้ ดส์ท่ีซ้ือบ่อย ดา้นบุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการซ้ือ ดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพล และดา้นความถ่ีในการซ้ือ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี 
อายุระหว่าง 26-35 มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงจาก
ผลการวจิยัดงักล่าว ทางดา้นประชากรศาสตร์ มีการสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ยศวิไลย ์สุธรรม (2553) ได้
ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกเคร่ืองส าอางผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนวรรณ  สุทธิวงศ ์(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือ
สินคา้ผ่านส่ือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี มีการศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ พิชยารักษ ์มณีเลอเลิศ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 26-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจากผลการวิจยัดงักล่าว จากการใช้ทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริเพญ็ มโนศิลปกร (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้และบริการ
ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
ส่งเสริมการตลาด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณา พุทธคยัยา (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้สตรีผ่านเฟสบุ๊ค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกุลวดี 
คูหะโรจนานนท์ (2545) กล่าวโดยสรุป ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได้และ
สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อท าใหกิ้จการอยูร่อด หรืออาจเรียก
ไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีถูกใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
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ลูกคา้เป้าหมาย ท าให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายพึงพอใจและมีความสุขได้ และสอดคล้องกบัทฤษฎีปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 
 การทดสอบสมมติฐาน ทางดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร
คลีนฟู้ ดส์ ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ภณิษา เพ็งอ่ิม (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีซ้ือสินคา้ผ่านทางเวบ็เครือข่าย
สังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้า
ออนไลน์ผ่านทางเวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 
0.05 และการทดสอบสมมติฐาน ทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหาร
คลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แสดงถึง ถา้ปัจจยัทางการตลาดเกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคจะเปล่ียนแปลงไปตามกนั ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Philip Kotler, 2003) 
เพราะฉะนั้นควรมีการวางแผนการตลาดท่ีดี เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ืออยา่งต่อเน่ือง กล่าว
โดยสรุปคือ จากการท่ีส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้นลว้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความส าคญั
กบัทุกดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่ควรมองขา้มดา้นใดดา้นหน่ึงไป เพราะปัจจยัน้ีจะเป็นตวั
ส่งเสริมใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งครบถว้นสมบูรณ์สูงสุด 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอขอ้เสนอแนะ เพื่อให้นกัการตลาดใช้เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผน  
กลยทุธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายจากการจ าหน่ายและสร้างก าไรอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการสร้างความไดเ้ปรียบ
เชิงการแข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารคลีนฟู้ ดส์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์นั้นมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู ้บริโภค  ดังนั้ นแล้วทาง
ผู ้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่ีจ  าหน่ายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
โดยเน้นความเหมาะสมในการโพสต์รูปผลิตภณัฑ์ท่ีมีความใกลเ้คียงของจริง และมีความหลากหลายใน
ผลิตภณัฑ์ โดยมีสินคา้หลายชนิดให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือก เน่ืองจากผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนั รวมถึงการให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคในเร่ืองเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความใส่ใจท่ีทาง
ผูป้ระกอบการมอบให้กบัผูบ้ริโภค ทางดา้นบรรจุภณัฑ์ควรมีความสวยงามและคุณภาพ รวมถึงการบรรจุ



                19

 
 

19 
 

กล่องพสัดุไปรษณียท่ี์เป็นหวัใจหลกัของการส่งสินคา้ส าหรับการขายออนไลน์ ซ่ึงถือเป็นการช่วยส่ือสารกบั
ผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ยในเร่ืองการจดัสรรของท่ีดีมีคุณภาพมาจ าหน่ายและใส่ใจต่อการหีบห่อท่ีจะส่งผลดีต่อทั้ง
ภาพลกัษณ์และยอดขาย เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการกลบัมาซ้ือซ ้ าไดอี้กในอนาคต 
 2.  จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคานั้นมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภค ดงันั้นแลว้จึงควรท าการก าหนดราคาท่ี
มีความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ มีความชดัเจนในการมองเห็นราคาและช่องทางการช าระเงินควรมีการระบุ
เอาไวใ้นต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดั หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกใจของตวัผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงระบบการ
ช าระเงิน ตอ้งมีการสร้างความน่าเช่ือถือ เพื่อใหลู้กคา้รู้สึกปลอดภยัในการช าระเงิน เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
มัน่ใจในการซ้ือผลิตภณัฑ ์
 3.  จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู ้บริโภค ดังนั้ นแล้วทาง
ผูป้ระกอบการจึงควรค านึงถึงความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคเป็นหลกั ในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค 
โดยรูปแบบของเวบ็ไซตต์อ้งมีการใชง้านง่าย สามารถท าการสั่งซ้ือไดทุ้กหนา้ของเวบ็ไซต ์เพื่อให้การสั่งซ้ือ
แต่ละคร้ังเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และควรจัดหาช่ือท่ีเหมาะสมจดจ าง่าย และควรสร้างโลโก้ (Logo) 
ผลิตภณัฑ ์เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑจ์ะท าใหผู้บ้ริโภคนึกถึงเวบ็ไซตเ์ราเป็นอนัดบัแรก 
 4.  จากผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู ้บริโภค ดังนั้ นแล้วทาง
ผูป้ระกอบการจึงควรจดัการส่งเสริมการตลาดส าหรับผูบ้ริโภค เช่น การลด แลก แจก แถม ซ่ึงเป็นการช่วย
กระตุน้ยอดขาย และมีการแจง้โปรโมชั่นของสินคา้อย่างสม ่าเสมอ โดยผ่านทางหน้าเว็บไซด์หรืออีเมล         
มีระบบสะสมแตม้การซ้ือส าหรับสมาชิก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค ให้รู้สึกผูกพนักับ
กิจการ น ามาซ่ึงการมีฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง 
 5.  ใชก้ลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรคู่คา้กบัผูผ้ลิต เน่ืองมาจากอาหารคลีนฟู้ ดส์นั้น มีวตัถุดิบหลกัจ าพวก 
ผกัปลอดสารพิษ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษโดยตรง เพื่อ
ลดความเส่ียงทางด้านการขาดแคลนวตัถุดิบในการจดัจ าหน่าย อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพของสินคา้โดยตรงไดอี้กดว้ย ส่งผลให้เกิดเป็นจุดขายหลกัท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพ
สินคา้จากผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ทั้งน้ีเพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์การตลาดมีประสิทธิภาพ นักการตลาดควรน าผลการวิจยัและ
ขอ้เสนอแนะดงักล่าว มาปรับใชป้ระกอบการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
และการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (STP  Model) และส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่งผลให ้   
แผนกลยุทธ์การตลาดมีความสมบูรณ์ของขอ้มูล น ามาซ่ึงความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
ของธุรกิจ  
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