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การวจิยัเรื่องการสื่อสารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนีของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาทศันคตเิกี่ยวกบัการสื่อสารเพื่อการบรโิภค
อาหารคลนี ของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนกัวชิาการดา้นโภชนาการ และ 2) ศกึษาปัจจยั
การสื่อสารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดว้ยวธิวีจิยัแบบผสมผสาน การวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี จ านวน 3 ราย นักวชิาการดา้นโภชนาการ จ านวน 2 ราย และการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยท า
การเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นแฟนเพจเฟซบุ๊คทีจ่ าหน่าย
อาหารคลนี จ านวน 400 ราย ท าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป 
SPSS และท าการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัดว้ยสถติ ิPearson’s Correlation 

ผลการวจิยัพบว่าทศันคตเิกี่ยวกบัการสื่อสารเพื่อการบรโิภคอาหารคลนีของผู้ประกอบ
ธุรกจิอาหารคลนีและนกัวชิาการดา้นโภชนาการ มดีงันี้  

1) ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการดา้นโภชนาการ ในฐานะผูส้่งสาร 
ควรมทีกัษะในการสื่อสาร มกีารใชเ้ทคนิคการสื่อสาร มกีารประเมนิและวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
หลกั เพื่อตอบสนองต่อพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ควรเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัอาหารคลนีเป็นอยา่งด ี 

2) ด้านสาร มคีวามน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกบัอาหารคลนี การสื่อสารทาง
สญัลกัษณ์ เช่น การใชภ้าพ หรอื Info Graphic การน าเสนอขอ้มลูทางโภชนาการ การใชภ้าษา 
ฯลฯ เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอยา่งมาก  

3) ด้านช่องทางการสื่อสาร ควรเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์กบักลุ่มวยัรุ่น การใชส้ื่อสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ กบั
กลุ่มผูส้งูอาย ุการใชผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการจากต่างประเทศ ไมส่ามารถท าใหป้ระชาชน
เกดิการบรโิภคอาหารคลนีเพิม่ขึน้  
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4) ดา้นผูร้บัสาร จากการน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัอาหารคลนี ผูบ้รโิภคส่วนหนึ่งมี
ความรู้และมคีวามเข้าใจเกี่ยวกบัอาหารคลนี ทัง้นี้การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บรโิภคจะ
เกดิขึน้ เมือ่ผูบ้รโิภคเหน็ว่าอาหารคลนีช่วยใหม้สีุขภาพด ีและช่วยในการลดน ้าหนกัได้ 

ปัจจยัการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลีนของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพมหานครคอื  

1) ผูส้่งสาร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการดา้นโภชนาการ 
เป็นผูท้ีใ่หข้อ้มลูตามความเป็นจรงิและมคีวามน่าเชื่อถอืของขอ้มลูในระดบัสงู  

2) สาร มกีารใชข้อ้ความเพื่อการสื่อสารทีเ่ขา้ใจง่าย ไม่คลุมเครอื ใชส้ญัลกัษณ์ 
รูปภาพ ขอ้ความที่สื่อถงึจุดเด่นของอาหารคลนี รูปแบบอาหารคลนีที่ปลอดสารพษิ และแหล่ง
เลอืกซือ้อาหารคลนีทีห่า้งสรรพสนิคา้/ซุปเปอรม์ารเ์กต  

3) ช่องทางการสื่อสาร มกีารเลอืกใช้สื่อที่ท าให้ผู้บรโิภคสามารถรบัรู้ขอ้มูลได้
อยา่งหลากหลาย  

4) ผู้รบัสาร เห็นว่าการใช้ข้อความในสื่อที่เป็นไปในทศิทางเดียวกันจะท าให้
ผูบ้รโิภคในฐานะผูร้บัสารรบัรูข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิมากขึน้ และตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนีดว้ยตนเอง 
โดยความถีใ่นการรบัประทานอาหารคลนีสปัดาหล์ะ 1-2 วนั  
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ABSTRACT 
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The research on Communication Affecting Clean Food Consumption Decisions of 
Consumers in Bangkok aimed to 1) examine the attitudes of clean food business owners 
and nutritionists towards the communication for clean food consumption and 2) examine 
the communication factors affecting clean food consumption decisions of consumers in 
Bangkok. Mixed research methods were conducted using qualitative and quantitative 
approach. For qualitative approach, an in-depth interview was used with three clean food 
business owners and two nutritionists. For quantitative approach, online questionnaires 
were used with 400 samples from Facebook fan page of clean food products. Statistics 
used were computer program of SPSS and Pearson’s Correlation. The research results 
were as follows:- 

The attitudes of clean food business owners and nutritionists towards the clean 
food consumption were:  

1)  Clean food business owners and nutritionists as sender should have 
communication skills, be able to use different communication techniques and analyze the 
primary target group in order to respond to the target group’s behavior directly and have 
good knowledge about clean food.  

2)  Message, reliable clean food information, symbolic communication 
such as visual or info graphic presenting nutritional information, language usage, all were 
highly important and meaningful.  

3)  Communication channel, the appropriate communication channel for 
specific target group should be selected such as social media for approaching younger 
group, printed media, radio and television for approaching elder group. International 
nutrition experts could not increase clean food consumers.  
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4)  Receiver, some consumers already had knowledge and understood 
about clean food. The consumers’ behavior could occur if they knew that clean food could 
help their health and reduce their weight. 

The findings showed that communication factors affecting clean food consumption 
decisions of consumers in Bangkok were:  

1)  Sender, the clean food business owners and nutritionists provided 
highly reliable information; 

2)  Message, key message such as non-toxic types of clean food, place 
where they can buy, should be understood easily, unambiguous, symbolic and visual-
based; 

3)  Communication channel, the selection of using media through which 
the consumers could recognize various information; and  

4)  Receiver, the consumers as receivers, would recognize the message 
for their decisions so far as the message of clean food informed by the clean food 
business owners and nutritionists was in the same direction.  
 



 

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์เรื่ องการสื่ อสารที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบความส าเร็จลลุว่งไดน้ัน้ ตอ้งขอกราบขอบพระคณุทา่น
รองศาสตราจารย์ ดร. จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ ที่ใหค้วามกรุณารับเป็นที่ปรึกษา ซึ่ งท่านได้
ชีแ้นะในเรื่องหลกัการ ทฤษฎตีา่งๆ ท ัง้ยงัไดข้ยายวงกว้างของงานวิจยั โดยใหม้ีการสัมภาษณ์
นกัวิชาการดา้นโภชนาการ ซึ่งท าใหผู้้วิจยัไดป้ระสบการณ์ในการท างานวิจัยในครัง้นี้อย่างสูง  
อีกท ัง้ยงัชว่ยขดัเกลาส านวนการเขยีนงานวิจยัใหส้วยงาม และตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั
อย่างมากที่สุด ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ พชันี เชยจรรยา ประธานกรรมการ ผู้
ทรงความรู้ทางดา้นงานวิจยั ทา่นไดใ้หห้ลกัการและทฤษฎเีพิม่เตมิ ในการท าการวิจยั ซึ่ งผู้วิจัย
ไดม้ีความรู้เพิม่ขึน้อย่างมาก รวมถึงกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ธรรม
วิภชัน์ ที่สละเวลาในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของขา้พเจ้า ทา่นชว่ยเพิม่เติมหลกัการ 
ทฤษฎ ีและชว่ยแกไ้ข วิทยานิพนธ์ฉบบันี้ใหส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ และขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์
คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการทกุทา่นที่มอบความรู้ใหก้บัขา้พเจ้า 
 ขอขอบพระคณุผู้ใหส้มัภาษณ์ ในฐานะนกัวิชาการดา้นโภชนาการ ท่านอาจารย์ สง่า  
ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  และผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ท่านดร. นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อ านวยการ 
ส านกัสร้างเสริมวิถชีวีิตสุขภาวะ รวมถึงผู้ใหส้มัภาษณ์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี ร้าน 
Tip Top Clean Food คณุภทัรียา ทองนาค, ร้าน DJPoomMENU คณุภูมิใจ ต ัง้สง่า และร้าน 
Daily Clean Food คณุบญุเลศิ กลา้สุขมุ ที่ใหค้วามกรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านให้ข้อมูล
ความรู้ไดเ้ป็นอย่างดเียี่ยม ตลอดจนขอขอบพระคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุทา่น ในการสละเวลา
ตอบแบบสอบถามและใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์กบังานวิจยัฉบบันี้ 

ท้ายสุดนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์  ผู้ ให้ส ัมภาษณ์ และผู้ตอบ
แบบสอบถามอีกครัง้ รวมถึงเจ้าหน้าที่คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เจ้าหน้าที่
ส านกับรรณสารการพฒันา ครอบครวั ผู้บงัคบับญัชา รุ่นพี่ เพื่อนๆ และรุ่นน้อง ของขา้พเจ้า ที่
ใหก้ารสนบัสนุน ชว่ยเหลอื ใหข้า้พเจ้าไดเ้ขา้รบัการศกึษา และเกิดการวิจัยในครัง้นี้ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยันี้จะเป็นประโยชน์เพื่อพฒันาสุขภาพของประชาชนตอ่ไป 
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บทท่ี 1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ท่ีมำและควำมส ำคญัของงำนวิจยั 
 

ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคมีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและควำมสะดวกสบำย ซึ่งถือได้ว่ำเป็น
เงือ่นไขส ำคญัในกำรใชช้วีติประจ ำวนัของผูบ้รโิภค อำหำรพรอ้มรบัประทำนหรอือำหำรส ำเรจ็รูป
แช่แขง็จงึกลำยเป็นทำงเลอืกทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำกขึน้ในยคุทีผู่บ้รโิภคต่ำงใชช้วีติอย่ำงเรง่รบีไป
โดยปรยิำย ยิง่ไปกว่ำนัน้วถิชีวีติของผู้บรโิภครุ่นใหม่ยงันิยมอยู่อำศยัในคอนโดมเินียมย่ำนใจ
กลำงเมอืงหรอืใกลท้ี่ท ำงำนมำกขึน้ ซึ่งอำจะไม่มสีถำนที่ที่สะดวกในกำรปรุงอำหำร อกีทัง้กำร
ปฏบิตังิำนของสถำนทีท่ ำงำนทีต่อ้งออกจำกทีพ่กัตัง้แต่เชำ้และกลบัถงึทีพ่กัในเวลำกลำงคนืมำก
ขึน้ ดงันัน้โอกำสในกำรปรงุอำหำรรบัประทำนเองจงึเป็นไปไดน้้อยมำก นอกจำกนี้กำรทีส่ำมแีละ
ภรรยำต้องออกไปปฏิบตัิงำนนอกบ้ำนกันทัง้คู่ รวมทัง้ครอบครวัที่มแีนวโน้มเล็กลง ถือเป็น
ปัจจยัสนับสนุนทีส่่งผลใหส้นิคำ้ในกลุ่มอำหำรส ำเรจ็รปูหรอือำหำรพรอ้มรบัประทำนไดร้บัควำม
นิยมมำกขึน้อยำ่งต่อเนื่อง (ธนำคำรไทยพำณชิยจ์ ำกดั, 2557) 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ท ำกำรส ำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของ
ประชำกร พ.ศ. 2560 พบว่ำ รอ้ยละ 89.4 ของประชำกรอำย ุ6 ปีขึน้ไปทำนอำหำรมือ้หลกัในแต่
ละวนัครบ 3 มือ้ ส ำหรบัรสชำตอิำหำรมือ้หลกัทีท่ำนเป็นประจ ำ พบว่ำ กลุ่มวยัสูงอำยุ (60 ปีขึน้
ไป) และกลุ่มวัยเด็ก (6 - 14 ปี) ส่วนใหญ่จะทำนรสจืดมำกที่สุด ร้อยละ 66.3 และ 51.6 
ตำมล ำดบั ส่วนกลุ่มวยัท ำงำน (25 - 59 ปี) ส่วนใหญ่จะทำนรสเผด็มำกที่สุด รอ้ยละ 34.0 และ 
31.6 ตำมล ำดบั ซึง่วธีกีำรปรงุอำหำรทีท่ำนเป็นประจ ำ พบว่ำ กลุ่มวยัสงูอำย ุ(60 ปีขึน้ไป) ใชว้ธิี
ต้มสุก/ ลวกสุก  และตุ๋น/ นึ่ง/ อบ มำกกว่ำกลุ่มอำยุอื่น รอ้ยละ 71.1 ในขณะที่กลุ่มวยัเยำวชน 
(15 - 24 ปี) ใชว้ธิผีดั และป้ิง/ ย่ำง มำกกว่ำกลุ่มอำยุอื่น รอ้ยละ 34.8 และ 5.0 ตำมล ำดบั ส่วน
กลุ่มวัยเด็ก (6 - 14 ปี) ใช้วิธีทอดมำกกว่ำกลุ่มอำยุอื่น ร้อยละ 36.2 โดยสิ่งที่คนส่วนใหญ่
ค ำนึงถงึเป็นอนัดบัแรกก่อนเลอืกซื้ออำหำร คอื ควำมชอบมำกทีสุ่ด รอ้ยละ 22.1 รองลงมำคอื 
รสชำต ิควำมอยำกทำนและควำมสะอำด รอ้ยละ 18.5, 18.2 และ 17.8 ตำมล ำดบั คุณค่ำทำง
โภชนำกำร ร้อยละ 12.9 ควำมสะดวกรวดเรว็ และรำคำ ร้อยละ 10.5 ส ำหรบัควำมถี่ในกำร
บรโิภคอำหำรของประชำกรอำยุ ปีขึน้ไป จะแตกต่ำงกนัตำมประเภทของกลุ่มอำหำร คอื กลุ่ม
อำหำรทีร่ำ่งกำยตอ้งกำรเป็นประจ ำ ไดแ้ก่ กลุ่มผกั/ ผลไมส้ด (ส ำนกังำนสถติแิห่งชำต,ิ 2560) 
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ตำรำงท่ี 1.1  รอ้ยละของประชำกรอำย ุ6 ปีขึน้ไป จ ำแนกตำมควำมถีใ่นกำรบรโิภคอำหำรใน 
                   แต่ละกลุ่มต่อสปัดำห ์พ.ศ. 2560 
 

กลุ่มอำหำร 
ควำมถ่ีในกำรบริโภค (ต่อสปัดำห)์ 

ไม่ทำน ทำน 
1 – 2 วนั 

ทำน 
3 – 4 วนั 

ทำน 
5 – 6 วนั 

ทำน 
ทุกวนั 

กลุ่มเน้ือสตัวแ์ละผลติภณัฑ ์ 11.8 46.1 26.0 8.4 7.7 
กลุ่มเน้ือปลำและเน้ือสตัวไ์ม่ตดิมนั 1.9 38.7 37.6 12.4 9.4 
กลุ่มอำหำรทะเล 22.7 57.6 14.9 3.1 1.7 
อำหำรกลุ่มไข ่ 1.6 32.8 35.7 15.3 14.6 
กลุ่มนมและผลติภณัฑจ์ำกนม 29.4 36.0 15.3 5.9 13.4 
กลุ่มอำหำรไขมนัสงู 22.6 51.6 18.5 3.6 3.7 
กลุ่มขนมส ำหรบัทำนเล่นหรอืขนม
กรุบกรอบ 

51.7 32.7 9.2 2.4 4.0 

กลุ่มอำหำรประเภทจำนด่วนทำง
ตะวนัตก 

70.5 25.4 3.0 0.7 0.4 

กลุ่มผกัและผลไมส้ด 1.2 13.8 24.5 19.4 41.1 
กลุ่มเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์ 23.8 30.3 16.5 5.9 23.5 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและ
กลุ่มแร่ธำตุวติำมนิ 

78.4 14.2 3.4 1.0 3.0 

กลุ่มอำหำรส ำเรจ็รปู 40.7 46.6 8.9 1.9 1.9 

 
แหล่งท่ีมำ: ส ำนกังำนสถติแิห่งชำต,ิ 2560. 

 
สถติดิงักล่ำวจะเหน็ไดว้่ำ อำหำรกลุ่มผกั/ผลไมส้ด มสีดัส่วนผูท้ี่รบัประทำนทุกวนัสูงสุด 

โดยคดิเป็นรอ้ยละ 41.1 ซึ่งท ำให้เหน็ถงึกระแสนิยมในกำรให้ควำมส ำคญักบักำรเลอืกบรโิภค
อำหำรทีร่กัษำสุขภำพของผูบ้รโิภค โดยมผีูท้ีไ่ดท้ ำกำรวจิยัเกี่ยวกบั ทศันคตแิละพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคต่ออำหำรสุขภำพ และกำรศกึษำวฒันธรรมบรโิภคนิยมกบัอำหำรเพื่อสุขภำพในบรบิท
สงัคมเมอืง พบว่ำ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ในปัจจุบนัปรบัมุมมองใหม่ว่ำ กำรดูแลสุขภำพเป็นกำรลด
ควำมเสีย่ง หรอืช่วยป้องกนักำรเกดิโรคได้มำกกว่ำ เพรำะกำรดูแลสุขภำพมใิช่เพยีงแค่กำรไม่
เป็นโรค แต่คอืกำรท ำใหสุ้ขภำพกำยดแีละสุขภำพใจสมบรูณ์ ดว้ยกำรออกก ำลงักำย งดดื่มเหลำ้
และสูบบุหรี ่มเีวลำพกัผ่อน รวมทัง้กำรเลอืกกนิอำหำรทีด่ ีและเมื่อผูบ้รโิภคใส่ใจในเรื่องอำหำร
มำกขึ้น จึงส่งผลให้ตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพขยำยตัวเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง (กนิษฐำ           
หมูง่เูหลอืม, 2551; ธนภมู ิอตเิวทนิ, 2543) 
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ส ำหรบัตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพที่ได้รบัควำมนิยมมำกขึ้นในปัจจุบันได้แก่ อำหำร
ประเภทออแกนิกส ์หรอื คลนีฟู้ด (อำหำรทีผ่่ำนกระบวนกำรปรงุแต่งน้อยทีสุ่ด) ซึง่กระแสอำหำร
ดงักล่ำวไม่ไดอ้ยู่ในวงจ ำกดัเฉพำะผูสู้งอำยุหรอืคนวยัท ำงำนเท่ำนัน้ แต่ยงัครอบคลุมไปถงึกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ (Generation Y and Generation Z) ทีแ่มว้่ำยงัอำยุน้อย และไม่มปัีญหำด้ำนสุขภำพ
เท่ำไรนัก ก็ยงัคงเห็นควำมส ำคญัของอำหำรดงักล่ำว โดยผลกำรส ำรวจของ Euromonitor 
พบว่ำ มูลค่ำตลำดอำหำรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพของโลกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ด้วยอตัรำเฉลี่ย
รอ้ยละ 6-7 ต่อปี และคำดว่ำในปี 2560 มูลค่ำตลำดจะสูงถงึ 1 ล้ำนล้ำนดอลลำรส์หรฐัฯ โดยมี
ตลำดทีใ่หญ่ทีสุ่ด ไดแ้ก่ จนี บรำซลิ และสหรฐัฯ ตำมล ำดบั โดยมลูค่ำตลำดอำหำรสุขภำพของ
ไทยจะอยูท่ีอ่นัดบั 19 ของโลก (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2558) 

แนวโน้มกำรเตบิโตของอำหำรสุขภำพของโลกดงักล่ำว ท ำให้ทรำบได้ว่ำตลำดอำหำร
สุขภำพในเอเชยีรวมไปถึงตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพของไทย ยังเป็นตลำดที่มศีกัยภำพเติบโต
อยำ่งต่อเนื่อง ทัง้นี้ ศูนยว์จิยักสกิรไทย พบว่ำ มลูค่ำตลำดอำหำรสุขภำพของไทยจะมกีำรเตบิโต
ที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี จนกระทัง่ถึงปี 2560 โดยมตีลำดอำหำรเพื่อสุขภำพ (Functional Food) 
ครองส่วนแบ่งตลำดอำหำรสุขภำพมำกทีสุ่ดที่ประมำณรอ้ยละ 60 นอกจำกนี้อำหำรสุขภำพที่มี
สดัส่วนรองลงมำทีร่อ้ยละ 30 และ 8 ตำมล ำดบั ไดแ้ก่ ตลำดผลติภณัฑจ์ำกธรรมชำต ิ(Natural 
Products) และตลำดอำหำรสุขภำพเฉพำะกลุ่ม (Specific Group) โดยตลำดผลิตภณัฑ์จำก
ธรรมชำต ิจะเป็นอำหำรทีผ่่ำนกำรปรุงแต่งรสชำตน้ิอย หรอืไม่มกีำรปรุงแต่งเลย เช่น สำรสกดั
จำกธรรมชำต ิ100% อำหำรเชำ้จำกธญัพชื เป็นต้น ในส่วนของตลำดอำหำรสุขภำพเฉพำะกลุ่ม
แบ่งออกเป็น กลุ่มเดก็และทำรกที่เน้นผลติภณัฑเ์พิม่สำรอำหำรเพื่อเสรมิสรำ้งพฒันำกำรและ
สุขภำพของเด็ก และกลุ่มผู้สูงอำยุที่เน้นอำหำรที่รบัประทำนง่ำย สำมำรถป้องกันโรคเพื่อ
ทดแทนยำ อำหำรที่ผลติจำกสมุนไพร และอำหำรเสรมิส ำหรบัผู้สูงอำยุ (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 
2558) 
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ภำพท่ี 1.1  มลูค่ำตลำดอำหำรสุขภำพของไทยปี 2558 แบ่งตำมชนิดอำหำรสุขภำพ 
 
แหล่งท่ีมำ: ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2558. 
 

อำหำรประเภทออแกนิกส ์หรอื อำหำรคลนี นับไดว้่ำเป็นหนึ่งในผลติภณัฑอ์ำหำรเพื่อ
สุขภำพซึ่งเป็นตลำดที่มศีกัยภำพเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำหำรดงักล่ำวมคีวำมหมำยอยู่ 2 
นยัยะ คอื อำหำรทีก่นิเขำ้ไปแลว้มปีระโยชน์และไมเ่ป็นพษิต่อร่ำงกำย ส่วนอกีนยัยะ คอื อำหำร
ทีถู่กหลกัโภชนำกำร หรอื อำหำรปลอดภยัไม่ปนเป้ือน ซึง่หมำยรวมถงึอำหำรทีม่คีุณประโยชน์
ครบทัง้ 5 หมู่ มีสัดส่วนของปริมำณอำหำรในกำรรับประทำนที่เพียงพอไม่มำกหรือน้อย
จนเกนิไป รวมถงึมคีวำมหลำกหลำย โดยหมำยรวมถงึอำหำรทีไ่ม่มรีสหวำนจดั เคม็จดั หรอืมนั
จดั ทัง้นี้อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ อำหำรคลนี หมำยถงึ อำหำรที่ท ำกำรปรุงแต่งต่ำง ๆ ให้น้อย
ทีสุ่ด หรอืแทบจะไม่มกีำรปรุงแต่งอะไรเลย ซึง่อำหำรทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มคลนีฟู้ด เช่น ผกัสด ผลไม้
สด ขำ้วกลอ้งทีไ่ม่ผ่ำนกำรจดัส ีอำหำรทีไ่ม่ต้องทอดหรอืต้ม หรอืย่ำงจนไหม ้เป็นต้น ในขณะที่ 
อำหำรเพื่อสุขภำพ (Functional Food) หมำยถึง อำหำรที่เมื่อบริโภคเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้วจะ
สำมำรถท ำหน้ำที่อื่นให้กบัร่ำงกำย นอกเหนือจำกในเรื่องของรสสมัผสั (Sensory Function) 
กำรให้คุณค่ำทำงอำหำรที่จ ำเป็นแก่ร่ำงกำย (Nutritive Function) และหน้ำที่อื่น ๆ ซึ่งได้แก่ 
ปรบัปรงุระบบภูมคิุม้กนัของร่ำงกำย ปรบัปรงุระบบและสภำพกำรท ำงำนของร่ำงกำย ชะลอกำร
เสื่อมโทรมของอวัยวะต่ำง ๆ จำกกำรสูงอำยุ ป้องกันโรคต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกภำวะ
โภชนำกำรผดิปกต ิและบ ำบดัหรอืลดอำกำรของโรคทีเ่กดิจำกควำมผดิปกตขิองร่ำงกำย (ภำวณิี 
เทพค ำรำม, 2557; ไพโรจน์ หลวงพทิกัษ์, ม.ป.ป.)  

จำกกำรศกึษำงำนวจิยัในอดตีเกี่ยวกบั อำหำรคลนี พบว่ำ ประชำกรคนรุ่นใหม่ในเขต
กรุงเทพมหำนครมคีวำมสนใจซือ้ผลติภณัฑอ์ำหำรคลนีในระดบัมำก โดยทีก่ลุ่มทีย่งัไม่เคยลอง



5 
 

รบัประทำนอำหำรคลนีมำก่อนก็ยงัใหค้วำมสนใจทีอ่ยำกจะหนัมำรบัประทำนอำหำรคลนีอยู่ใน
ระดบัมำก ในเรื่องของส่วนประสมทำงกำรตลำดสมัพนัธ์กบัควำมสนใจเลอืกซื้ออำหำรคลนีใน
ทุกๆ ดำ้นไม่ว่ำจะเป็นด้ำนผลติภณัฑ ์ดำ้นรำคำ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสรมิ
กำรตลำด ดำ้นบุคคลำกร ดำ้นกระบวนกำร และดำ้นกำยภำพ นอกจำกนี้ยงัมงีำนวจิยัเกี่ยวกบั
รปูแบบกำรรบัประทำนอำหำรคลนีส ำหรบักลุ่มคนวยัรุ่นยุคใหม่ วยัท ำงำนและวยัผูใ้หญ่ รวมถงึ
วยัเกษียณอำยุรำชกำร นัน้พบว่ำมคีวำมแตกต่ำงกนั โดยอำหำรคลนีส ำหรบัวยัหนุ่มสำวนัน้ 
จะต้องเป็นอำหำรที่ปลอดภยั สด ใหม่ โดยผ่ำนกระบวนกำรปรุงแต่งน้อยทีสุ่ดเพื่อรกัษำคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร ไม่จ ำเป็นต้องเป็นวตัถุดบิรำคำแพง ไม่มคีวำมยุ่งยำกในกำรประกอบอำหำร จงึ
เป็นอำหำรที่คนรุ่นใหม่ที่ชอบทดลองสิง่ใหม่ๆ ที่ดกีบัตวัเอง ในขณะที่อำหำรคลนีส ำหรบัวยั
เกษียณนัน้จะต้องเน้นกำรบรโิภคผกั ผลไม ้อำหำรกลุ่มโปรตีน หลกีเลี่ยงอำหำรที่เป็นตวัเร่ง
ควำมชรำ ได้แก่ อำหำรประเภททอดกรอบหรือผัดน ้ ำมันมำก ๆ เป็นอำหำรที่มีปริมำณ
แคลเซยีมอย่ำงเพยีงพอ และจะต้องลดปรมิำณควำมหวำนใหม้ำกทีสุ่ด โดยยงัไม่มงีำนวจิยัใดที่
ไดท้ ำกำรเกี่ยวกบักำรสื่อสำรเพื่อกำรกระตุ้นใหป้ระชำชนเหน็ควำมส ำคญัของกำรบรโิภคอำหำร
คลนี (นิชำ เศรษฐอนนัต,์ 2558; พรทพิย ์ทองอรำ่มด,ี 2558) 
 กำรสื่อสำรเพื่อกำรกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดกำรบริโภคอำหำรคลีน จึงถือได้ว่ำเป็น
กระบวนกำรทีส่ ำคญัอย่ำงยิง่ของผูป้ระกอบกำรธุรกจิเกี่ยวกบัอำหำรคลนี โดยเฉพำะกำรสื่อสำร
สุขภำพ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดกำรยอมรบัในกำรบรโิภคอำหำรดงักล่ำว โดยกำรสื่อสำรสุขภำพจะ
มุ่งเน้นกำรสื่อสำรเกี่ยวกับผลกระทบหรอืประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสุขภำพของ
ผูบ้รโิภคในกำรเลอืกบรโิภคอำหำรคลนี ซึง่จำกกำรศกึษำวจิยั วฒันธรรมบรโิภคนิยมกบัอำหำร
เพื่อสุขภำพในบรบิทสงัคมเมอืง (ธนภมู ิอตเิวทนิ, 2543) พบว่ำ วฒันธรรมบรโิภคนิยมมอีทิธพิล
สูงมำกต่อพฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำรเพื่อสุขภำพ โดยกำรที ่ คนๆ หนึ่ งจะตดัสนิใจซือ้อำหำร
ดงักล่ำวขึน้กบั 2 ปัจจยั คอื ปัจจยัแวดล้อม โดยเฉพำะคนใกลช้ดิที่มสี่วนในกำรสรำ้งแรงจงูใจ 
กบัอกีปัจจยัหน่ึง คอื อทิธพิลของสื่อกำรโฆษณำ  
 อยำ่งไรกต็ำมกำรสื่อสำรเพื่อกำรบรโิภคอำหำรคลนีนัน้ จะตอ้งมกีำรก ำหนดกลยุทธก์ำร
สื่อสำรที่เหมำะสม และจะต้องมวีตัถุประสงค์เพื่อให้เกดิกำรยอมรบัในกำรเลอืกบรโิภคอำหำร
คลนีเพื่อกำรส่งเสรมิสุขภำพ และกำรป้องกนัโรคภยัไข้เจ็บที่อำจจะเกิดขึ้นกบัร่ำงกำย ด้วย
เหตุผลดงักล่ำวท ำให้ผู้วจิยัมคีวำมต้องกำรศึกษำ กระบวนกำรสื่อสำรที่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจ
เลอืกบรโิภคอำหำรคลนีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อศกึษำกระบวกนกำรสื่อสำร
ส ำหรบักำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบรโิภคอำหำรคลีน และเพื่อศึกษำว่ ำกระบวนกำร
สื่อสำรดังกล่ำวได้ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกบริโภคอำหำรคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหำนครหรอืไม ่ทัง้นี้เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัอำหำรคลนีหรอือำหำรเพื่อสุขภำพ 
ไดน้ ำผลทีไ่ดจ้ำกกำรวจิยัไปประยุกต์ใชใ้นกำรก ำหนดกลยทุธก์ำรสื่อสำรทีจ่ะกระตุน้ใหผู้บ้รโิภค
เลอืกรบัประทำนอำหำรคลนีเพิม่มำกขึน้ 
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1.2  ค ำถำมน ำวิจยั 
 

1)  ผูป้ระกอบธุรกจิอำหำรคลนีและนักวชิำกำรด้ำนโภชนำกำร มมีุมมองในกำรใช้กำร
สื่อสำรเพื่อกำรกระตุน้ใหป้ระชำชนในเขตกรงุเทพมหำนครมกีำรบรโิภคอำหำรคลนีอยำ่งไร 

2)  ปัจจยัของกำรสื่อสำรใดบ้ำงที่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอำหำรคลนี ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหำนคร 
  
1.3  วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
 

1)  เพื่อศึกษำทศันคติเกี่ยวกบักำรสื่อสำรเพื่อกำรบรโิภคอำหำรคลีนของผู้ประกอบ
ธุรกจิอำหำรคลนีและนกัวชิำกำรดำ้นโภชนำกำร 

2)  เพื่อศกึษำปัจจยัของกำรสื่อสำรทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอำหำรคลนีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหำนคร 

 
1.4   ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 
1)  ท ำใหท้รำบทศันคตขิองผูป้ระกอบธุรกจิและนักวชิำกำรดำ้นโภชนำกำรเกี่ยวกบักำร

สื่อสำรกำรเพื่อกำรส่งเสรมิให้ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครมพีฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำร
คลนี 

2)  ท ำใหท้รำบว่ำปัจจยักำรสื่อสำรใดทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอำหำรคลนีข
องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ทัง้นี้เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกจิหรอืผูส้นใจไดน้ ำขอ้มลูทีไ่ดจ้ำก
กำรศกึษำไปใชใ้นกำรออกแบบกำรสื่อสำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 

3)  ท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจอำหำรคลนี หรอือำหำรเพื่อสุขภำพ น ำไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรพฒันำกลยทุธก์ำรสื่อสำรเพื่อส่งเสรมิกำรบรโิภคอำหำรคลนีของผูบ้รโิภค 
 
1.5  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.5.1  วิธีกำรวิจยั 
กำรศึกษำวจิยัเรื่อง “กำรสื่อสำรที่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอำหำรคลีนของ

ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหำนคร” เป็นกำรศึกษำทศันคติเกี่ยวกบักำรสื่อสำรเพื่อกำรบรโิภค
อำหำรคลนีของผูป้ระกอบธุรกจิอำหำรคลนีและนักวชิำกำรดำ้นโภชนำกำร และกำรศกึษำปัจจยั
ของกำรสื่อสำรที่ส่ งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกบริโภคอำหำรคลีนของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหำนคร ซึง่เป็นกำรวจิยัเชงิคุณภำพ (Qualitative Research) และกำรวจิยัเชงิปรมิำณ 
(Quantitative Research)  

 
1.5.2  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรศกึษำวจิยัเชงิคุณภำพ คอื ผู้ให้ขอ้มูลส ำคญั (Key Informant) 

ซึง่ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกจิอำหำรคลนี จ ำนวน 3 ท่ำน และนักวชิำกำรดำ้นโภชนำกำร จ ำนวน 2 
ท่ำน 

กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรศกึษำวจิยัเชงิปรมิำณ คอื กลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 400 รำย จำก
กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นแฟนเพจเฟซบุ๊คทีจ่ ำหน่ำยอำหำรคลนี จ ำนวน 301,681 คน ประกอบดว้ย 

1)  Tip Top คลนีฟู้ด Delivery (มแีฟนเพจจ ำนวน 103,242 คน)  
2)  รำ้นขำ้วหอม ป่ินโตเดลเิวอรี ่(มแีฟนเพจจ ำนวน 3,890 คน) 
3)  Kinkabbuay (มแีฟนเพจจ ำนวน 12,657 คน) 
4)  DJ POOM MENU (มแีฟนเพจจ ำนวน 72,952 คน) 
5)  Yummy Cleanfood Delivery (มแีฟนเพจจ ำนวน 10,127 คน) 
6)  Daliy Clean Food (มแีฟนเพจจ ำนวน 89,584 คน) 
7)  Cleanconcept (มแีฟนเพจจ ำนวน 23,246 คน) 

(ขอ้มลู ณ มนีำคม, 2559) 
 ทัง้นี้ผูว้จิยัจะท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแบบสอบถำมจำกกลุ่มตวัอย่ำงภำยในเดอืน 
กนัยำยน - ตุลำคม 2560 
 

1.5.3  วิธีกำรสุ่มกลุ่มตวัอย่ำง และกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
ผู้วิจยัเลือกใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และกลุ่ม

ตวัอย่ำงจะเป็นใครกไ็ด้ทีใ่หค้วำมร่วมมอืกบัผูว้จิยัในกำรใหข้อ้มลูทีผู่ว้จิยัไดฝ้ำก แบบสอบถำม
ไวใ้นเวบ็เพจในเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค โดยท ำกำรตัง้ค่ำโปรแกรมแบบสอบถำมออนไลน์ ในขอ้ค ำถำม
คดักรอง ผู้ตอบแบบสอบถำมว่ำเป็นแฟนเพจในเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คที่จ ำหน่ำยอำหำรคลนีหรอืไม่ 
หำกไมเ่คยจะไมส่ำมำรถตอบแบบสอบถำมได ้

 
1.5.4  ตวัแปรท่ีใช้กำรวิจยั 
ตวัแปรทีใ่ชใ้นกำรศกึษำวจิยั ไดแ้ก่  
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ผู้ส่งสำร (Source), สำร (Message) และ ช่องทำงในกำร

สื่อสำร (Channel) 
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ตวัแปรตำม ประกอบดว้ย ผูร้บัสำร (Receiver) และ กำรตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอำหำรคลี
นของประชำชนในเขตกรงุเทพมหำนคร 

 
1.6  นิยำมศพัท ์
 

อำหำรคลนี หมำยถงึ อำหำรทีเ่น้นควำมเป็นธรรมชำตขิองอำหำรผ่ำนกระบวนกำรปรุง
แต่ง และแปรรปูใหน้้อยทีสุ่ด ไม่เสรมิ หรอืดดัแปลงอะไรมำกมำย รสชำตไิม่จดัจำ้น ไม่เคม็หรอื
หวำนจดัจนเกนิไป  

กระบวนกำรสื่อสำร หมำยถงึ กระบวนกำรที่ควำมคดิหรอืสำร ถูกส่งจำกแหล่งสำร (ผู้
ประกอบธุรกจิอำหำรคลนี) ไปยงัผูร้บัสำร (ผูบ้รโิภคอำหำรคลนี) ดว้ยเจตนำทีจ่ะถ่ำยทอดขอ้มลู 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคอำหำรคลนีสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจในเนื้อหำหรอืสำร รวมถงึท ำใหผู้้บรโิภคเกดิ
พฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำรคลนี ซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัทำงดำ้นต่ำง ๆ ดงันี้ 

1)  ปัจจยัดำ้นผูส้่งสำร หมำยถงึ ปัจจยัของกำรสื่อสำรที่จะมผีลต่อกำรเพิม่หรอื
ลดประสทิธผิลของกำรสื่อสำร อนัประกอบดว้ย ทกัษะในกำรสื่อสำร ทศันคต ิควำมรู ้สถำนภำพ
ในสงัคมและวฒันธรรม ของผูส้่งสำร 

2)  ปัจจยัด้ำนสำร หมำยถึง ปัจจยัที่มสี่วนก ำหนดประสิทธภิำพของสำรและ
ประสทิธผิลของกำรสื่อสำร ซึ่งประกอบด้วย รหสัสำร เนื้อหำสำร และกำรจดัสำร ซึ่งเป็นสิง่ที่
เกีย่วเนื่องกนั 

3)  ปัจจยัดำ้นสื่อ หมำยถงึ ปัจจยัทีเ่ป็นตวัเชื่อมระหว่ำงผูส้่งสำรกบัผูร้บัสำรเขำ้
ด้วยกนั ท ำให้ผู้ส่งสำรท ำกำรสื่อสำรไปยงัผู้รบัสำรได้ ซึ่งในกำรสื่อสำรนัน้ผู้ส่งสำรจ ำต้องมสีื่อ
และเลอืกใช้สื่อเพื่อน ำสำรไปสู่ผู้รบัสำร โดยประสทิธภิำพของสื่อย่อมมอีทิธพิลต่อประสทิธผิล
ของกำรสื่อสำรเช่นเดยีวกบัองคป์ระกอบอื่น ๆ  

4)  ปัจจยัดำ้นผูร้บัสำร หมำยถงึ ปัจจยัในส่วนของผูร้บัสำรทีจ่ะมผีลต่อกำรเพิม่
หรือลดประสิทธิผลของกำรสื่อสำร ซึ่งประกอบด้วย ทักษะในกำรสื่อสำร ทัศนคติ ควำมรู้ 
สถำนภำพในสงัคมและวฒันธรรม ของผูร้บัสำร 

กำรตัดสินใจ หมำยถึง กำรเลือกบริโภคอำหำรคลีนจำกกำรได้ร ับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
เกีย่วกบัอำหำรคลนีผ่ำนกำรสื่อสำรของผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง  

ผูบ้รโิภค หมำยถงึ กลุ่มคนรุน่ใหมท่ีใ่ส่ใจเรือ่งสุขภำพและมพีฤตกิรรมในกำรรบัประทำน
อำหำรเพื่อสุขภำพรปูแบบหน่ึงทีส่่งผลดต่ีอสุขภำพรำ่งกำย  

ทศันคต ิหมำยถงึ ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และควำมรูส้กึต่ออำหำรคลนีของผูป้ระกอบธุรกจิ
อำหำรคลนีและนักวชิำกำรด้ำนโภชนำกำรในฐำนะผู้ส่งสำร รวมทัง้ควำมรูส้กึของผู้บรโิภคต่อ
ปัจจยักำรสื่อสำรเกีย่วกบัอำหำรคลนี 
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พฤตกิรรม หมำยถงึ กำรทีบุ่คคลใดบุคคลหนึ่งพอใจซือ้อำหำรคลนี เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรบรโิภคอำหำรเพื่อสุขภำพของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งในกำรศึกษำวจิยัครัง้นี้เป็นกำร
ศึกษำวจิยัเกี่ยวกบัรูปแบบอำหำรคลีนที่ผู้บรโิภคตดัสินใจบรโิภค ควำมถี่ในกำรรบัประทำน
อำหำรคลนี แหล่งเลอืกซือ้อำหำรคลนี และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้อำหำรคลนี 



 
บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาทศันคตเิกี่ยวกบัการสื่อสารเพื่อการบรโิภคอาหารคลนี 
ของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ  และเป็นการศึกษาปัจจัย
กระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง จากเอกสาร ต ารา 
บทความทีเ่กีย่วขอ้งโดยสรปุตามล าดบัดงันี้ 

2.1  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการสื่อสาร 
 2.2  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการสื่อสารเชงิกลยทุธ ์
 2.3  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ
 2.4  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 2.5  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
 2.6  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัอาหารคลนี 
 2.7  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร 
 
 ค าว่า การสื่อสาร กลายเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัมากขึ้นเรื่อย ๆ ส าหรบัการท างาน   
ใด ๆ ก็ตาม เพราะแมว้่าจะท างานประสบผลส าเรจ็เป็นอย่างด ีแต่หากขาดการบอกเล่าให้คน 
อื่น ๆ ไดร้บัทราบ กเ็ป็นทีน่่าเสยีดายว่า ผลงานทีด่ขีององคก์ารนัน้ อาจไมม่ใีครไดร้บัรู ้รบัทราบ 
เนื่องจากขาดการสื่อสารใหเ้ป็นที่รบัรูแ้ละเขา้ใจ ด้วยเหตุผลนี้ การสื่อสารจงึมคีวามส าคญัเพิม่
มากขึน้เรือ่ย ๆ  
 

2.1.1  ความหมายของค าว่า “การส่ือสาร” 
Windahl and Siginitzer (1992, p. 14) ได้กล่าวว่า การสื่อสารเป็นการส่งผ่านข้อมูล 

ความคดิ ทศันคต ิหรอือารมณ์ จากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ไปสู่บุคคลอื่นหรอืกลุ่มบุคคลอื่นโดย
ใชส้ญัลกัษณ์ การสื่อสารเป็นเรือ่งใกลต้วัและคุน้เคยส าหรบัมนุษย ์แต่เรือ่งทีใ่กลต้วัและคุน้เคยนี้ 
เมื่อวิเคราะห์ออกมาจะพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในการสื่อสารของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเป็น
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กระบวนการ ค าว่า “กระบวนการ” หมายความว่า สิง่ทีเ่กดิขึน้ไม่ไดม้เีพยีงอย่างเดยีวแลว้จบลง 
แต่หมายถงึการกระท าหลายอยา่งทีต่่อเนื่องกนั 

ส าหรบัการสื่อสารนัน้ กระบวนการ ประกอบไปด้วย ความคดิและการสรา้งสญัลกัษณ์
ใหก้บัสาร การส่งสญัลกัษณ์นัน้ ๆ ไปยงัผูร้บัสาร การตคีวามหมายสญัลกัษณ์ของผูร้ ับสาร และ
การส่งความหมายกลบัมา (ยบุล เบญ็จรงคก์จิ, 2554, น. 8) 

การสื่อสารนอกจากจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์แล้ว การสื่อสารยงั
เกิดขึ้นได้หลายระดบั Chaffe and Berger (1995, p. 38) ได้แบ่งการสื่อสารออกเป็น 4 ระดบั 
ไดแ้ก่ 

1)  การสื่อสารภายในตวับุคคล (คดิ) 
2)  การสื่อสารระหว่างบุคคล (การสนทนา) 
3)  การสื่อสารในกลุ่มเลก็ (เช่น การสอนหนงัสอืในชัน้เรยีน) 
4)  การสื่อสารมวลชน (การส่งขอ้มูลผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เขา้ถงึผู้รบัสารได้ในจ านวนมาก 

เช่น วทิย ุโทรทศัน์ และสื่ออื่น ๆ) 
ซึง่ในการสื่อสารแต่ละระดบั ผูส้ ื่อสารจะใชส้ื่อทีแ่ตกต่างกนั เช่น ในการสื่อสารกบัตนเอง

นัน้ สื่อคอื สมองของมนุษย์ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล สื่อคอื คลื่นเสยีงในอากาศไปสู่โสต
ประสาทของผู้รบัสาร โดยการสื่อสารกลุ่มเลก็ อาจใช้เครื่องช่วยขยายเสยีงเป็นสื่อ และในการ
สื่อสารมวลชน สื่อคอื สิง่พมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์ และอื่น ๆ  (Chaffe and Berger,1995, p. 71) 
 กระบวนการสื่อสารมกัถูกวเิคราะห์หรอืแยกออกเป็นองค์ประกอบหลกั  ๆ ดงัเช่นที่ 
Lasswell (1984, p. 29) ไดอ้ธบิายว่า กระบวนการสื่อสารประกอบไปดว้ย ผูส้ ื่อสาร (Who?) สื่อ
อะไร (Says what?) กบัใคร (To whom?) ผ่านสื่ออะไร (Through which channel?) และเกดิผล
อยา่งไร (With what effect?) 
 
 2.1.2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพขององคป์ระกอบทางการส่ือสาร 
 ในองค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบ มปัีจจยัต่าง ๆ ที่จะส่งเสรมิหรอืลด
ประสทิธภิาพขององคป์ระกอบ ซึง่น าไปสู่การเพิม่หรอืลดประสทิธภิาพของการสื่อสาร ดงันี้  
(ปรมะ สตะเวทนิ, 2546, น. 45) 
  2.1.2.1  ปัจจยัของผูส้่งสาร  

ผู้ส่งสารในงานวิจัยนี้คือ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้าน
โภชนาการ โดยปัจจยัของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการดา้นโภชนาการในฐานะผู้
ส่งสารจะประกอบดว้ยปัจจยั 4 ประการทีม่ผีลต่อการเพิม่หรอืลดประสทิธผิลของการสื่อสาร อนั
ประกอบดว้ย 

1) ทกัษะในการสื่อสาร (Communication Skills) 
ทกัษะในการสื่อสาร หมายถงึ ความสามารถ ความช านาญในการสื่อสาร แบ่งเป็น 
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ทกัษะในการสื่อสารเชงิวจันะ (Verbal Communication Skills) ประกอบด้วย 1) ทกัษะในการ
เขยีน (Writing Skills) 2) ทกัษะในการพูด (Speaking Skills) โดย 2 ทกัษะนี้เป็นทกัษะในการ
เขา้รหสั (Encoding Skills) 3) ทกัษะในการอ่าน (Reading Skills) 4) ทกัษะในการฟัง (Listening 
Skills) โดย 2 ทกัษะนี้เป็นทกัษะในการถอดรหสั (Decoding Skills) 5) ทกัษะในการใชค้วามคดิ
หรือการใช้เหตุผล (Thought or Reasoning Skills) และทักษะในเชิงอวัจนะ (Nonverbal 
Communication Skills) ประกอบดว้ย 1) อากปักริยิา (Gesturing) 2) การเขยีนภาพ (Drawing) 
3) การวาดภาพ (Painting) ซึ่งเป็นทกัษะในการเขา้รหสั (Encoding Skills) 4) การดู (Seeing) 
ซึง่เป็นทกัษะในการถอดรหสั (Decoding Skills) เป็นตน้ 
   ในฐานะของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 
ทกัษะในการสื่อสารที่มอีทิธพิลต่อผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีและนักวชิาการด้านโภชนาการ
ประกอบดว้ย 2 ประการ คอื 
   (1)  ทกัษะในการสื่อสารมอีทิธพิลต่อความสามารถของผูป้ระกอบธุรกจิ
อาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการในการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ (Purposes) และ
เจตนารมณ์ ( Intentions) หรือหมายรวมถึงทักษะในการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อความคิด 
(Thought) ของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนกัวชิาการดา้นโภชนาการ โดยสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อ
ความคดิของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีและนักวชิาการด้านโภชนาการในฐานะผู้ส่งสารก็คอื 
ภาษา ทกัษะในการเขยีน ทกัษะในการพดู ทกัษะในการอ่าน และทกัษะในการฟัง ซึง่ปัจจยัด้าน
ภาษามอีทิธพิลต่อผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการด้านโภชนาการม ี3 ประการ คอื 
1) คดิเรื่องอะไร (What he thinks about)  2) คดิอย่างไร (How he thinks) และ 3) คดิหรอืไม่ 
(Whether he is thinking at all) 
   (2)  ทกัษะในการสื่อสารมอีทิธพิลต่อความสามารถในการเขา้รหสั ซึ่ง
แสดงเจตนารมณ์หรอืความคดิของผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการด้านโภชนาการ 
ในการเขา้รหสัสารซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของตนนัน้ ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการ
ดา้นโภชนาการจ าตอ้งมทีกัษะทีจ่ าเป็นในการเขา้รหสั (Necessary Encoding Skills) เช่นในการ
เขยีนผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการดา้นโภชนาการทีม่ทีกัษะในการเขา้รหสัทีด่ ีจะ
มศีพัทเ์พยีงพอทีจ่ะแสดงความคดิของตนไดใ้นการใชค้ า แทนทีจ่ะใชค้ ายาก ๆ กจ็ะเลอืกใชค้ าที่
งา่ย ๆ สามารถแสดงความหมายไดอ้ยา่งชดัเจนทีสุ่ด 
   ในงานวิจัยนี้  ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้าน
โภชนาการซึ่งอยู่ในฐานะผูส้่งสารควรมทีกัษะในการสื่อสาร เพื่อน ามาใชถ่้ายทอดความคดิเห็น
หรอืขอ้มลูของตนให้ผูบ้รโิภคไดเ้ขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนี เช่น สามารถเรยีบเรยีงขอ้มลูของตน
ใหอ้อกมาเป็นภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย ไม่สบัสน ผูบ้รโิภคบางคนอาจไม่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัอาหารคลนี 
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีและนักวิชาการด้านโภชนาการก็ควรหาค าง่าย ๆ มาใช้อธิบาย 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึประโยชน์และความส าคญัของการบรโิภคอาหารคลนี เป็นตน้ 
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2) ทศันคต ิ(Attitudes) 
   ทศันคต ิคอื ความมใีจโน้มเอยีงทีจ่ะมปีฏกิริยิาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิง่
ใดสิง่หนึ่ง กล่าวอกีนยัหน่ึง ทศันคตกิค็อื ท่าทหีรอืความรูส้กึอย่างใดอย่างหนึ่งทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ใด
สิง่หนึ่ง ในการสื่อสารของมนุษยน์ัน้ ทศันคตขิองผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนกัวชิาการดา้น
โภชนาการในฐานะผู้ส่งสารเป็นปัจจยัหนึ่งที่สามารถเพิ่มหรอืลดประสิทธผิลของการสื่อสาร 
ทศันคตขิองผูส้่งสารแบ่งออกเป็น 3 ประการ คอื 

(1)  ทัศนคติต่อตนเอง (Attitude Toward Self) ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลนีและนกัวชิาการดา้นโภชนาการในฐานะผูส้่งสารจะประสบผลส าเรจ็ในการสื่อสารมาก
น้อยเพยีงใดนัน้ ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัทศันคติที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีและนักวชิาการด้าน
โภชนาการมต่ีอตนเอง ซึง่ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการดา้นโภชนาการจะต้องท า
การประเมนิตนเอง (Self-evaluation) ก่อนท าการสื่อสาร หากผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและ
นักวชิาการดา้นโภชนาการมทีศันคตทิีด่ต่ีอตนเอง (Self-confidence) มคีวามเชื่อมัน่ว่าตนเองมี
ความสามารถ โอกาสที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีและนักวชิาการด้านโภชนาการจะประสบ
ผลส าเร็จในการสื่อสารก็มีมาก ในทางตรงกันข้าม หากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอตนเอง ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง ไมค่ดิว่าตนเอง
มคีวามสามารถ โอกาสทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในการสื่อสารกม็น้ีอย 
        (2)  ทศันคตต่ิอเรือ่งทีจ่ะสื่อสาร (Attitude Toward Subject Matter) 
ทศันคตทิีผู่ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนกัวชิาการดา้นโภชนาการในฐานะผูส้่งสารมต่ีอเรื่องที่
จะท าการสื่อสารกเ็ป็นอกีสิง่หนึ่งทีม่ปีระสทิธผิลของการสื่อสาร ในการสื่อสารนัน้หากผูส้่งสารไม่
มคีวามเชื่อ ไม่เลื่อมใส ไม่พอใจ หรอืไม่มทีศันคตทิีด่ต่ีอเรื่องทีต่นจะท าการสื่อสารแลว้ ผูส้่งสาร
ก็จะขาดความมัน่ใจ ไม่อยากที่จะท าการสื่อสาร และท าการสื่อสารได้ไม่ด ีโอกาสที่จะประสบ
ผลส าเรจ็ในการสื่อสารกม็น้ีอย 
        (3)  ทศันคตต่ิอผู้รบัสาร (Attitude Toward Receiver) ทศันคตต่ิอ
ผูร้บัสารจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการสื่อสารของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการ
ดา้นโภชนาการต่อสารของตน และต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสาร เช่น ถ้าผูส้่งสารมคีวามรูส้กึที่ดต่ีอ
เรื่องทีจ่ะสื่อสาร มคีวามพอใจในความคดิของตวัเอง ผูร้บัสารกอ็ยากท าการสื่อสารดว้ย รวมทัง้
การหาค าพูดที่เหมาะสม เป็นที่น่าพอใจของผู้รบัสาร จะท าให้มโีอกาสที่จะประสบผลส าเรจ็ใน
การสื่อสารมาก ในทางตรงกนัขา้ม หากผูส้่งสารไม่ชอบในเรือ่งทีจ่ะสื่อสาร ผูร้บัสารกไ็มอ่ยากจะ
ท าการสื่อสารดว้ย โอกาสทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในการสื่อสารกม็น้ีอย 
   3)  ความรู ้(Knowledge) 
   ประสิทธิภาพในการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการในฐานะผูส้่งสารกค็อื ความรู ้คนทีไ่มม่คีวามรูย้อ่มไมส่ามารถที่จะพูด
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หรอืเขยีนได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธผิล ในการสื่อสารนัน้ความถูกต้องและประสทิธผิลของ
การสื่อสารขึน้อยูก่บัความรู ้2 ประการ คอื 
        (1)  ความรูเ้รื่องที่จะสื่อสาร (Knowledge of The Subject Matter) 
หมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะท าการสื่อสาร หากผู้ประกอบ
ธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการด้านโภชนาการมคีวามรูเ้รื่องที่จะสื่อสารด ีโอกาสทีก่ารสื่อสาร
จะประสบผลส าเรจ็ก็มมีาก ในทางตรงกนัขา้ม หากผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการ
ด้านโภชนาการไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องนัน้ๆ ดีพอ ประสิทธิผลของการสื่อสารก็อาจ
ประสบผลส าเรจ็น้อยหรอืไมป่ระสบผลส าเรจ็ 
        (2)  ความรู้ เ รื่ อ ง ก ร ะบวนก า รสื่ อ ส า ร  ( Knowledge of The 
Communication Process) กระบวนการสื่อสารนัน้มีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ แต่ละ
องคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั และแต่ละองคป์ระกอบลว้นแลว้แต่มคีวามส าคญัต่อ
ผลของการสื่อสารทัง้สิ้น ผู้ส่งสารที่มปีระสทิธภิาพจงึต้องมทีัง้ความรู ้ความเขา้ใจเรื่องที่จะพูด
เป็นอย่างด ีรวมทัง้มคีวามรู้ ความสามารถในการที่จะวเิคราะหต์วัเอง สาร สื่อ และผูร้บัสารได้
เป็นอยา่งดดีว้ย 
   การสื่อสารเพื่อการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร
คลนีเพิม่มากขึน้นัน้เป็นศาสตรท์ี่มคีวามซบัซอ้น ละเอยีดอ่อน ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและ
นักวิชาการด้านโภชนาการที่มคีวามรู้จรงิในด้านนี้ย่อมมคีวามช านาญในการรู้ถึงประโยชน์ 
ปรมิาณสารอาหาร รปูแบบลกัษณะอาหาร หรอือธบิายสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ให้ผูบ้รโิภคไดเ้ข้าใจ
ได้ดกีว่าผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีและนักวชิาการด้านโภชนาการที่ไม่มคีวามรูโ้ดยตรง แต่
อยา่งไรกต็ามแมผู้ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนกัวชิาการดา้นโภชนาการจะมคีวามรูด้เีพยีงใด 
หากขาดความรูเ้รื่องกระบวนการสื่อสาร กอ็าจประสบความลม้เหลวในการท างานกเ็ป็นได ้เช่น 
ไมส่ามารถเขา้ใจธรรมชาต ิลกัษณะนิสยั หรอืขดีความสามารถของผูบ้รโิภคในการรบัสาร จงึท า
ใหไ้มส่ามารถสื่อสารใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคลนีไดต้ามทีต่อ้งการ 
   4)  สถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม (Position Within a Social-
Cultural System) 
   มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม มสีถานภาพและมวีฒันธรรมของสงัคมทีต่นเป็น
สมาชกิ สถานภาพต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการด้านโภชนาการจงึ
อาจจะมอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อพฤตกิรรมการสื่อสารของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนกัวชิาการ
ดา้นโภชนาการในฐานะผู้ส่งสาร รวมทัง้ปัจจยัด้านต าแหน่ง บทบาท หน้าที ่ศกัดิศ์ร ีความเชื่อ
และค่านิยมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้พฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับในสังคม 
พฤตกิรรมทีต่อ้งกระท าตามวฒันธรรม กเ็ป็นปัจจยัหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อความคดิและพฤตกิรรมใน
การสื่อสารของผูส้่งสาร และเป็นสิง่ทีค่นอื่นในสงัคมคาดหวงัว่า ผู้ส่งสารจะปฏบิตัอิย่างไรในการ
สื่อสาร ทัง้นี้เนื่องจากสถานภาพในสงัคมและวฒันธรรมจะมอีทิธพิลต่อการก าหนดวตัถุประสงค ์
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การเขา้รหสัและการสรา้งสาร ความหมาย การเลอืกใชส้ื่อ และการเลอืกผูร้บัสารของผูส้่งสาร คน
ทีอ่ยูใ่นสงัคมเดยีวกนั แต่มสีถานภาพต่างกนัยอ่มท าการสื่อสารต่างกนั คนทีม่วีฒันธรรมต่างกนั
ก็ท าการสื่อสารต่างกนัด้วย ปัญหาที่ส าคญัของการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม ( Intercultural or 
Cross-Cultural Communication) ก็คอื ความแตกต่างด้านวฒันธรรมระหว่างผู้ท าการสื่อสาร 
ทัง้นี้เพราะวฒันธรรมมอีทิธพิลต่อความคดิและพฤตกิรรมในการสื่อสารของคน 

2.1.2.2  ปัจจยัของผูร้บัสาร 
ผู้รบัสารในงานวจิยันี้คอื ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัในส่วน

ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในฐานะผู้รบัสารที่จะมผีลต่อการเพิม่หรอืลดประสทิธผิล
ของการสื่อสาร ไดแ้ก่ 

1)  ทกัษะในการสื่อสาร 
ในกระบวนการสื่อสารนัน้ คนสามารถเป็นได้ทัง้ผู้ส่งสารและผู้รบัสาร 

ในการรบัสารเกี่ยวกบัอาหารคลนี ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในฐานะผู้รบัสารจะต้องมี
ความสามารถในการอ่าน การฟัง และการคดิ มฉิะนัน้กจ็ะไม่สามารถรบัและถอดรหสัสารของผู้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักโภชนาการได ้ซึ่งทกัษะในการสื่อสารมอีทิธพิลต่อผู้รบัสาร 2 
ประการ คอื อทิธพิลต่อความคดิของผูร้บัสาร และความสามารถในการรบัสาร ทกัษะทีม่อีทิธพิล
ต่อความคดิของผูร้บัสาร คอื ทกัษะดา้นภาษา และอทิธพิลต่อความสามารถของผูร้บัสารในการ
ถอดรหสั ซึง่แสดงเจตนารมณ์หรอืความคดิของผูส้่งสาร ตลอดจนมอีทิธพิลต่อความสามารถใน
การตคีวามหมายสาร 

2)  ทศันคต ิ
ปัจจยัด้านทศันคติของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในฐานะผู้รบั

สาร แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประการ คอื 
(1)  ทศันคตต่ิอตนเอง (Attitude Toward Self) ในการเป็นผูร้บัสาร

นัน้ หากผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตนเอง มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง โอกาสที่ผูบ้รโิภคจะเขา้ใจสาร
เกี่ยวกบัอาหารคลนีของผู้ส่งสารก็มมีาก ในทางตรงกนัข้ามหากผู้บรโิภคมทีศันคติที่ไม่ดีต่อ
ตนเอง ไม่มคีวามเชื่อมัน่ในความรู้ ความสามารถของตนเอง โอกาสที่จะเข้าใจสาร เกี่ยวกับ
อาหารคลนีกม็น้ีอย 

(2)  ทศันคติต่อสาร (Attitude Toward The Message) ทศันคติที่
ผู้รบัสารมต่ีอขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัอาหารคลนี ก็เป็นปัจจยัอกีประการหนึ่งที่สามารถ
เพิม่หรอืลดประสทิธผิลของการสื่อสารได ้

(3)   ทศันคตต่ิอผูส้่งสาร (Attitude Toward Source) การสื่อสารจะ
มปีระสทิธผิลมากน้อยเพยีงใด ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัทศันคตขิองผู้บรโิภคที่มต่ีอผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลนีและนักโภชนาการในฐานะผู้ส่งสาร หากผู้บรโิภคมทีศันคตทิี่ดต่ีอผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลีนและนักโภชนาการในฐานะผู้ส่งสาร มีความเชื่อถือ มีความเลื่อมใสในความรู้
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ความสามารถ มคีวามจรงิใจ (Source’s Credibility) มคีวามชอบหรอืความประทบัใจในบุคลกิ 
(Attractiveness) ของผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักโภชนาการในฐานะผู้ส่งสาร โอกาสที่
การสื่อสารจะประสบผลส าเร็จก็มมีาก ในทางตรงกนัข้าม หากผู้บรโิภคมทีศันคติที่ไม่ดีต่อผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักโภชนาการในฐานะผู้ส่งสาร การสื่อสารก็มโีอกาสที่จะ ไม่
ประสบผลส าเรจ็ 

3)  ความรู ้
ผู้บรโิภคในฐานะผู้รบัสารที่ไม่มคีวามรู้ ย่อมไม่สามารถอ่านและฟังได้

อยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธผิล ความรูข้องผูบ้รโิภคในฐานะผูร้บัสารแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 
(1)  ความรูเ้กี่ยวกบัเนื้อหาของสาร (Knowledge of The Content 

of The Message) ผูบ้รโิภคจ าเป็นตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาของอาหารคลนีทีต่นรบั หากผูร้บั
สารไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนัน้ ผูร้บัสารกจ็ะไมส่ามารถเขา้ใจเรือ่งราวของอาหารคลนีได ้

(2)  ความรู้ เ รื่ อ ง กร ะบวนการสื่ อ สา ร  ( Knowledge of The 
Communication Process) ผูบ้รโิภคจะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการสื่อสารดว้ย การสื่อสาร
จงึจะมปีระสทิธผิลเพิม่ขึ้น หากผู้บรโิภคไม่มคีวามรู้เรื่องกระบวนการสื่อสาร ผู้บรโิภคก็อาจ
เขา้ใจขอ้มูล ข่าวสารผดิ ไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร หรอืรบัสารได้ไม่ชดัเจน ตลอดจน
ตคีวามหมายของสารผดิพลาด 

4)  สถานภาพในสงัคมและวฒันธรรม 
   ผูร้บัสารก็ถอืไดว้่าเป็นสมาชกิของสงัคมและมวีฒันธรรม ผูร้บัสารจงึมี
ต าแหน่ง บทบาท ศกัดิศ์ร ีความเชื่อ พฤติกรรมที่พงึปฏบิตัิ ค่านิยม ฯลฯ ของตน  สิง่ต่าง ๆ 
เหล่านี้ลว้นแลว้แต่มอีทิธพิลต่อการรบัสาร และการตคีวามหมายของผูร้บัสาร ซึง่มผีลกระทบต่อ
ประสทิธผิลของการสื่อสารดว้ย 

2.1.2.3  ปัจจยัของสาร 
สารในงานวิจยันี้คือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน โดยปัจจยัที่มีส่วน

ก าหนดประสทิธภิาพของสารและประสทิธผิลของการสื่อสารนัน้มอียู ่3 ประการ ไดแ้ก่  
 1)  รหสัสาร 

   ขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัอาหารคลนีที่ผูป้ระกอบธุรกจิและนักโภชนาการ
ในฐานะผู้ส่งสารได้ท าการสื่อสารออกไปเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ 
ข่าวสารและวตัถุประสงค์ของตนนัน้จะต้องอาศยัรหสั (Code) เป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดให้
ปรากฏ  

รหสั คอื กลุ่มของสญัลกัษณ์ที่ถูกสรา้งขึ้นในลกัษณะที่มคีวามหมาย
ต่อคน สิง่ที่จะเป็นรหสัได้จะต้องมอีงค์ประกอบ ท าหน้าที่เป็นค าศพัท์ และมกีระบวนการหรอื
โครงสรา้งทีร่วมส่วนประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งไดค้วามหมาย โดยเป็นการสรา้งความสมัพนัธ ์
    2)  เนื้อหาสาร 
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    เนื้อหาสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นสาระ เรื่องราวของอาหารคลีน ซึ่ง
ถ่ายทอดความคดิ เจตนารมณ์ และวตัถุประสงคข์องผูส้่งสาร องคป์ระกอบของเนื้อหาสารก็คอื 
สาระหรอืประเด็น   ต่าง ๆ และเมื่อน าเอาสาระหรอืประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกันเป็น
โครงสรา้ง กจ็ะไดเ้นื้อหาสารทัง้หมด 
    3)  การจดัสาร 
    การจดัสาร คอื การตดัสนิใจของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีและนัก
โภชนาการในฐานะผู้ส่งสาร เพื่อการเลอืก การเรยีบเรยีงรหสัและเนื้อหาสาร องคป์ระกอบของ
การจดัสารก็คอื รหสัและเนื้อหาสาร ซึ่งโครงสรา้งของการจดัสาร ก็คอื การเรยีบเรยีงรหสัและ
เนื้อหาสารในรูปแบบที่ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักโภชนาการก าหนดเพื่อส่งออกไปยงั
ผูบ้รโิภคในฐานะผูร้บัสาร ทัง้นี้ผูส้่งสารแต่ละคนย่อมมวีธิกีารในการจดัสารไม่เหมอืนกนั การจดั
สารก็คอื ลลีา (Style) ของแต่ละคน ที่มลีกัษณะเป็นของตนเองซึ่งไม่เหมอืนกบัคนอื่น สิง่ที่มี
อทิธพิลต่อการจดัสารของผูส้่งสาร คอื 
         (1)  บุคลกิส่วนตวัของผูส้่งสาร (Personality and Characteristics 
of The Source) บุคลกิลกัษณะของบุคคลแต่ละคนนัน้ ไดร้บัอทิธพิลจากทกัษะในการสื่อสาร ซึง่
ทศันคต ิความรู ้วฒันธรรมและสงัคม จะท าใหผู้ส้่งสารแต่ละคนมลีลีาในการจดัสารแตกต่างกนั
ออกไป 
      (2)  ผู้ร ับสาร (The Receiver) ในการสื่อสารนั ้น ผู้ร ับสารย่อม
ก าหนดสารเป้าหมายของตน และในการจดัสารนัน้ผู้ส่งสารจะต้องค านึงถงึผู้รบัสารของตนอยู่
เสมอว่า ผูร้บัสารเป็นใคร มลีกัษณะอย่างไร มคีวามสนใจเรื่องอะไร มคีวามรูอ้ย่างไร ทัง้นี้ผู้ส่ง
สารจะไดจ้ดัสารไดเ้หมาะสมกบัผูร้บัสาร เพื่อท าใหผู้ร้บัสารสามารถถอดรหสัไดง้า่ย และสามารถ
เขา้ใจความหมายของสารไดถู้กตอ้งเพื่อผูส้่งสารจะไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องตน 
  2.1.2.4.  ปัจจยัของสื่อ 

สื่อในงานวจิยันี้คอื สื่อทีผู่ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนกัโภชนาการใชใ้นการ
สื่อสารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัอาหารคลนีไปยงัผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

สื่อ เป็นตวัเชื่อมระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสารเขา้ด้วยกนั โดยสื่อจะท าให้ผู้ส่ง
สารท าการสื่อสารไปยงัผู้รบัสารได้ ในการสื่อสารนัน้ผู้ส่งสารจ าเป็นที่จะต้องมสีื่อเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร และมกีารเลอืกใชส้ื่อเพื่อน าสารไปสู่ผูร้บัสารไดอ้ย่างตรงเป้าหมาย ประสทิธภิาพของสื่อ
ย่อมมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลของการสื่อสารเช่นเดยีวกบัองคป์ระกอบอื่นๆ การเลอืกใชส้ื่อย่อม
สามารถจะเพิม่หรอืลดประสทิธผิลของการสื่อสารได้ หากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีและนัก
โภชนาการในฐานะผูส้่งสารเลอืกใช้สื่อที่เหมาะสมกบัสถานการณ์การสื่อสาร (Communication 
Situation) ประสทิธผิลของการสื่อสารก็จะมาก ในทางตรงกนัขา้ม หากผู้ประกอบธุรกจิอาหาร
คลนีและนักโภชนาการเลอืกใชส้ื่อทีไ่ม่เหมาะสมกบัสถานการณ์การสื่อสาร ประสทิธผิลของการ
สื่อสารกจ็ะน้อย 
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ทัง้นี้ปัจจยัทีก่ าหนดการตดัสนิใจของผูส้่งสารในการเลอืกใชส้ื่อเพื่อการสื่อสารก็
คอื องคป์ระกอบของกระบวนการสื่อสาร อนัไดแ้ก่ 

   1)  ผู้รบัสาร ในการเลอืกสื่อนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนัก
โภชนาการในฐานะผู้ส่งสารจะต้องพิจารณาถึงลกัษณะของผู้บรโิภคซึ่งเป็นผู้รบัสารด้วยว่า 
ผูบ้รโิภคเป็นใคร มคีวามสามารถในการรบัและถอดรหสัสารทีเ่กี่ยวกบัอาหารคลนีอย่างไร เช่น 
ดว้ยการฟัง การอ่าน หรอืการดู เป็นตน้ 

   2)  สาร ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนกัโภชนาการในฐานะผูส้่งสาร
จะตอ้งพจิารณาว่า รหสั เนื้อหา และการจดัสารของตนนัน้เหมาะสมกบัสื่อประเภทใด 

   3)  ผู้ส่งสาร ในการเลอืกสื่อนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนัก
โภชนาการในฐานะผูส้่งสารจะตอ้งพจิารณาความสามารถในการเขา้รหสัหรอืทกัษะในการสื่อสาร
ของตนดว้ยว่า ตนเองมคีวามสามารถในการพูด เขยีน หรอืในการแสดง เป็นอย่างไร และอยู่ใน
ระดบัใดเป็นตน้ 

   4)  สื่อ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัตวัสื่อนัน้ ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนัก
โภชนาการในฐานะผูส้่งสารจะตอ้งพจิารณาถงึความสามารถของสื่อในการน าสารไปสู่ประสาทใน
การรูส้กึ (Sense Mechanisms) หรอืวธิกีารรบัสารของผู้บรโิภค ผูบ้รโิภคสามารถรบัความรูส้กึ
หรอืรบัสารได้โดย การเหน็ (Seeing) การได้ยนิ (Hearing) การสมัผสั (Touching) การได้กลิน่ 
(Smelling) และการลิม้รส (Tasting)  

อย่างไรกต็ามสื่อแต่ละสื่อย่อมมคีวามสามารถต่างกนั เช่น สื่อวทิยุ จะ
ท าให้ผู้รบัสารรบัสารได้โดยการได้ยนิ สื่อโทรทศัน์ จะท าให้ผู้รบัสารรบัสารได้ทัง้จากการเห็น
และการได้ยนิ สื่อหนังสอืพมิพ์ จะท าให้ผู้รบัสาร เปิดรบัสารได้โดยการเห็น ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลีนและนักโภชนาการในฐานะผู้ส่งสารจึงต้องเลือกว่าจะใช้สื่ออะไร สื่อบุคคลหรอื
สื่อมวลชน แมแ้ต่สื่อประเภทเดยีวกนักต็อ้งเลอืกว่าจะใชอ้ะไร ดงันัน้ ในการสื่อสารสมยัใหม่จงึมี
การน าเอาสื่อหลายชนิดมาใชร้ว่มกนัในการส่งสารไปยงัผู้บรโิภค เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัสาร
นัน้ได้หลายทาง ซึ่งวธิกีารดงักล่าวเรยีกว่า การใช้สื่อผสม (Media Mix หรอื Multimedia) และ
หากการใช้สื่อผสมนัน้เป็นการผสมกนัระหว่างสื่อมวลชนกบัสื่อระหว่างบุคคล สื่อผสมดงักล่าว 
เรยีกว่า Media Forum ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักโภชนาการในฐานะผู้ส่งสารจงึต้อง
ตดัสนิใจในการเลอืกใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์การสื่อสาร เช่น ใช้สื่ออนิเทอรเ์น็ตควบคู่
กบัการสื่อสารระหว่างบุคคล หรอืใช้สื่อภาพยนตร์ควบคู่กบัการสื่อสารระหว่างบุคคลในการ
เผยแพรข่า่วสาร เป็นตน้ (ปรมะ สตะเวทนิ, 2546, น. 47) 

 
 2.1.3  กระบวนการส่ือสาร 
 Lasswell (1984 อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน, 2530, น. 31) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
สื่อสารเป็นทฤษฎีที่อธบิายกระบวนการสื่อสารเชิงระดบั (The Behavioral of Thought) เป็น
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การศกึษาปฏกิริยิาระหว่างผูส้่งสาร ผูร้บัสาร เนื้อหาขา่วสาร ชนิดของสื่อทีใ่ชแ้ละผลอนัเกดิจาก
การกระท าการสื่อสาร โดยตัง้เป็นค าถามเกีย่วกบัตวัผูส้่งสาร ผูร้บัสาร และผลของการสื่อสาร ซึง่
ในกระบวนการสื่อสารจะเห็นได้ว่าช่องทางการสื่อสารมคีวามส าคญั ที่จะเป็นตัวก าหนดว่า
ช่องทางการสื่อสารประเภทใดทีผู่ส้่งสารจะใชเ้พื่อใหผู้ร้บัสารเกดิความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม
ตามทีต่อ้งการ อนัจะท าใหก้ารสื่อสารประสบความส าเรจ็  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลองการสื่อสารของ Lasswell 
 
แหล่งท่ีมา:  ปรมะ สตะเวทนิ, 2530, น. 32. 
 
 จากภาพที ่2.1 ดงักล่าว สามารถอธบิายความหมายของแต่ละกระบวนการไดด้งันี้ 
 ใคร   หมายถงึ  ผูท้ีก่ าหนดและควบคุมเน้ือหาขา่วสาร 
 อะไร  หมายถงึ  เรือ่ง หรอื เนื้อหาสาระของเรือ่งทีถู่กสื่อสารออกไป 
 ช่องทาง หมายถงึ ตวักลางหรอืสื่อทีถู่กส่งไปยงัผูร้บั 
 ใคร  หมายถงึ ผูร้บัสาร 
 ผล  หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลเนื่องมาจากการสื่อสาร 
  อย่างไรก็ตามช่องทางการสื่อสารอาจแบ่งได้ 2 ลกัษณะ คอื การสื่อสารระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Communication) และการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) การเลอืกใช้
ช่องทางการสื่อสารจงึเป็นสิง่ส าคญัอกีประการหน่ึง ซึง่มกัจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของผู้รบั
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สาร (Type of Audience) ลกัษณะของขา่วสาร (Message) และขัน้ตอนของกระบวนการยอมรบั
ของผูร้บัสาร (Recipient’s Stage in Adoption Process) (ปรมะ สตะเวทนิ, 2533, น. 47)  
 อย่างไรก็ตาม สื่อ (Media) เป็นเครื่องมอืที่จ าเป็นในการเผยแพร่ข่าวสาร โดยน าเนื้อ
ข่าวสารส่งต่อไปยงัผู้รบัสาร ให้ผู้รบัได้เกดิความเขา้ใจที่ชดัเจนถูกต้อง ในการที่จะเลอืกใช้สื่อ
อะไร การเลอืกใชส้ื่ออยา่งไรใหบ้งัเกดิผลตามความตอ้งการ จงึตอ้งมกีารศกึษาท าความเขา้ใจถงึ
คุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด ข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนหน้าที่ของสื่อชนิดนัน้ ๆ ให้ดีเสียก่อน 
เพื่อที่จะได้วางแผนการใช้สื่อให้เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัการ
สื่อสารทุก ๆ รปูแบบ ทัง้การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการสื่อสาร
รปูแบบต่าง ๆ (ปรมะ สตะเวทนิ, 2533, น. 52) 
 
 2.1.4  การยอมรบัการส่ือสาร 
 แต่เดิมการสื่อสารเป็นเพียงส่วนประกอบของอาชีพอื่นๆ เช่น อาชีพครูต้องใช้
ความสามารถทางการสื่อสารช่วยใหส้อนหนังสอืได้ด ีอาชพีนักการตลาดต้องใช้การสื่อสารเข้า
มาช่วยในการขาย อาชีพนักกฎหมายก็ต้องใช้ความสามารถด้านการสื่อสารช่วยในการ
ตีความหมายหรอืว่าความ การสื่อสารจงึเริม่เข้ามามบีทบาทส าคญัในการประกอบอาชีพใน
ปัจจุบนั แต่ในโลกยุคสมยัใหม่ที่มกีารประดษิฐ์เครื่องมอืและอุปกรณ์การสื่อสารขึน้มา อาชพีที่
เกี่ยวกบัการสื่อสาร เช่น การสื่อข่าว การเผยแพร่ข่าว การผลติรายการวทิยุ โทรทศัน์ การผลติ
ภาพยนตรจ์งึเกดิขึ้น อาชพีเหล่านี้ได้มกีารศึกษาค้นคว้า และพฒันาก้าวหน้าจนมอีงค์ความรู้
ใหม่ ๆ เกดิขึน้อย่างมากมาย และยงัต้องพฒันาไปขา้งหน้าควบคู่กบัความเจรญิก้าวหน้าของ
เทคโนโลยทีางการสื่อสาร วชิาชพีด้านการสื่อสารได้กลายมาเป็นวชิาชพีของคนในสงัคมยุค
ขอ้มลูข่าวสาร และไดแ้ตกสาขาออกหลากหลาย มทีัง้วชิาชพีทีเ่น้นหนักไปที่องคป์ระกอบด้าน
การเป็นผูส้ ื่อสาร องค์ประกอบดา้นการผลติเนื้อหาสาร องคป์ระกอบดา้นสื่อและเทคโนโลยกีาร
สื่อสาร องคป์ระกอบดา้นผูร้บัสาร และองคป์ระกอบดา้นผลกระทบของการสื่อสาร วชิาชพีด้าน
การสื่อสารจงึนับไดว้่ามคีวามส าคญัและไดพ้ฒันามาจนเป็นวชิาชพีทีผู่ค้นในสงัคมใหค้วามสนใจ
อยา่งมากมาย (ยบุล เบญ็จรงคก์จิ, 2554, น. 26) 
 ส าหรบัการยอมรบัเทคโนโลยกีารสื่อสารนัน้ Rogers and Shoemaker (1971, p. 112) 
ได้กล่าวว่า การยอมรบัเป็นกระบวนการทางจติใจของบุคคลแต่ละคนที่เริม่ต้นตัง้แต่การรบัรู้
ข่าวสารเกี่ยวกบันวตักรรม หรอืเทคโนโลยหีนึ่ง ๆ ไปจนถงึการยอมรบัเอาเทคโนโลยนีัน้ ๆ ไป
ใช้อย่างเปิดเผย ซึ่งความพรอ้มในการยอมรบัสื่อใหม่ (Readiness to Try New Products) นัน้ 
Rogers (2004, p. 71) ได้อธบิายความคดิของบุคคล (Person’s Innovativeness) ว่าเป็นระดบั
ทีบุ่คคลจะยอมรบัความคดิใหม่ไดร้วดเรว็เพยีงใดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคนอื่นในสงัคม ซึง่บางคน
อาจรบัสนิคา้ใหมท่นัท ีบางคนอาจรอก่อนระยะหน่ึง บางคนอาจจะไมส่นใจเลย  
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 Robertson (1970, p. 38) ได้น าเสนอรูปแบบกระบวนการยอมรับ โดยแบ่งเป็น 6 
ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1)  ขัน้รบัทราบ (Awareness) เป็นขัน้ตอนทีผู่บ้รโิภครบัรูว้่า มสีนิคา้ใหมใ่นตลาด โดยมี
ขอ้มลูเพยีงเลก็น้อย ยงัไมม่ทีศันคตใิด ๆ ต่อสนิคา้ใหมเ่ลย 
 2)  ขัน้ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นขัน้ที่แสดงว่า ผู้บรโิภคมคีวามรู้และความ
เขา้ใจในสนิคา้ใหมม่ากขึน้ ทราบว่าสนิคา้ใหมน่ี้มปีระโยชน์อะไร สามารถน าไปใชท้ าอะไรไดบ้า้ง 
 3)  ขัน้ทศันคต ิ(Attitude) เป็นขัน้ทีผู่บ้รโิภค เริม่มคีวามรูส้กึพอใจหรอืไม่พอใจต่อสนิค้า
ใหม่ เริม่มพีฤตกิรรมด้านแรงจูงใจ ถ้าผู้บรโิภคมทีศันคตทิี่ไม่ดต่ีอสนิค้าใหม่ จะส่งผลให้สิ้นสุด
กระบวนการ 
 4)  ขัน้ยนืยนั (Confirmation) เป็นขัน้ตอนทีผู่บ้รโิภคมคีวามเชื่อว่าสนิคา้ใหม่เหมาะสม 
และพจิารณาถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บั โดยการประเมนิจากคุณลกัษณะสนิคา้  
 5)  ขัน้ทดลอง (Trial) เป็นขัน้ที่ผู้บรโิภคมกีารทดสอบ หรอืทดลองใช้สนิค้าใหม่ และ
พจิารณาถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ซึง่ในขัน้นี้อาจมกีารทดลองใช้งานจรงิเพยีงบางส่วน หรอืทัง้หมด
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของสนิคา้ 
 6)  ขัน้การยอมรบั (Adoption) ในขัน้นี้ ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจว่าจะใชห้รอืไม่ใชส้นิคา้ใหม่
อยา่งถาวร ถา้ยงัมกีารซือ้ กแ็สดงว่ากระบวนการยอมรบัสมบูรณ์ 
 นอกจากนี้ Rogers (1983 อ้างใน หทยักาญจน์ วรรธนสทิธิโชค, 2551, น. 23) ยงัได้
กล่าวถงึ ลกัษณะของบุคคลที่ส่งต่อระยะเวลาในการยอมรบันวตักรรมเรว็หรอืช้า ม ี3 ประการ 
ดงันี้ 
 1)  สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ผูม้กีารศกึษาสูง มฐีานะทางเศรษฐกจิและทางสงัคม 
และนวตักรรมนัน้สอดคล้องกบัชวีติ จะเกดิการยอมรบัสูงกว่าและเรว็กว่า ผู้ที่ได้รบัการศกึษา
และมฐีานะทางเศรษฐกจิและสงัคมต ่า 
 2)  บุคลกิภาพ กลุ่มทีย่อมรบันวตักรรมไดเ้รว็และรบัได้มาก มกัจะเป็นผูท้ีไ่ม่ยดึตดิกบั
สิง่ เดมิ ๆ มคีวามสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่า เป็นผูม้เีหตุผลและมทีศันคตดิ ีสามารถ
คดิและเขา้ใจนามธรรมดกีว่า เป็นผูช้อบเสีย่งภยั มทีศันคตทิีด่ต่ีอการเปลีย่นแปลงมากกว่า 
 3)  พฤติกรรมในการสื่อสาร ถ้าบุคคลมสี่วนร่วมในสงัคมและท าตวัเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสงัคมได้ดี มกีารเดินทางบ่อยครัง้ มโีอกาสติดต่อกบัผู้น าในการเผยแพร่นวตักรรม มี
โอกาสเปิดรบัสื่อมวลชนหรอืสื่อระหว่างบุคคล เป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบันวตักรรมมาก เพราะมี
โอกาสแสวงหาขา่วสารมาก และเป็นผูท้ีม่รีะดบัการเป็นผูน้ าทางความคดิสงู 
 จะเหน็ไดว้่าการยอมรบัการสื่อสารนัน้จะต้องผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ ทีจ่ะท าใหผู้ร้บัสารเกดิ
การยอมรบัได้ ดังนัน้ในการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ผู้ที่ท าหน้าที่ในการส่งสารจะต้อง
พจิารณาขัน้ตอนดงักล่าวเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบกระบวนการสื่อสารให้ผู้รบัสารเกิดการ
ยอมรบัไดเ้ป็นอยา่งด ี
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2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารเชิงกลยทุธ ์
 
 2.2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารเชิงกลยทุธ ์

ค าว่า “การสื่อสาร” มกีารใช้อยู่ 2 ลกัษณะ คอื เป็นการส่งผ่านความหมายกนัระหว่าง
ผู้คนทัว่ไปในสงัคม และในอีกลกัษณะหนึ่ง คอื เป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิตัิงาน การสื่อสาร
เชงิกลยุทธ์ (Strategic Communication) จงึได้ถูกน ามาใช้เพื่อให้การปฏบิตังิานที่มกีารสื่อสาร
เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่ก าลังด า เนินการอยู่บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ การ
ปฏิบตัิงานที่การสื่อสารเข้าไปมบีทบาทที่ส าคญั อาจสรุปได้ 3 เรื่องใหญ่ ดงัต่อไปนี้ (ยุบล     
เบญ็จรงคก์จิ, 2554, น. 26) 

2.2.1.1  บทบาทของการสื่อสารเชงิกลยทุธใ์นการบรหิารองคก์รยคุใหม่ 
ในยุคสมยัใหม่ แนวคิดด้านการบรหิารงานในองค์กรได้มกีารพัฒนามาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยนักวชิาการดา้นการบรหิารของสถาบนัวชิาการต่าง ๆ ทัว่โลก ไดเ้สนอผลงานวจิยั
ที่มกีารน ามาทดสอบและทดลองใช้ในการปฏบิตังิานจรงิในภาคธุรกจิจนได้เห็นผลส าเรจ็ การ
บรหิารกจิการภาครฐัและเอกชนในปัจจุบนัจงึไดน้ าแนวคดิการบรหิารงานยคุใหม่มาใช ้และไดม้ี
การปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ในการท างาน เช่น การรือ้ปรบัระบบ (Reengineering) หรอืการ
บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์(Result-based Management) ที่มุ่งเน้นการวางแผนให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และมกีารสรา้งตวัชีว้ดัอย่างชดัเจน ดว้ยเหตุนี้  นกัการสื่อสารยุค
ใหม่จงึต้องเรยีนรู้ไปพร้อม ๆ กับประชาคม เพื่อสร้างความร่วมมอืในการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏบิตังิานและเพิม่ประสทิธภิาพใหม้าก ขณะเดยีวกนัตอ้งมคีวามเขา้ใจในสถานภาพขององคก์ร 
หน่วยงาน และสภาพแวดลอ้มอย่างถ่องแทย้ิง่ขึน้ ผูท้ีป่ฏบิตังิานภายใต้ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
เช่นนี้ จงึต้องปรบัวิธีการท างานเป็นอย่างมาก จากการด าเนินงานสื่อสารตามกระบวนการ
แบบเดิม ซึ่งเริ่มต้นด้วยการมองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายหลักใน
กระบวนการวางแผนการสื่อสาร จงึต้องมกีารประสานกบัฝ่ายบรหิารและคณะท างานทีว่างแผน
กลยทุธห์รอืยทุธศาสตรอ์ยา่งใกลช้ดิ  

นอกจากการมบีทบาทในการพฒันาองคก์รยุคใหม่แลว้ การสื่อสารเชงิกลยุทธย์งั
มบีทบาทในการเผยแพร่ชื่อเสยีงขององค์กรด้วย แต่เดมิสงัคมเคยมองบทบาทของหน่วยงาน
หรอืองคก์รต่าง ๆ ทีก่่อตัง้ขึน้ว่า มหีน้าทีเ่พยีงการผลติและขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็น
ธุรกิจบรกิาร หรอืบรกิารสาธารณะแก่ผู้คนในสงัคม แต่เมื่อองค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ได้
เริม่ต้นด าเนินงานและขยายตวัออกไปเรื่อย ๆ นัน้ องค์กรทัง้หลายจงึได้ตระหนักว่า หน้าที่แค่
ผลติและขายหรอืใหบ้รกิารนัน้ไมเ่พยีงพอต่อการด ารงอยูอ่ย่างยัง่ยนืในสงัคมโลก องคก์รยงัต้อง
มีภารกิจในการพัฒนาตนเอง ปรบัปรุงวิธีการท างานให้ทันสมยั เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้
สามารถแข่งขนัได้ ขณะเดยีวกนั ก็ยงัต้องให้ความสนใจด้วยว่าองค์กรเองเป็นที่รูจ้กัหรอืไม่ใน
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สงัคม เนื่องจาก องค์กรหรอืหน่วยงานที่เป็นที่รู้จกัมกัได้รบัการยอมรบัมากกว่า ได้รบัก าร
สนับสนุนในการด าเนินงานตลอดจนมคีนทีม่คีวามสามารถสนใจเขา้มาร่วมท างานดว้ยมากกว่า
องคก์รทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั ดว้ยเหตุนี้จงึอาจมองเหน็ว่า หน้าทีห่ลกัหรอืพนัธกจิหลกัขององคก์รหรอื
หน่วยงานทัว่ไปมกัแบ่งออกได้เป็น 3 ลกัษณะด้วยกนั คอื (Middleton, 1980 อ้างถึงใน ยุบล 
เบญ็จรงคก์จิ, 2554, น. 28) 

พนัธกจิดา้นธุรกจิ วสิาหกจิ หรอืรฐักจิ เป็นหน้าทีห่ลกั เป็นเหตุผลของการก าเนิด
และด ารงอยู่ขององค์กรหรอืหน่วยงาน องค์กรด้านธุรกิจผลติและจ าหน่ายสนิค้าเพื่อผลก าไร 
องคก์รของรฐัมภีารกจิส่งเสรมิดา้นสงัคมใหแ้ก่ประเทศชาต ิเช่น มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งมพีนัธกจิ
หลกั คอื การสรา้งบณัฑติทีม่มีาตรฐาน สามารถออกไปปฏบิตังิานสนองตอบความต้องการของ
สงัคมและเป็นบณัฑติทีม่คีุณธรรม 

พนัธกิจด้านวทิยาการ เทคโนโลย ีองค์กรหรอืหน่วยงานยงัต้องให้ความสนใจ
พฒันาวธิกีารท างานให้ทนัสมยั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการท างาน เพิม่ผลผลติ ประหยดั
พลงังาน ลดตน้ทุน พฒันาเทคโนโลยเีพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาด หน่วยงานของรฐัเองก็มี
ภารกจิแบบเดยีวกนัแต่อาจดว้ยวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั เช่น มหาวทิยาลยัมพีนัธกจิทีจ่ะตอ้ง
พฒันาบุกเบกิองคค์วามรูใ้หม่ และน าความรูท้ีไ่ดม้าบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เพื่อประโยชน์ในการ
ประยกุตใ์ช ้

พนัธกจิดา้นสงัคม องคก์รหรอืหน่วยงานตระหนักว่า การเป็นทีรู่จ้กัในสงัคมท าให้
ได้รบัการยอมรบัและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเป็นที่รู้จ ัก คนที่มี
ความสามารถในการท างานย่อมสนใจมาร่วมงานดว้ย ส่งผลใหเ้กดิความเจรญิก้าวหน้าต่อไปได้
อีก พนัธกิจด้านสงัคมที่ให้สาธารณชนได้ทราบ เพื่อที่คนทัว่ไปจะได้เห็นว่ามหีน้าที่ บทบาท
อย่างไร และท าประโยชน์ให้กบัสงัคมอย่างไรบ้าง ส าหรบัหน่วยงานที่มพีนัธกิจให้บรกิารต่อ
สาธารณชน เช่น หน่วยงานของรฐัมหีน้าที่สื่อสารให้สงัคมเหน็บทบาทที่ส าคญัและจ าเป็นของ
ตน มหาวทิยาลยัก็มพีนัธกจิทางด้านสงัคม คอื สรา้งบทบาทในการถ่ายโอนองค์ความรู้ให้กบั
สาธารณะ เพื่อพฒันาสงัคมไทยสู่การพึง่พาตนเอง  

 2.2.1.2  บทบาทของการสื่อสารเชงิกลยทุธใ์นการส่งเสรมิการตลาด 
 การส่งเสรมิการตลาด คอื การใช้วิธกีารต่าง ๆ เพื่อให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าและ

บรกิาร เป็นขอ้มูลทัว่ไปที่ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีเหน็ว่าผู้บรโิภคควรรบัรู ้ก็จะจดัให้มกีาร
เผยแพร่ขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคสนใจและตดัสนิใจเลอืกบรโิภค
อาหารคลีน ปัจจุบนัแม้ว่าการส่งเสริมการตลาดจะนิยมใช้วิธีการโฆษณาเป็นหลกั แต่จาก
ผลการวจิยัทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูทีผู่บ้รโิภคไดเ้หน็จากโฆษณาในสื่อต่าง ๆ 
กบัขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบัจากเส้นทางอื่น ๆ เช่น การบอกต่อ (Word of Mouth) ขอ้มูลจากบท
สมัภาษณ์ จากเอกสารทางวชิาการหรอืจากข่าว ขอ้มูลเหล่านี้สามารถสร้างความเชื่อถือด้าน
เนื้อหาได้ดีกว่าการโฆษณา ซึ่งมีประสิทธิภาพเด่นในด้านสร้างการรู้จกัตราสินค้า (Brand 
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Awareness) สรา้งการระลกึจดจ าได้ (Recognition) แต่ในการส่งเสรมิการตลาดนัน้มกีิจกรรม
มากมายที่นักการตลาดน ามาใช้เพื่อส่งเสรมิสร้างการยอมรบัและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผลติภณัฑ ์และสรา้งสมัพนัธภาพที่ดรีะหว่างผู้ขายกบัผูซ้ื้อ เช่น การจดัให้ลูกค้ามาร่วมชมการ
แสดงของดารายอดนิยม การเชญิชวนรว่มกจิกรรมส่งเสรมิสงัคม เป็นตน้ (Shimp, 2000, p. 72) 

 เช่นเดยีวกบัการวางแผนการสื่อสารเชงิกลยุทธ์ขององค์กร ในกระบวนการวาง
แผนการสื่อสารในการส่งเสรมิการตลาด กจ็ะประกอบไปด้วยขัน้ตอนของการศกึษาหาขอ้มูลที่
ท าใหผู้ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีทราบว่า สนิคา้และบรกิารอะไรทีจ่ะท าผลก าไรใหก้บัธุรกจิ ท า
ให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีทราบถงึแนวโน้มของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลนีว่า ลูกค้าเดมิจะยงัคงเป็นลูกค้าของผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีในอนาคตหรอืไม่ 
และลูกค้าในอนาคตของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนน่าจะเป็นใคร ซึ่งท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลีนสามารถวิเคราะห์คู่แข่งในอนาคต เพื่อศึกษาความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนีและของคู่แขง่ไดอ้กีดว้ย 

 นอกจากนี้ กระบวนการของการวางแผนกลยุทธเ์พื่อการสื่อสารการตลาด ยงัท า
ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีวเิคราะหไ์ดว้่า มเีทคโนโลยใีหมอ่ะไรบา้งทีจ่ะกระทบการผลติและ
บรกิารของธุรกจิ อาท ิเทคโนโลยกีารผลติ เทคโนโลยกีารพฒันาสนิคา้ เทคโนโลยกีารสื่อสารกบั
ลูกคา้ (ตวัอย่างเช่น อนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น) ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนียงัสามารถวเิคราะห์และ
เตรยีมการเพื่อรองรบักฎหมายหรอืระเบยีบทีจ่ะออกมาว่า หากมกีารออกระเบยีบใด ๆ แลว้ จะ
มผีลกระทบต่อธุรกจิในอนาคตอย่างไร ซึ่งจะต้องจดัท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง ทัง้ในส่วนที่
เป็นกลยทุธข์ององคก์รและกลยทุธท์างการสื่อสาร 

2.2.1.3  บทบาทของการสื่อสารเชงิกลยทุธใ์นการสื่อสารประเดน็สาธารณะ 
ในยุคที่ประชากรโลกได้ขยายปรมิาณอย่างรวดเรว็ ปัญหาต่าง ๆ ที่โลกเผชญิก็

เพิม่ขึน้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกายภาพ เช่น การใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่าง
สิ้นเปลือง การก่อให้เกิดมลภาวะทุก ๆ ด้านแก่สภาพแวดล้อมของมนุษย์ สุขภาพกายและ
สุขภาพจติใจของมนุษย์ และปัญหาสงัคมต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การเสพสุราเกิดขนาด และ
ปัญหาการละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของมนุษย ์ในการนี้สงัคมจงึตอ้งพึง่พากระบวนการสื่อสาร เพื่อ
รณรงค์ให้ผู้คนเกิดความตระหนักและเกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสงัคมเพื่อลด
ความรนุแรงของปัญหาหรอืขจดัปัญหาใหห้มดไป 

Rice and Atkin (1989, p. 38) ได้ให้ค านิยามความหมายของค าว่า รณรงค์ ว่า 
การรณรงค์เป็นความพยายามที่มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลจูงใจ หรือสนับสนุนให้เกิดความ
เปลีย่นแปลงไปสู่พฤตกิรรมอนัพงึประสงค ์ผูร้บัสารมกัเป็นคนส่วนใหญ่ในสงัคม การรณรงค์จงึ
เป็นงานทีมุ่่งประโยชน์ของสงัคมในภาพรวม โดยมสีื่อมวลชนเป็นเครื่องมอืช่วยในการน าขอ้มลู
ทีต่อ้งการไปสู่ผูร้บัสาร 
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ดงันัน้ นอกจากการสื่อสารจะเขา้ไปมบีทบาทในการสื่อสารระหว่างผูค้นในองค์กร 
และระหว่างองค์กรกับสงัคมแล้ว ความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสารยงัได้เข้ามามสี่วนช่วย
สาธารณชนในการให้ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้สงัคมได้รบัความรู้ 
เปลีย่นทศันคต ิและเปลีย่นพฤตกิรรม เช่น การบรโิภคอาหารเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ การลด/เลกิ
การดื่มสุรา การไม่ขบัรถขณะดื่มสุราหรอืภายหลงัการดื่มสุรา การประหยดัพลงังานไฟฟ้า การ
ประหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ ความพยายามสื่อสารเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทีเ่สรมิสรา้งสงัคม นับเป็นเครื่องมอืทีต่อ้งการการวางแผนกลยุทธท์างการสื่อสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจผูร้บัสาร น าไปสู่สภาพการณ์ทีพ่งึประสงคใ์นสงัคม 

ในการศกึษาหาขอ้มลูเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการสื่อสารเชงิกลยุทธเ์พื่อการ
สื่อสารสาธารณะ (Public Affairs) หรอืการรณรงคท์างสงัคมนัน้จะมสี่วนช่วยใหผู้ป้ระกอบธุรกจิ
มองเป็นกระแสความคดิของสาธารณชนว่าเป็นเช่นไร สามารถน าขอ้มลูมาตดัสนิใจเลอืกวธิกีาร
สื่อสารทีเ่หมาะสมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนไดด้ ีและท าใหผู้ป้ระกอบธุรกจิสามารถก าหนด
และเรยีนรูคุ้ณสมบตัแิละแนวทางการด าเนินชวีติของสมาชกิในสงัคมทีผู่ป้ระกอบธุรกจิต้องการ
ใหเ้ป็นในอนาคตได ้

 
2.2.2  กลยทุธก์ารส่ือสาร 
ส าหรบัการสื่อสารเพื่อการบรโิภคอาหารคลนีนัน้ ถอืไดว้่าเป็นการสื่อสารการตลาด และ

การสื่อสารประเดน็สาธารณะ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการจงูใจ การเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรม 
การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการ
รณรงค์ให้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมในการรบัประทานอาหารที่ส่งเสรมิสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี และการสื่อสารจากนักโภชนาการผู้ที่มคีวามรู้ ความ
เชีย่วชาญเกีย่วกบัอาหารคลนี  โดยมลีกัษณะของกลยทุธด์งันี้ 

 2.2.2.1  กลยทุธก์ารจงูใจ  
 Smith (2009, p. 81) ไดแ้บ่งกลยทุธก์ารจงูใจออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื  

 1)  การจงูใจโดยใชอ้ารมณ์ (Pathos) ค าว่า Pathos เป็นค าในภาษากรกี 
แปลว่า สถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึ เช่น เศรา้หรอืสงสาร กลยทุธก์ารจงูใจโดยใชอ้ารมณ์นี้
เป็นทีน่ิยมใชม้ากในการจงูใจใหผู้ร้บัสารคลอ้ยตามความคดิ โดยการใหข้อ้มลูหรอืเรื่องเล่า หรอื
ภาพทีก่ระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ เช่น อารมณ์สุขใจจากการไดร้บัรูเ้รื่องทีด่ ีอารมณ์เศรา้
จากการได้รบัฟังเรื่องเศร้า อารมณ์กลวัจากการได้เห็นภาพที่น่าสยดสยอง การสร้างให้เกิด
อารมณ์เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชงิพฤตกิรรมเป็นที่นิยมน ามาใช้มากในการจูงใจ และใน
การสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสงัคม เช่น การใช้รูปอุบตัิเหตุทางรถยนต์เป็นเครื่องมอื เพื่อสร้าง
ความกลวัใหผู้ร้บัสารไม่กลา้หรอืเปลี่ยนพฤตกิรรมการดื่มสุราและขบัขีร่ถยนต์ การจงูใจโดยใช้
อารมณ์มหีลากหลายรปูแบบ ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื 
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            (1)  การจงูใจโดยใชอ้ารมณ์ทางบวก (Positive Emotional Appeals) 
เช่น การใช้อารมณ์รกั (Love Appeals) การท าให้รู้สึกดี (Virtue Appeals) การใช้อารมณ์ขนั 
(Humor Appeals) การใชเ้รือ่งเกีย่วกบัเพศ (Sex Appeals)  

   (2)  การจูงใจโดยใช้อารมณ์ทางลบ (Negative Emotional Appeals) 
โดยการขูใ่หก้ลวั (Fear Appeals) และการท าใหรู้ส้กึผดิ (Guilt Appeals) 

 2)  การจูงใจโดยใช้เหตุผล (Logos) ค าว่า Logos เป็นค าในภาษากรกี 
แปลว่า การใช้เหตุผลหรอืการอ้างด้วยเหตุผล กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้เหตุผลมกัเน้นการใช้
ขอ้มูลที่ถูกต้อง (Fact) และเขา้ใจได้ง่าย พรอ้มแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกบัผลที่จะ
เกดิขึน้ไดต้ามหลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบัขอ้กล่าวอ้าง (Claim หรอื Proposition) ถูกน ามาใชใ้นการ
อ้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนการโน้มน้าวใจดว้ยวธิกีารจงูใจดว้ยเหตุผล โดยจะมรีปูแบบต่าง ๆ กนั 
ซึง่อาจเสนอเป็นขอ้ความหรอืภาพประกอบก็ได ้เช่น การน าเสนอขอ้เทจ็จรงิ โดยอาจมกีารน า
ตวัอย่างทีเ่คยเกดิขึน้มาแลว้มาใช้เป็นขอ้มลูเสรมิ อาจมกีารใช้ภาพประกอบดว้ยถ้าสามารถหา
ภาพทีเ่กี่ยวขอ้งมาแสดงได ้การขอใหแ้สดงความเหน็สนับสนุน การกล่าวถงึขอ้ดขีองสิง่ต่าง ๆ 
ทีต่อ้งการสนบัสนุน หรอืชีใ้หเ้หน็กจิกรรมใหม ่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้และกระตุน้ใหผู้ร้บัสารยอมรบั
ความคดินัน้ ๆ การใชก้ลยุทธก์ารจงูใจในแนวนี้มกัเป็นทีย่อมรบัไดใ้นกลุ่มผูร้บัสารทีน่ิยมการใช้
วธิคีดิทีถู่กต้อง แมว้่ากลยุทธน์ี้จะเป็นทีย่อมรบัว่าเหมาะสมในหลายกรณี แต่กย็งัมขีอ้ควรระวงั
ในการใชก้ลยทุธน์ี้เช่นเดยีวกนั เช่น ผูร้บัสารอาจรูส้กึเบื่อต่อการพยายามท าความเขา้ใจเรื่องที่มี
เนื้อหาหนกัจนถอยหนีจากการเปิดรบัข่าวสารประเภทน้ี 

การใชเ้หตุผลอาจมคีวามพยายามเชื่อมโยงเขา้กบัตวัผูร้บัสารในลกัษณะ
ต่าง ๆ เช่น การล่อใจด้วยรางวลัที่ผู้รบัสารอาจคาดหวงัว่าจะได้รบั (Reward Approach) อาทิ
เช่น ประหยดัเวลา/ ท ารายได้/ ประหยดัเงนิ/ ประหยดัแรงงาน/ สบายขึ้น/ ท างานง่ายขึ้น/ 
สุขภาพดขีึน้/ สะอาดขึน้/ เจบ็ปวดน้อยลง/ ได้รบัการสรรเสรญิ/ นิยมชมชอบ/ ยอมรบั/ ไม่ถูก
ต าหนิ/ ได้เป็นเจ้าของ/ เป็นตวัของตวัเอง/ สวยงาม/ มสีไตล์/ สนุก/ อร่อย/ ปลอดภยั/ มัน่ใจ/ 
คุม้ครองครอบครวั และปกป้องชื่อเสยีงของตนเอง 
 การแสดงใหเ้หน็ว่าจะเกดิโทษแก่ผูร้บัสาร (Punishment Approach) เช่น 
จะเกิดผลเสียหายอย่างไรบ้างต่อบุคคล ต่อสงัคม ต่อสภาพแวดล้อม ต่อโลก เช่น การผลิต
ภาพยนตรเ์รื่อง The Inconvenient Truth เพื่อใหผู้ร้บัสารตระหนักถงึผลกระทบของพฤตกิรรม
มนุษยท์ีม่ต่ีอสภาพแวดลอ้ม มผีลใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น ท าใหส้ภาวะต่าง ๆ ในโลกนี้เปลีย่นแปลง
มากมาย และส่งผลกระทบต่อมนุษยท์ีอ่ยูอ่าศยัในโลกนี้อยา่งหลกีเลี่ยงไมไ่ด ้
 3)  การจูงใจโดยใช้อตัลกัษณ์ของบุคคล (Ethos) ค าว่า Ethos ในภาษา
กรกี มคีวามหมายถงึ คุณสมบตัขิองบุคคล การใชอ้ตัลกัษณ์ของบุคคล (Ethos) เป็นเครื่องจงูใจ 
โดยอาศยัคุณสมบตัขิองบุคคลทีผู่ร้บัสารยอมรบั การทีบุ่คคลมคีุณสมบตัใินสายตาของผูร้บัสาร
ว่าเป็นที่น่าเชื่อถือ (Credibility) มเีสน่ห์ส่วนบุคคล (Charisma) และมอี านาจในการควบคุม 
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(Control) แนวคดินี้ได้ถูกน ามาใช้อธบิายประสทิธผิลของการสื่อสารตัง้แต่ยุคกรกีโบราณ โดย 
Aristotle เป็นผู้น าแนวคดินี้มาใช้อธบิายการโน้มน้าวใจบุคคลว่า ความน่าเชื่อถือของบุคคลมี
ส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการโน้มน้าวใจใหค้ลอ้ยตามหรอืปฏบิตัติาม ความน่าเชื่อถอืทีเ่กดิจากการ
สัง่สมของบุคคลหากได้ด าเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจก่อให้เกิดความเชื่อถือในข้อมูลที่
น าเสนอ หรอือาจจะก่อนทีบุ่คคลนัน้จะน าเสนอขอ้มลูเสยีอกี คุณสมบตัทิีน่ ามาสู่ความน่าเชื่อถอื 
ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ สถานะทางสงัคมหรอืชื่อเสยีงที่เป็นที่ยอมรบั ความสามารถ และความ
ซื่อสตัย์ ส่วนเสน่ห์ส่วนบุคคลที่ผู้รบัสารรู้สกึได้นัน้เกี่ยวข้องกบัความคุ้นชนิ ความพอใจ และ
ความคล้ายคลงึกนัระหว่างผู้สื่อสารและผู้รบัสาร และความมเีสน่ห์ดงึดูดใจของบุคคล ส าหรบั
การมอี านาจควบคุมนัน้ไดม้าจากอ านาจทีม่อียู่ ความชอบธรรมในการตดัสนิใจ ความสามารถที่
จะตรวจสอบผูอ้ื่น 
 การจูงใจด้วยการใช้อัตลกัษณ์ของบุคคลเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความ
เชื่อถอืนี้ ไดพ้ฒันามาจากแนวคดิดัง้เดมิยุคกรกีโบราณจนถงึปัจจุบนักย็งัคงนิยมใชก้ลยุทธน์ี้อยู่
อยา่งแพรห่ลายโดยนกัการสื่อสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสื่อสารทางการตลาด ไดม้กีารใชแ้หล่ง
อ้างองิทีน่่าเชื่อถอืในการจงูใจ (Source Credibility) เช่น ผูท้รงคุณวุฒทิีส่งัคมยอมรบัมาช่วยให้
ความเหน็ที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรอืการใช้พรเีซน็เตอร ์หรอื Celebrity ที่เป็นที่ชื่นชอบ
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบอกใหรู้ว้่าขนาดพรเีซน็เตอรก์ย็งัชื่นชอบในผลติภณัฑน์ัน้  
 2.2.2.2  กลยทุธก์ารเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรม  
 กลยทุธน์ี้พฒันามาจากทฤษฎทีางจติวทิยา เสนอโดย Fisbein and Ajzen (1975, 
p. 39) ซึ่งพยายามอธบิายหรอืท านายว่า พฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมเกดิขึน้จากการได้รบัรู้
ขอ้มูลจนสะสมเป็นความรูใ้นเรื่องต่างๆ  ซึ่งมผีลให้เกดิความเปลี่ยนแปลงความคดิ ความรูส้กึ 
และพฤตกิรรม นักการตลาดที่นิยมน าทฤษฎนีี้มาใช้ในการอธบิายพฤตกิรรมผู้บรโิภคมกันิยม
เรยีกทฤษฎีนี้ว่า ทฤษฎีความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม (Knowledge Attitude and Practice) 
และเรยีกกนัย่อ ๆ ว่า ทฤษฎ ีKAP ทฤษฎนีี้เชื่อว่า การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต้องเริม่ต้นจาก
การให้ความรูแ้ก่ผู้รบัสารกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทศันคตใิห้เกดิความ
คล้อยตาม สนับสนุน และท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็จะเกิดขึ้นได้ แนวคดิเช่นนี้
สามารถแตกออกมาเป็นแนวคดิและวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น  
 1)  กลยุทธ์ให้ผู้รบัสาร เรยีนรู้-รู้สกึ-ท า (Learn-Feel-Do) ซึ่งก็นับว่าเป็นวธิกีาร
ดัง้เดมิและนิยมใชท้ีไ่ดผ้ลในหลาย ๆ กรณ ีแต่กม็อีกีหลาย ๆ กรณทีีไ่มไ่ดผ้ลเช่นกนั โดยเฉพาะ
การประชาสมัพนัธท์ีค่่อนขา้งหวงัผลรวดเรว็ 
 2)  กลยุทธ์สร้างให้เกิดความรู้สึกด้วยอารมณ์ร่วมก่อน ซึ่งจะน ามาสู่ความ
พยายามเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจในเรื่องนัน้ๆ ส่วนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะเกิดตามมา
ภายหลงั (Feel-Learn-Do)  
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  3)  กลยุทธ์พยายามให้ผู้รบัสารได้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน จากนัน้จะเกิด
ความรู ้และการเปลีย่นความรูส้กึตามมา ทีเ่รยีกว่า วธิกีาร ท า-เรยีนรู-้รูส้กึ (Do-Learn-Feel) 
  4)  การไดท้ดลองเปลี่ยนพฤตกิรรมก่อน จากนัน้กจ็ะมคีวามรูส้กึทีด่แีละคุน้เคย 
แลว้จงึเกดิการแสวงหาความรูข้ ึน้ในภายหลงั เรยีกว่า กลยทุธ ์ท า-รูส้กึ-เรยีนรู ้(Do-Feel-Learn) 

2.2.2.3  กลยทุธก์ารสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มเป้าหมาย 
การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างองคก์ร หรอืโครงการรณรงคก์บัผูค้นในสงัคม

นัน้ นับว่าเป็นหวัใจหลกัของการประชาสมัพนัธ์ เป็นวธิกีารที่จะช่วยให้เกดิความรูส้กึที่ด ีเกดิ
การยอมรบัระหว่างกนัได้ง่ายขึน้ ในสงัคมกลุ่มเลก็ความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างกนัสรา้งได้ไม่ยาก 
แต่ในสงัคมใหญ่หรอืเป็นลกัษณะของความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ร หรอืโครงการกบับุคคล เป็น
งานทีต่อ้งสรา้งขึน้อย่างเป็นระบบ เพื่อการใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง เพื่อความพงึพอใจหรอืความรูส้กึที่
ด ีเพื่อเป็นรากฐานส าหรบัการยอมรบัและการสนบัสนุนต่อไป 

กลยุทธเ์พื่อท าการตลาดแบบสรา้งความสมัพนัธ ์เป็นช่องทางทีเ่ปิดโอกาสใหม้ี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกนั ในกรณีของการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ขายและลูกค้า 
ในขณะทีลู่กคา้จะไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้ บรกิารหรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ผูค้า้กจ็ะไดร้บัขอ้มลู
เกี่ยวกับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการ เพื่อที่ผู้ค้าจ ะได้
น าไปใช้ในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของตน ขณะเดียวกันการเปิดช่องทางสร้าง
ความสมัพนัธย์งัเป็นกลไกในการผกูใจลกูคา้ใหเ้กดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ไดอ้กีดว้ย 

ความสมัพนัธท์ีต่อ้งดแูลเอาใจใส่นี้อาจเกดิขึน้ไดใ้นหลายระดบั ไดแ้ก่ 
1)  พนกังานสมัพนัธ ์(Employee Relations) เป็นกระบวนการใหข้อ้มลูข่าวสาร

อย่างทัว่ถงึแก่ผู้ปฏบิตังิานในองค์กรหรอืในโครงการ การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจด้วยวธิกีาร
สื่อสารสองทาง คอื ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ชดัเจน รวดเรว็ และรบัฟังความคดิเหน็จากกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไข หรอืชีแ้จงเพิม่เติม นอกจากนี้ยงัอาจสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน หรอืระหว่างพนักงานกบัผู้บรหิาร ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น จดหมายข่าว การ
ประชุมสมัมนาประจ าปี งานฉลองปีใหม่ การจดักฬีาภายใน กจิกรรมทศันศกึษา การไปท าบุญ 
หรอืกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมร่วมกนั สมัพนัธภาพที่ดรีะหว่างคนที่ท างานร่วมกนัเป็นบนัไดขัน้
แรกที่จะน าไปสู่งานที่มปีระสทิธภิาพ สรา้งความพงึพอใจให้เกดิขึ้นทัง้ในระหว่างผู้ปฏบิตัิงาน
ดว้ยกนัเอง และระหว่างผูป้ฏบิตังิานกบัผูร้บับรกิาร หรอืผูร้บัขอ้มลูขา่วสารจากองคก์ร ความพงึ
พอใจเหล่านี้ยอ่มเป็นพืน้ฐานทีด่สี าหรบังานอื่น ๆ และยงัอาจช่วยผ่อนเบาปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (The Chartered Institute of Personnel and Development, 2011 อ้าง
ถงึใน ยบุล เบญ็จรงคก์จิ, 2554, น. 54) 

2)  ลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Relations) Christopher and et.al (1991, p. 71) 
กล่าวว่า การตลาดและลูกค้าเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความส าคญัอย่างยิง่ เป็นแหล่งรายได้ของธุรกจิ เป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ในสงัคม การสรา้งความพงึพอใจ ความผูกพนัและความภกัดต่ีอตราสนิคา้หรอืต่อองคก์ร ย่อม
เป็นความปรารถนาขององคก์รเอง องคก์รหรอืสนิคา้บางกลุ่มเลอืกใชก้ลยุทธน์ี้เป็นกลยุทธห์ลกั
ในการรกัษาฐานของลูกค้าเดิมเอาไว้ และขยายฐานลูกค้าใหม่ออกไปอีก กลยุทธ์นี้นิยมใช้
กจิกรรมหลากหลายเพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมเพื่อสรา้งความรูส้กึคุน้เคย และผูกพนักนั
ต่อไป ส่วนใหญ่แล้วสนิค้าหรอืบรกิารที่เน้นความรู้สกึเชื่อมัน่หรอืไว้วางใจจะใช้กลยุทธ์นี้เป็น
หลกั เช่น ธุรกิจประกนัสุขภาพ ประกนัชวีติ ซึ่งผนวกเอาแนวคดิการออมมาใช้ประกอบ มกั
เลอืกใชแ้นวทางของการสรา้งความสมัพนัธท์ีม่ ัน่คงกบัลกูคา้เพื่อการรกัษาฐานลกูคา้เก่าไว้ให้ได ้
และขยายฐานลูกค้าใหม่ออกไปอกี นอกจากกลุ่มที่เป็นลูกค้าโดยตรงแล้ว กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วน
เสยีกบักิจการยงันับเป็นลูกค้าด้วย เช่น ผู้ถือหุ้น หรอืคู่ค้า ซึ่งจ าเป็นต้องมกีารสื่อสารเพื่อให้
ขอ้มูลที่ถูกต้อง เพื่อความเขา้ใจที่ไม่คลาดเคลื่อน และสรา้งความพงึพอใจที่จะลงทุน หรอืท า
ธุรกจิรว่มกนัต่อไป 

3)  ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations) ทุก ๆ หน่วยงานหรือองค์กรมี
ชุมชน ได้แก่ ผู้ที่อาศยัหรอืประกอบการอยู่รอบล้อมที่ตัง้ขององค์กร โรงงานที่ผลติสนิค้าให้
องค์กร แม้แต่ในพื้นที่ที่โครงการลงไปปฏิบตัิงาน ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่ล้อมรอบ และมคีวาม
เกีย่วพนักนัในการด าเนินชวีติอย่างแยกกนัไมอ่อก หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิเองก็มงีาน
ที่ตัง้อยู่ในชุมชน ดขีึ้น เช่น มกีารค้าขายสนิค้า ซึ่งอาจมทีัง้อาหาร เครื่องอุปโภคและบรโิภค
จ าเป็นส าหรบัชวีติประจ าวนั หรอื  อื่น ๆ โดยมลีูกค้าเป็นพนักงานที่เขา้มาปฏบิตังิานในพื้นที่ 
แต่ขณะเดยีวกนักม็สีิง่ทีอ่งคก์รหรอืโครงการต้องระมดัระวงั คอื ปัญหาการก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อชุมชนทัง้ในแง่ของกายภาพและสงัคม ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น น ้า อากาศ 
เสยีง ที่สรา้งปัญหาด้านสุขภาพอนามยัต่อชุมชน ซึ่งมกัจะบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ หาก
ไมไ่ดม้กีารจดัการอยา่งถูกตอ้งและสรา้งความเขา้ใจกบัชุมชน (Soderberg, 1986, p. 18) 

4)  สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media หรือ Press Relations) ค าว่า สื่อมวลชนใน
สงัคมไทยเป็นที่เข้าใจว่า หมายความถึงผู้ที่ปฏิบตัิงานในฐานะผู้สื่อข่าว ผู้รายงานข่าว และ
ผูเ้ขยีนบทความทีเ่รยีกกนัว่า คอลมันิสต์ รวมไปถงึช่างภาพ และผูช้่วยปฏบิตังิานอื่น ๆ แมค้น
กลุ่มนี้อาจไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในสงัคม แต่ก็เป็นกลุ่มคนที่ส าคญัส าหรบันักการสื่อสาร เนื่องจาก
เป็นผูท้ีจ่ะไดน้ าขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัองคก์ร หรอืงานของโครงการไปเผยแพร่ใหเ้ป็นทีร่ ับรูท้ ัว่
กนั ซึง่แปลว่ากลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารก็จะได้รบัรูข้อ้มลูต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูเชงิบวก
หรือข้อมูลเชิงลบ อย่างไรก็ดี การรกัษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรหรือโครงการกับ
สื่อมวลชน เป็นสิง่ทีจ่ะมสี่วนส่งเสรมิใหก้ารน าเสนอข่าวสารของผู้ส่งสารในสื่อเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
และมโีอกาสไดร้บัการน าเสนอดว้ยขอ้มลูเชงิบวกมากขึน้ (McNamara, 2011, p. 31) 
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2.2.2.4  กลยทุธก์ารเลอืกใชส้ื่อทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย 
 แมว้่าผู้ส่งสารจะได้เลอืกใช้วธิกีารต่าง ๆ เขา้มาเพื่อช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์

ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการสื่อสาร แต่หากว่าไม่สามารถท าให้ข้อมูลข่าวสารทัง้หมดที่ได้
จดัเตรยีมเอาไว้ไปถงึกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารได้ การสื่อสารนัน้ก็ไม่ประสบผลส าเรจ็และ
สามารถส่งผลตามทีผู่ส้่งสารตอ้งการได ้ดงันัน้ กลยทุธอ์กีอยา่งหนึ่งทีม่กัจะน ามาใชค้วบคู่กบักล
ยุทธ์หลกัของแผนการสื่อสาร ซึ่งเป็นวธิกีารที่จะท าให้สารที่สร้างขึ้นส่งไปถงึกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการได้นัน้ คอื กลยุทธ์การเลอืกใช้สื่อที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรบัอยู่สม ่าเสมอ เช่น สนิค้าด้าน
ความสวยงามจะลงบทความโฆษณาทางนิตยสารส าหรบัผูห้ญงิ สนิคา้อุปโภคบรโิภคทีใ่ชก้นัทุก
ครวัเรอืนจะโฆษณาในช่วงเวลาไพรม์ไทม ์(ประมาณ 20-22 นาฬกิา) ซึง่เป็นเวลาทีค่นส่วนใหญ่
ดูโทรทัศน์ สินค้าไฮเทคที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ ที่เดิมอาจเน้นการโฆษณาหรือ
ประชาสมัพนัธ์ทางวทิยุ เนื่องจากมรีายการเพลงที่วยัรุ่นนิยมฟัง แต่ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่นิยมใช้
เทคโนโลย ีเช่น อนิเทอรเ์น็ตหรอืโทรศพัท์มอืถอื จงึมกีารใช้โฆษณาประชาสมัพนัธใ์นเว็บไซต์
หรอืทางอนิเทอรเ์น็ต หรอืทาง Short Message Service (SMS) ทีก่ลุ่มคนเหล่านี้เปิดรบัมากกว่า
ใชส้ื่อดัง้เดมิ เช่น หนงัสอืพมิพ ์หรอืโทรทศัน์ เป็นตน้  

 ดงัจะเห็นได้จากงานวจิยัของ ภาสกร จติรใคร่ครวญ (2554: บทคดัย่อ) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง เทคโนโลยขีองสื่อใหม่และการน าเสนอตัวตนต่อสงัคมกับพฤติกรรมการ
สื่ อ ส า รบน เ ค รือ ข่ า ย สัง คมออน ไ ล น์  ( New Media Technology, Social Presence and 
Communication on Online Social Network) นัน้ เมื่อพจิารณาลกัษณะทางประชากรของกลุ่ม
ตวัอย่างในดา้นอายุ พบว่า กลุ่มเจเนเรชัน่วาย (Generation Y) ซึง่มอีายุ 25 – 34 ปี เป็นกลุ่มที่
นิยมใช้เครอืข่าย Facebook ดงันัน้ การสื่อสารด้วยสื่อเครอืข่ายสงัคมแบบนี้จงึสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได ้เพราะเป็นสื่อทีก่ลุ่มลกูคา้เป้าหมายเปิดรบัอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้นี้ จะเป็นการศึกษาเพื่อพิจารณาถึงกลยุทธ์การสื่อสารที่มี
ความเหมาะสมกบัผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี โดยเลอืกศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นแฟนเพจ
เฟซบุ๊คของเวบ็เพจทีจ่ าหน่ายอาหารคลนีในเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค ทัง้นี้เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนีมกีลยทุธใ์นการสื่อสารทีเ่หมาะสม เพื่อการสื่อสารทีป่ระสบผลส าเรจ็มากยิง่ขึน้ 

 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
 
 2.3.1  ความหมายของทศันคติ 
 รุ่งนภา บุญคุ้ม (2536, น. 16) กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึง 
ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึของบุคคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์หรอื
สิ่งแวดล้อมอันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดงปฏิกริยา และการกระท าต่อสิ่งนัน้ ๆ ในทาง
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สนับสนุนหรอืปฏเิสธ ทศันคตเิป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน การทีจ่ะรูถ้งึทศันคติ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดต้อ้งใชว้ธิแีปลความหมายของการแสดงออก  

ในขณะที่ ศิริวรรณ เสรีร ัตน์ (2538, น. 29) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ทัศนคติ 
(Attitudes)” ไวว้่า ทศันคตเิป็นความคดิเหน็ทีม่อีารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนทีพ่รอ้มจะ
มีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1)  องค์ประกอบทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนที่แสดงถึง
ความรู ้(Knowledge) การรบัรู ้(Perception) และความเชื่อ (Beliefs) ทีบุ่คคลมต่ีอความคดิหรอื
สิง่ใดสิง่หนึ่ง ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบแรกซึง่กค็อืความรูแ้ละการรบัรูท้ีไ่ดร้บั  จาก
การผสมกบัประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคตแิละขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มลู ความรู้
และผลกระทบต่อการรบัรูน้ี้จะก าหนดความเชื่อถอื ซึง่หมายถงึสภาพดา้นจติใจทีส่ะทอ้นความรู้
เฉพาะอยา่งของบุคคลและมกีารประเมนิเกี่ยวกบัความคดิต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

2)  องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนที่สะท้อนถึง
อารมณ์ (Emotion) หรอืความรูส้กึ (Feeling) ของบุคคลทีม่ต่ีอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง สภาพ
อารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านบวก (Positive) หรือด้านลบ (Negative) ซึ่ง
ประสบการณ์จะมผีลกระทบด้านจติใจ วิธีปฏิบตัิที่ใช้วดัการประเมนิผลอาศัยเกณฑ์การให้
คะแนนความพงึพอใจหรอืไมพ่งึพอใจ ดหีรอืไมด่ ีเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย 

3)  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นส่วนที่สะท้อนถึงความ
น่าจะเป็นหรอืแนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรม การปฏบิตั ิหรอืปฏกิริยิาของบุคคล ดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อ
ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่หนึ่ง 

 
2.3.2  ประเภทของทศันคติ 
ทศันคตขิองบุคคลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื (รุง่นภา บุญคุม้, 2536, น. 42) 
1)  ทศันคตเิชงิบวกหรอืทศันคตทิีด่ ีคอื ทศันคตทิีช่กัน าใหบุ้คคลแสดงออกถงึความรูส้กึ

อารมณ์จากสภาพจติใจ มกีารโต้ตอบในดา้นดต่ีอบุคคลอื่น หรอืเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งรวมทัง้
หน่วยงาน องคก์าร สถาบนั การด าเนินงานขององคก์ารและอื่น ๆ 

2)  ทศันคตเิชงิลบหรอืทศันคตทิี่ไม่ด ีคอื ทศันคตทิี่สรา้งความรูส้กึเป็นไปในการเสื่อม
เสยีไม่ไดร้บัความเชื่อถอืหรอืไว้วางใจ อาจมคีวามเคลอืบแคลง ระแวง สงสยั รวมทัง้เกลยีดชงั
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืเรื่องราว หรอืปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรอืหน่วยงาน องคก์าร สถาบนั
การด าเนินงานขององคก์ารและอื่น ๆ 

3)  ทศันคตทิี่บุคคลไม่แสดงความคดิเหน็ในเรื่องราวหรอืปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  หรอืต่อ
บุคคล หน่วยงาน สถาบนั องคก์ารและอื่น ๆ โดยสิน้เชงิ 
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2.3.3  องคป์ระกอบของทศันคติ 
Heinz and Harold (1993 อ้างใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546, น. 19) ได้กล่าวว่า 

ทศันคตขิองบุคคลประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 
1)  การรูแ้ละเขา้ใจ (Cognitive) หมายถงึ การรูใ้นเรือ่งต่าง ๆ ความเชื่อในเรื่อง

ต่าง ๆ ของบุคคล เช่น มกีารรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารท างาน ประสบการณ์การท างาน รูปั้ญหา เขา้ใจ
ปัญหา 

2)  ความรูส้กึ (Affective) หมายถงึ ความรูส้กึทางบวกหรอืทางลบในสิง่ใดสิง่
หนึ่ง เช่นความรูส้กึพอใจหรอืไมพ่อใจผูบ้รหิารหรอืความรูส้กึพอใจเพื่อนรว่มงาน 

3)  พฤติกรรม (Behavior) ซึ่งหมายถึง ความตัง้ใจ ความปรารถนาที่จะ
แสดงออกในวถิทีางของแต่ละคนในเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น พฤตกิรรมในการท างาน 

นอกจากนี้ James and Arne (1990 อา้งใน สุรเชษฐ ์ชริะมณ,ี 2534, น. 39) ได้
กล่าวถงึองคป์ระกอบของทศันคต ิไวว้่า ความคดิเหน็ต่าง ๆ ของบุคคลจะมลีกัษณะเป็นทศันคติ
ได ้กต่็อเมือ่ความคดิเหน็นัน้มอีงคป์ระกอบครบถว้นในสิง่เหล่านี้ คอื  

1)  การรบัรู้หรือหยัง่รู้ (Cognitive Component) เป็นการใช้ความคิดและท า
ความเขา้ใจสิง่เรา้ 

2)  ความรูส้กึ เป็นความคดิเหน็ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่เรา้ 
3)  แนวโน้มเชิงพฤติกรรม หรอืการกระท า ซึ่งเป็นการแสดงออก หรอืการ

ตอบสนองเมือ่สิง่เรา้นัน้มากระทบ  
 
2.3.4  ความเช่ือและค่านิยมมีส่วนในการสร้างทศันคติของคน 
การศกึษาทศันคต ิ(Attitude) ของคนเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา เรื่องความเชื่อและค่านิยม

ของแต่ละคน ดงัแสดงในภาพที ่2.2  
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.2  แสดงตวัแบบพฤตกิรรมบุคคลในองคก์ารเกีย่วกบัทศันคต ิและความเชื่อ 
 
แหล่งท่ีมา: เนตรพณัณา ยาวริาช, 2546, น. 21.  

ค่านิยม 
และความเชื่อ 

 

ทศันคต ิ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมา 
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 จากภาพที ่2.2 ดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า ทศันคต ิเกดิขึน้ไดจ้ากค่านิยม และความเชื่อ โดย 
ความเชื่อ (Belief) หมายถงึ การยอมรบัว่าสิง่นัน้เป็นจรงิและเป็นจรงิตามบุคคลยอมรบั

เพราะเคยไดร้บัประสบการณ์อย่างนัน้  
ค่านิยม (Values) หมายถึง การเห็นคุณค่านิยมในสิ่งต่าง ๆ ของแต่ละคนว่าสิ่งนัน้มี

คุณค่าแก่การด าเนินชวีติ เช่น ครอบครวั เพื่อนรว่มงาน  
ดงันัน้บุคคลจะก าหนดคุณค่าโดยยึดถือหลกัเกณฑ์ แนวความคิด และการกระท าที่

บุคคลเหล่านัน้เห็นว่ามคีุณค่าควรแก่การกระท า เช่น บุคคลเห็นคุณค่าของการรบัประทาน
อาหารคลนี เพราะเป็นการส่งเสรมิสุขภาพ ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ คุณค่าและความ
เชื่อเป็นพฤตกิรรมทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคว่ามคีวามส าคญัต่อรา่งกาย แต่อยา่งไรกต็ามในบางครัง้
ในการตดัสนิใจของผู้บรโิภคก็ถูกวพิากษ์วจิารณ์ว่าไม่ดเีป็นไปในเชงิลบ และไม่เป็นที่ยอมรบั
ของบุคคลอื่น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะบุคคลแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง ทศันคติ 
ความเชื่อ และค่านิยม ทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์และในอดตีทีผ่่านมานัน่เอง 

 
2.3.5  การวดัทศันคติ 
การวดัทศันคตเิป็นการวดัภาวะโน้มเอยีงในการจะแสดงออก ไม่ใช่เป็นการกระท า แต่

เป็นความรู้สกึ ซึ่งมลีกัษณะอตันัย (Subjective) บุคคลอาจไม่ให้ข้อเท็จจรงิด้วยความจริงใจ 
เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตวั และการแสดงออกต่อสิง่ใดนัน้ไม่ว่าเป็นรูปวาจาหรอืการเขยีน 
บุคคลมกัจะไตร่ตรองถึงความเหมาะสมตามสภาพการณ์ทางสังคมคือ ตามปกติวิสยั ตาม
ค่านิยม ตามการยอมรบัและการไม่ยอมรบั และการเห็นชอบหรอืไม่ชอบของคนส่วนใหญ่ใน
สงัคม ดงันัน้ จงึยงัไม่มผีู้ใดค้นพบวธิกีารที่จะวดัทศันคตหิรอืท่าทคีวามรูส้กึของบุคคลโดยตรง 
อนัจะเป็นดรรชนีทีส่ามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากเพยีงการวดัทศันคติ
จากการบนัทกึค าพูด และพยายามหาความสมัพนัธ์ระหว่างค าพูดของบุคคลนัน้กบัทศันคต ิซึง่
ผู้ท าการวดัสามารถมองเหน็และเป็นเพยีงการคาดประมาณ (Estimate) ทศันคตขิองบุคคลนัน้
เท่านัน้ (รุง่นภา บุญคุม้, 2536, น. 26) 

การวดัทศันคตทิีป่ฏบิตักินัในปัจจบุนัมวีธิกีารต่าง ๆ ดงันี้  
1)  การสงัเกตจากพฤติกรรมของบุคคล วิธีการกระท าได้ยากและผลลพัธ์ไม่อาจให้

ความมัน่ใจไดว้่าจะถูกต้อง ทัง้นี้เนื่องมาจากการแสดงออกของบุคคลเป็นอากปักรยิานัน้อาจไม่
สะทอ้นหรอืส่อใหเ้ราทราบถงึทศันคตทิีแ่ทจ้รงิของเขาได้ 

2)  วธิกีารรายงานด้วยค าพูด (Verbal Report) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
และ/หรอืการสมัภาษณ์ (Interview) ทีม่ลีกัษณะแบบปรนยั (Objective) 

3)  วธิแีปลความ (Interpretive Method) เป็นวธิหีาทศันคตขิองบุคคลแบบอตันัย โดยที่
ผู้ถูกถามมกัไม่รูถ้งึวตัถุประสงค์ของผู้ท าการศกึษาไม่ระแวงสงสยัหรอืรูส้กึหวัน่เกรงที่จะตอบ
ค าถามหรอืแสดงความรูส้กึนึกคดิ และไม่ถูกจ ากดัในการตอบ ทัง้ในดา้นเวลาและขอบเขตของ  
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เนื้อหา เป็นวธิทีีส่ามารถวดัทศันคตขิองบุคคลได้ชดัเจน ละเอยีด ถูกต้องทีสุ่ด แต่มขีอ้จ ากดัอยู่
ที่ว่า ต้องใช้ผู้ศกึษาที่มคีวามสามารถ มคีวามช านาญทางจติวทิยาอย่างลกึซึ้งและใช้เวลามาก 
จงึเหมาะส าหรบัใชก้บัคนจ านวนน้อย 

นอกจากนี้ยงัมกีารรวบรวมการวดัทศันคตวิ่ามอียู่ 4 วธิ ีคอื (วรีะพล สุทธพิรพลางกูร 
และเฉลยีว แก่นจนัทร,์ 2538, น. 45) 

1)  มาตรการวัดแบบของเธอร์สโตน (Thurstone’s Type Scale) เป็นการก าหนด
โครงสร้าง และน าข้อความไปตัดสิน โดยการแจกแจงความถี่ ความถี่สะสม การหาความ
แปรปรวน แลว้น าแบบวดัชุดเดมิใหค้ดัเลอืกอกีครัง้ 

2)  มาตรวดัแบบของลเิคริต์ (Likert Scale) เป็นการวดัทีใ่ชก้นัอย่างกวา้งขวางกว่าแบบ   
อื่น ๆ และสามารถวดัได้เกือบทุกเรื่อง และยงัมคีวามเที่ยงตรงสูงกว่าแบบอื่นอีกด้วย แต่ละ
มาตรวดัห่างเท่ากนัเป็น 0 1 2 3 4 เป็น Positive หรอื Negative 

3)  มาตรวดัแบบของกตัต์แมน (Guttman Scale) มใิช่วธิสีรา้งและพฒันาทศันคต ิแต่
เป็นวธิปีระเมนิหรอืวเิคราะหม์าตราส่วน 

4)  มาตรวดัแบบออสกูด (Osgood’s Scale) ใช้วดัทศันคติและวดับุคลิกภาพ ความ
คดิเหน็ ความเชื่อและความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ โดยแยกความแตกต่างของมโนทศัน์ 

 
2.4  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

การบรหิารดา้นการตลาดส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีในปัจจบุนันัน้ จ าเป็นต้องมี
แผนการตลาดที่สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภค โดยผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีจะต้อง
ท าการศกึษาผูบ้รโิภค เพื่อใหท้ราบถงึความต้องการของผูบ้รโิภคทีแ่ท้จรงิว่า ผูบ้รโิภคต้องการ
อะไร คิดอย่างไร ซื้ออะไร ซื้อที่ไหนเมื่อไร มกีิจกรรมอะไร ฯลฯ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดงันัน้การเขา้ใจพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคจะช่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบทางด้านการแข่งขนั (Competitive Advantage) ของผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีนได้เป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถสร้างกลยุทธ์และ
น าไปใชก้บัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม  

 
2.4.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ไดม้ผีูใ้หค้วามหมาย พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) ไวด้งันี้ 
Mowen and Minor (1998, p. 13) ไดใ้หค้วามหมายพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า การศกึษาที่

หน่วยการซื้อ และกระบวนการแลกเปลี่ยนทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกบัการได้รบั การบรโิภค การ
จ ากดัเกีย่วกบัสนิคา้ บรกิาร ความคดิ และประสบการณ์ 
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ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540, น. 27) ไดใ้หค้วามหมายพฤตกิรรมผู้บรโิภคว่าการกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาและการใช้สนิค้าและบรกิาร ซึ่ง
รวมถงึการตดัสนิใจทีม่มีาก่อน ซึง่มสี่วนก าหนดพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ปรญิ ลกัษิตานนท์ (2544, น. 18) ได้ให้ความหมายพฤตกิรรมผู้บรโิภคว่าการกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ ทัง้นี้หมาย
รวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซึง่เกดิขึน้ก่อน และมสี่วนก าหนดใหเ้กดิการกระท า 

นารีรตัน์ ฟักเฟ่ืองบุญ (2554, น. 29) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคว่าการ
แสดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้ได้ซึ่งสนิค้าหรอืบรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลนัน้ 

เสร ีวงษ์มณฑา (2542, น. 41) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บรโิภคว่า ผู้บรโิภคที่มี
ความต้องการซื้อและมอี านาจในการซื้อท าให้พฤติกรรมในการซื้อและพฤติกรรมการใช้โดย
ปัจจยัขา้งต้นจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค และสามารถแปลความหมายของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การแสดงออกของผูบ้รโิภคในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งการแสวงหาเพื่อให้
ไดม้าซึง่ผลติภณัฑเ์พื่อสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546, น. 35) ไดใ้หค้วามหมายพฤตกิรรมผู้บรโิภคว่า กระบวนการ
ตดัสนิใจที่มมีาอยู่ก่อนแลว้เหล่านี้ หมายถงึลกัษณะทางพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่ว่าในขณะใด
ขณะหนึ่งที่ผู้บรโิภคซื้อสนิค้านัน้จะมกีระบวนการทางจติวทิยาและสงัคมวทิยาต่าง ๆ ที่มสี่วน
สรา้งสมและขดัเกลาทศันคตแิละค่านิยมของเขามาก่อนแลว้เสมอตัง้แต่เลก็จนโตถงึ ณ จดุซือ้สิง่
เหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้ดว้ย 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื การทีบุ่คคลใดบุคคลหนึ่งพอใจ
ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนัน้ ๆ 

 
2.4.2  การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค 
การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภค (Analysis Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรอื

วจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภค เพื่อให้ทราบถงึลกัษณะความต้องการ
และพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ซึง่ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดั
กลยุทธ์ของการตลาด (Marketing Strategies) ให้ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
เหมาะสม  

ค าถามทีใ่ชเ้พื่อการคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws 1H  ซึง่ประกอบไปด้วย 
WHO, WHAT, WHY, WHERE, WHO (Influencer) และ HOW ดงัตารางที ่2.1  
(ศวิฤทธิ ์พงศกรรงัศลิป์, 2547, น. 47) 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงค าถาม 6Ws 1H เพื่อหาค าตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ผูบ้รโิภคซือ้อะไร             
(What does the 
consumer buy?) 

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ (Objects) 
สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจากผลติภณัฑก์็
คอืตอ้งการคุณสมบตัหิรอื
องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์(Product 
Component) และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แขง่ขนั (Competitive 
Differentiation) 

กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product 
Strategies) 
ประกอบดว้ย 
1) ผลติภณัฑห์ลกั 
2) รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่
การบรรจภุณัฑ ์ตราสนิคา้ 
รปูแบบ บรกิาร คุณภาพ 
ลกัษณะนวตักรรม 
3) ผลติภณัฑค์วบ 
4) ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั  
5) ศกัยภาพผลติภณัฑ ์ความ
แตกต่างทางการแขง่ขนั 
(Competitive Differentiation) 

ท าไมผูบ้รโิภคจงึ
ซือ้ 
(Why does the 
consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซือ้ (Objectives) 
ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้เพื่อสนองความ
ตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและดา้น
จติวทิยา ซึง่ตอ้งศกึษาถงึปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ คอื  
1) ปัจจยัภายในหรอืปัจจยัทาง
จติวทิยา   
2) ปัจจยัทางสงัคม และวฒันธรรม 
 

กลยทุธท์ีใ่ชม้ากคอื  
1) กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์
(Product Strategies) 
2) กลยทุธก์ารส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบดว้ยกลยทุธก์ารโฆษณา 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
การส่งเสรมิการขาย การให้ 
 

 

ค าถาม 
(6Ws และ 1H) 

ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7 Os) กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย  
(Who is in the 
target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
1) ทางดา้นประชากรศาสตร ์  
2) ภมูศิาสตร ์
3) จติวทิยาหรอืจติวเิคราะห ์  
4) พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยทุธก์ารตลาด (4Ps) 
ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ ราคา  
การจดัจ าหน่าย  และการ
ส่งเสรมิการตลาดทีเ่หมาะสม  
และสามารถสนองความพงึพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายได ้
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

ค าถาม 
(6Ws และ 1H) 

ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7 Os) กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

 3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล ขา่วสาร ประชาสมัพนัธ ์  
3) กลยทุธด์า้นราคา (Price 
Strategies) 
4) กลยทุธด์า้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution Channel 
Strategies) 

ใครมสี่วนรว่มใน
การตดัสนิใจซือ้ 
(Who participates 
in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) มอีทิธพิลในการ
ตดัสนิใจซึง่ประกอบดว้ย  
1) ผูร้เิริม่ 
2) ผูม้อีทิธพิล 
3) ผูต้ดัสนิใจซือ้   

กลยทุธท์ีใ่ชม้ากคอื การโฆษณา 
และ (หรอื) กลยทุธก์ารส่งเสรมิ
การตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) โดยใช้
กลุ่มอทิธพิล 

 4) ผูซ้ือ้ 
5) ผูใ้ช ้

 

ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น 
ช่วงเดอืนใดของปี หรอื ช่วงฤดใูดของ
ปี ช่วงวนัใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของ
โอกาสพเิศษ หรอื เทศกาลวนัส าคญั
ต่างๆ 

กลยทุธท์ีใ่ชม้ากคอืกลยทุธก์าร
ส่งเสรมิการตลาด (Promotion 
Strategies) เช่น ท าการส่งเสรมิ
การตลาดเมือ่ใดจงึจะสอดคลอ้ง
กบัโอกาสในการซือ้ 

ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) ที่
ผูบ้รโิภคไปท าการซือ้ เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ รา้น
ขายของช า บางล าพ ูพาหุรดั  
สยามสแควร ์ฯลฯ 

กลยทุธช์่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution Channel 
Strategies) บรษิทัน าผลติภณัฑ์
สู่ตลาดเป้าหมายโดยพจิารณาว่า
จะผ่านคนกลางอยา่งไร 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

ค าถาม 
(6Ws และ 1H) 

ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7 Os) กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร 
(How does the 
consumer buy?) 
 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operations) ประกอบดว้ย 
1) การรบัรูปั้ญหา  
2) การคน้หาขอ้มลู 
3) การประเมนิผลทางการเลอืก 
4) ตดัสนิใจซือ้ 
5) ความรูส้กึหลงัการซือ้ 

กลยทุธท์ีใ่ชก้นัมากคอื กลยุทธ์
การส่งเสรมิการตลาด  
(Promotion Strategies) 
ประกอบดว้ยการโฆษณาการ
ขายโดยใชพ้นกังานขาย การ
ส่งเสรมิการขาย การใหข้่าว และ
การประชาสมัพนัธ ์การตลาด
ทางตรง เช่น พนกังานขายจะ
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการขาย
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
การตดัสนิใจซือ้ 

 
แหล่งท่ีมา:  ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2546, น. 36.  
 

2.4.3  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 
 โมเดลพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจูงใจที่
ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีดุเริม่ต้นจากการทีเ่กดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าให้
เกดิความต้องการ สิง่กระตุ้นผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนกล่องสดี าซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะ
ได้ร ับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ  (Buyer’s 
Response) หรอื การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s Purchase Decision)  

ดงันัน้ การศึกษาถึงพฤตกิรรมผู้บรโิภคจงึเกี่ยวข้องกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อ และ
ปัจจยัต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจดงักล่าว ซึง่ปัจจยัต่างๆ นัน้ เราสามารถแยก
พิจารณาได้ 2 ประเภท คือ ปัจจยัภายใน (Internal Variable) และปัจจยัภายนอก (External 
Variable)  
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ภาพท่ี 2.3  แสดงแบบจ าลองพฤตกิรรมการซือ้ 
 
แหล่งท่ีมา:  ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2541, น. 37.  
 

จุดเริม่ต้นของโมเดลนี้อยู่ที่มสีิง่กระตุ้น (Stimulus) ใหเ้กดิความต้องการก่อนแลว้ท าให้
เกดิการตอบสนอง (Response) ดงันี้ 

สิ่งกระตุ้น (Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากภายในร่างกายและสิ่งกระตุ้น
ภายนอก ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีจะตอ้งสนใจและจดัสิง่กระตุน้ภายนอกเพื่อใหผู้้บรโิภคเกดิ
ความต้องการผลติภณัฑ์อาหารคลนี สิง่กระตุ้นถอืว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกดิการซื้อสนิค้า (Buyer 
Motive) ทัง้ดา้นเหตุผลและจติวทิยา สิง่กระตุ้นภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 

1)  สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลนีสามารถควบคุมและจดัใหม้ขีึน้เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดได ้ซึง่ประกอบดว้ย 

  (1)  สิง่กระตุ้นด้านผลติภณัฑ ์(Product) เช่น การมผีลติภณัฑ์อาหารคลนีส าหรบั
จ าหน่ายทุกชนิดอยา่งครบครนั 

  (2)  สิง่กระตุน้ดา้นราคา (Price) โดยการก าหนดราคาในการจ าหน่ายอาหารคลนีให้
มคีวามเหมาะสมกบัสนิคา้และผูบ้รโิภค 

 Stimulus              Buyer’s Black Box         Response 

สิง่กระตุน้ทางการตลาด

และสิง่กระตุน้อื่นๆ 

กล่องด าหรอืความรูส้กึ

นึกคดิของผูซ้ือ้ 

การตอบสนอง

ของผูซ้ือ้ 

สิง่กระตุน้

ทางการตลาด 

-ผลติภณัฑ ์

-ราคา 

-การจดัจ าหน่าย 

-การส่งเสรมิการ

ขาย 

สิง่กระตุน้อืน่ 

- เศรษฐกจิ 

- เทคโนโลย ี

- การเมอืง 

-วฒันธรรม 

ฯลฯ 

ลกัษณะของผู้

ซื้อปัจจยัดา้น

ต่างๆ 

- วฒันธรรม 

- สงัคม 

- บุคคล 

- จติวทิยา 

 

กระบวนการ

ตดัสนิใจของผู้

ซื้อ 

การตอบสนอง 

- การเลอืกตรา 

- การเลอืกผูข้าย 

- เวลาในการซื้อ 

- ปรมิาณในการซื้อ 

- การเลอืกผลติภณัฑ ์
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  (3)  สิง่กระตุ้นด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution or Place) เช่น การจดั
จ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารคลนีใหท้ัว่ถงึ 

  (4)  สิง่กระตุ้นด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาทางวิทยุ 
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต รวมทัง้การใช้กลยุทธ์การลด แลก แจก แถม เพื่อการสร้าง
สมัพนัธภาพอนัดกีบัผูบ้รโิภค 

2)  สิง่กระตุ้นอื่น ๆ (Other Stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นภายนอกที่ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร    
คลนีควบคุมไมไ่ด ้สิง่กระตุน้เหล่านี้ ไดแ้ก่ 

  (1)  สิง่กระตุ้นทางเศรษฐกจิ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกจิ รายไดข้องผูบ้รโิภค 
  (2)  สิง่กระตุ้นทางเทคโนโลย ี(Technological) เช่น การน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช้
ในการผลติอาหารคลนี 

  (3)  สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมอืง (Law and Policy) เช่น กฎหมายการ
ควบคุมคุณภาพอาหารและยา (อ.ย.) 

  (4)  สิง่กระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาล
ต่าง ๆ ซึง่จะมผีลกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารในเทศกาลนัน้ ๆ 
 กล่องด าหรอืความรูส้กึนึกคดิของผู้บรโิภค (Buyer’s Black Box) ความรูส้กึนึกคดิของ
ผูบ้รโิภคเปรยีบเสมอืนกล่องด า (Black Box) ซึง่ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีไม่สามารถทราบได ้
จงึต้องพยายามคน้หาความรูส้กึนึกคดิของผู้บรโิภค ทัง้นี้ความรูส้กึนึกคดิของผู้บรโิภคมกัได้รบั
อทิธพิลจากลกัษณะของผูซ้ือ้และกระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 
 1)  ลกัษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristic) ลกัษณะของผู้ซื้อมกัมอีทิธพิลจากปัจจยั
ต่าง ๆ คอื ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้นจติวทิยา  
 2)  กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ยขัน้ตอน คอื 
การรบัรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมนิผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ 
 การตอบสนองของผู้บรโิภค (Buyer’s Response) การตดัสนิใจของผู้บรโิภคจะมกีาร
ตดัสนิใจในประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 
 1)  การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choices) เช่น การเลือกผลิตภณัฑ์อาหารคลีนมี
ทางเลอืกคอื อาหารคลนีแช่แขง็ อาหารคลนีปรงุสด เป็นตน้ 
 2)  การเลอืกตราสนิค้า (Brand Choice) เช่น ผู้บรโิภคจะเลอืกผลติภณัฑอ์าหารคลีน
ยีห่อ้ใดระหว่าง ผลติภณัฑท์ีม่ตีราสนิคา้ หรอืผลติภณัฑท์ีไ่มม่ตีราสนิคา้ 
 3)  การเลอืกผู้ให้บรกิารหรอืผู้ขาย (Dealer Choice) เช่น ผู้บรโิภคหรอืผู้ใช้บรกิารจะ
เลอืกซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้หรอืรา้นคา้ใกลบ้า้น 
 4)  การเลอืกเวลาในการซื้อหรอืการใช้บรกิาร (Purchasing Time) เช่น ผู้บรโิภคจะ
เลอืกซือ้เวลาใด 
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 5)  การเลอืกซือ้ปรมิาณในการซือ้ (Purchase Amount) หรอืจ านวนครัง้ในการใชบ้รกิาร 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจะท าการศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่จะท าใหผู้้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนีทราบได้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บรโิภคอาหารคลนีนัน้ มพีฤตกิรรม
ในการบรโิภคอาหารคลนีอย่างไร ทัง้นี้เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์
การสื่อสารและกลยทุธก์ารตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.5  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 
 2.5.1  ความหมายของการตดัสินใจ 
 นักวชิาการทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายของค าว่าการตดัสนิใจไว้
ดงันี้ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะฯ (2540, น. 27) ในฐานะนักวชิาการชาวไทย ไดก้ล่าวไวว้่า 
การตัดสินใจ คือ การเลือกระหว่างทางเลือกซึ่งคาดหวงัว่าจะน าไปสู่ผลลพัธ์ที่พึงพอใจจาก
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แมว้่าการตดัสนิใจในการบรหิารไม่ได้เริม่ต้นหรอืสิ้นสุดด้วยการตดัสนิใจ 
เพราะต้องมกีารก าหนดปัญหาก่อนจงึจะตัดสินใจแล้วจงึน าไปปฏิบตัิ ในขณะที่ Daft (1997) 
นักวชิาการชาวต่างประเทศ กล่าวว่า การตดัสนิใจ หมายถงึ กระบวนการแก้ปัญหาและท าให้
เกดิผลลพัธใ์นสถานการณ์ต่าง ๆ โดย Gibson (1997, p. 112) ไดก้ล่าวอกีว่า การตดัสนิใจ เป็น
กระบวนการพืน้ฐานขององคก์ร โดยผูท้ีท่ าการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของขอ้มลูสารสนเทศทีไ่ดจ้าก
ส่วนต่าง ๆ ขององค์การ จากพฤตกิรรมของบุคคลและกลุ่มภายในองค์การ นอกจากนี้ Griffin 
(1999) ยงัไดก้ล่าวอกีว่า การตดัสนิใจเป็นการปฏบิตัทิีเ่ป็นสิง่เฉพาะหรอืกระบวนการโดยทัว่ไป 
ซึง่การตดัสนิใจเป็นการเลอืกหนึ่งทางเลอืกจากหลาย ๆ ทางเลอืกทีก่ าหนดไว ้
 จะเห็นได้ว่า จากความหมายของนักวิชาการดงักล่าว มเีนื้อหาใจความหลกัว่า การ
ตดัสนิใจ หมายถงึ การเลอืกทางใดทางหน่ึงจากทางเลอืกหลาย ๆ ทางทีม่อียูภ่ายใตส้ถานการณ์ 
ข้อมูล ข่าวสาร และอื่น ๆ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ โอกาส และอุปสรรค เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย บนพืน้ฐานของเหตุผล  
 
 2.5.2  ขัน้ตอนการตดัสินใจ 
 Carkhuff (1987, p. 79) กล่าวว่า การตดัสนิใจประกบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
         1)  ขัน้การก าหนดปัญหา 
         2)  ขัน้การแยกย่อยปัญหา เป็นการรวบรวม การกระท า และค่านิยมต่าง ๆ แลว้
ท าการแปรค่านิยมเป็นความตอ้งการ 
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       3)  ขัน้พจิารณาการกระท าการตรวจสอบค่านิยมและตวัเลอืกว่าตวัเลอืกใดใหค้วาม
พอใจสงูสุด ผูใ้หค้ าปรกึษาอาจช่วยบอกค่านิยมและการกระท าในสิง่ทีผู่ร้บัค าปรกึษาไมรู่้ 
       4)  ขัน้สุดทา้ย ตดัสนิใจเลอืกการกระท าและเลอืกรปูแบบของการตดัสนิใจ 
 นอกจากนี้ Katz and Kahn (1966, p. 86) ยงัได้ระบุขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจ
ไว ้4 ขัน้ตอน คอื  
       1)  การรูส้กึถงึความกดดนัทีเ่กดิขึน้กบัผูต้ดัสนิใจในขณะนัน้ 
       2)  การวเิคราะหป์ระเภทของปัญหาและความรา้ยแรงของปัญหา 
       3)  การแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาและการพจิารณาผลของแต่ละทางเลอืก 
รวมถงึการคาดคะเนประเภทของความขดัแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ภายหลงัการตดัสนิใจ 
       4)  การตดัสนิใจเลอืกในขัน้สุดทา้ย 
 
 2.5.3  ประเภทของการตดัสินใจ 
 ประเภทของการตดัสนิใจสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท ดงันี้ 
   2.5.3.1  แบ่งตามสภาพแวดลอ้ม 

Hellriegel and Slocum (1996, p. 49) ไดแ้บ่งประเภทการตดัสนิใจโดยค านึงถงึ
สภาพแวดลอ้มเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
   1)  สภาพแวดลอ้มทีแ่น่นอน (Certainty) เป็นการตดัสนิใจโดยมขีอ้มูล
เกีย่วกบัปัญหาทางเลอืกทีใ่ชแ้กปั้ญหา สามารถคาดการณ์ถงึผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ไดแ้น่นอน 
   2)  สภาพแวดลอ้มทีเ่สีย่ง (Risk) เป็นการตดัสนิใจโดยมขีอ้มลูเพยีงพอ 
แต่ไม่แน่ใจในผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ จงึมกีารคาดคะเนผลลพัธ์ของแต่ละทางเลอืกโดยอาศยัความ
น่าจะเป็น 
   3)  สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน (Uncertainty) เป็นการตัดสินใจที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ ท าให้ไม่ทราบถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการ
ตัง้สมมตฐิานและใชป้ระสบการณ์ สามญัส านึก หรอืการคาดคะเน 
  2.5.3.2  แบ่งตามโครงสรา้ง 
 Bartol and Martin (1998, p. 38) ไดแ้บ่งการตดัสนิใจตามโครงสรา้งไว้เป็น 2 ลกัษณะ 
ดงันี้ 
   1)  การตดัสนิใจแบบมโีครงสร้าง เป็นการตดัสินใจในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นเสมอ มลีกัษณะเป็นการตัดสินใจในงานประจ าและมกีฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ ซึ่งมี
โครงสรา้งการตดัสนิใจที่อยู่บนพื้นฐานของความเคยชนิที่ปฏบิตัสิบืต่อกนัมา การใช้เทคนิคใน
การค านวณ การใชค้อมพวิเตอร ์การมนีโยบายและกระบวนการทีแ่น่นอน 
   2)  การตดัสนิใจแบบไม่มโีครงสรา้ง เป็นการตดัสนิใจที่ไม่สามารถน า
กฎเกณฑม์าใชใ้นการตดัสนิใจ ทัง้นี้เพราะว่าเป็นการตดัสนิใจทีย่งัไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน ในการ
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ตดัสนิใจอาจมคีวามไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อความผดิพลาดในการตดัสนิใจ จงึต้องมกีาร
พฒันาปรบัปรงุทางเลอืกใหเ้หมาะสมก่อนการตดัสนิใจ 
   จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การตัดสินใจของบุคคล เกิดจาก
กระบวนการตอบสนองความคาดหวงัหรอืความตอ้งการ ความคดิทีเ่กดิขึน้ภายในตวับุคคล โดย
การตัดสินใจนั ้นขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ความเชื่อ ค่านิยม ข้อผูกพันต่าง ๆ อิทธิพลและ
สิง่แวดล้อมรอบขา้ง ซึ่งสามารถน าทฤษฎดีงักล่าวมาใช้ในการวจิยัเพื่อการสื่อสารให้ผู้บรโิภค
เกดิการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
2.6  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัอาหารคลีน 
 
 ในยุคปัจจุบนักลุ่มคนรุ่นใหม่เริม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพกนัมากขึ้น มหีลายศาสตร์เกี่ยวกบั
การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน เห็นได้จากนิตยสารในการดูแลสุขภาพ 
โซเชยีลมเีดยี (Social Media) ดงันัน้ จงึมกีระแสการกนิอาหารเพื่อสุขภาพเกดิขึน้มากมาย โดย
กระแสทีม่าแรงในยคุปัจจุบนัทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมจากผูค้นเป็นจ านวนมาก คอื การกนิอาหาร
คลนี ซึง่เป็นลกัษณะการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพรปูแบบหนึ่งทีส่่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกาย 
ซึง่การรบัประทานอาหารคลนี (Clean Eating) คอื การรบัประทานอาหารทีส่ด สะอาด จะเน้นว่า
เป็นอาหารแบบธรรมชาต ิไม่ผ่านการปรุงแต่งหรอืเจอืปนดว้ยสารเคมต่ีาง ๆ หรอืการหมกัดอง 
รวมถงึอาหารขยะและอาหารส าเรจ็รูปที่มกัจะมปีรมิาณแป้ง ผงชูรสและโซเดยีมในปรมิาณสูง 
โดยการรบัประทานอาหารคลนีนัน้ เน้นว่าเป็นการกนิอาหารใหถู้กหลกัโภชนาการ ทานอาหาร
อย่างพอเพยีง ครบสดัส่วนทัง้ 5 หมู่ และอาหารเหล่านัน้ต้องไม่มสีานปนเป้ือน (พรทพิย ์ทอง
อรา่มด,ี 2558, น. 13)  
 
 2.6.1  ความหมายของอาหารคลีน 
 อาหารคลีน  (Clean Food) เ ป็นเมนูที่ เ น้นความเป็นธรรมชาติของอาหารผ่าน
กระบวนการปรุงแต่งและแปรรปูใหน้้อยทีสุ่ด ไม่เสรมิ หรอืดดัแปลงอะไรมากมาย รสชาตไิม่จดั
จา้น คอื ไมเ่คม็ หรอืหวานจดัเกนิไป ดงัค าอธบิายของ อาจารยส์ง่า ดามาพงษ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
โภชนาการ และผูจ้ดัการโครงการโภชนาการสมวยัไดใ้หค้วามหมายของคลนีฟู้ดไว ้2 นยัยะ คอื  
(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ, 2558, น. 5) 
 1)  อาหารทีไ่ม่ปนเป้ือน หมายถงึ กนิเขา้ไปแลว้มปีระโยชน์และไม่เป็นพษิต่อร่างกาย 
การปนเป้ือนกม็อียู่ 3 ทางดว้ยกนั คอื “ปนเป้ือนเชือ้โรค” มเีชือ้จุลนิทรยีเ์ขา้ไปปะปนในอาหาร 
ไม่ว่าจะเป็น อาหารที่ไม่สุก อาหารที่ค้างคนืมแีมลงวนัตอม ปรุงไม่สะอาด ก็น ามาซึ่งอาการ
ท้องเดนิได้ ต่อมา “ปนเป้ือนจากพยาธ”ิ เช่น การกนิอาหารที่สุก ๆ ดบิ ๆ การกนิอาหารที่ไม่
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ระมดัระวงัเรื่องความสะอาด มยีาฆ่าแมลงปะปนอยู่ อาหารทีใ่ส่สแีต่ไม่ใช่สผีสมอาหาร อาหารที่
มพีษิ เช่น เหด็พษิ น ้ามนัทอดซ ้า ถัว่ลสิงทีม่อีะฟลาทอกซนิ (Aflatoxin) เป็นตน้ 
 2)  อาหารที่ถูกหลกัโภชนาการ เช่น ต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และต้องกนิให้ได้
สดัส่วน ปรมิาณทีเ่พยีงพอไม่มากน้อยจนเกนิไป รวมถงึความหลากหลาย เลีย่งอาหารหวานจดั 
เคม็จดั มนัจดั และควรทานผกั ผลไมใ้หม้าก หรอือาจกล่าวไดว้่า อาหารคลนีนัน้ ไม่ควรยดึตดิ
กบัรสชาต ิแต่จะเน้นความเป็นธรรมชาตมิากกว่า อาจผ่านการปรุงอาหารรสเพยีงเลก็น้อยแทน
น ้าปลา (ซึง่จะใหด้ยีิง่ขึน้อาจจะใชเ้ป็นเกลอืชนิดโซเดยีมต ่า) หรอือาจจะเป็นซอีิว๊ขาวชนิดทีไ่มม่ี
ผงชรูสเจอืปน และจะไมใ่ชผ้งชรูสในการปรงุอาหาร เป็นตน้ 
 
 2.6.2  จดุมุ่งหมายในการบริโภคอาหารคลีน 
 อาหารดนีับเป็นพื้นฐานส าคญัของสุขภาพ สุขภาพทีด่นีัน้จะต้องดทีัง้ร่างกายและจติใจ 
การที่จะมอีาหารดีนัน้ ร่างกายจ าเป็นต้องได้รบัอาหารให้เพียงพอทัง้คุณภาพและปริมาณ 
ค านึงถงึความหลากหลายของอาหารในแต่ละวนัครบ 5 หมู่ทุกวนั แต่อย่างไรก็ต้องอาหารดมีี
ประโยชน์ต่อร่างกายมาก จ าเป็นต้องบรโิภคอาหารคลีน โดยมจีุดมุ่งหมาย ดงันี้ (พรทิพย์    
ทองอรา่มด,ี 2558, น. 21) 
 1)  ดูแลสุขภาพ ให้ร่างกายได้ร ับสารอาหารอย่างเหมาะสม ภาวะที่ร่างกายขาด
สารอาหารสามารถสงัเกตได้จากอาการทีแ่สดงออกมา ไดแ้ก่ ผมร่วง เลบ็ออกดอก เปราะแตก
ง่าย ผวิแห้ง อ่อนเพลยีง่าย ควรกนิอาหารคลนีต่อเนื่อง 6 เดอืน จะสงัเกตุว่าสุขภาพร่างกาย
เหล่านัน้จะกลบัมาดขีึน้หรอืปกต ิ
 2)  การรกัษาโรค โรคเหล่านี้ หมายถงึ โรคจากพฤตกิรรม เช่น เบาหวาน หวัใจ ความ
ดนั ไต ซึง่ต้องกนิคลนีไปตลอด ประกอบกบัการดูแลของนักก าหนดอาหารหรอืแพทยค์วบคู่กนั
ไป 
 3)  ลดน ้าหนัก แต่เดมิหลกัการกนิคลนีไม่ไดมุ้่งเน้นเรื่องนี้ แต่ปัจจุบนัถูกน ามาใช้อย่าง
แพรห่ลาย โดยผูต้อ้งการลดน ้าหนกัควรกนิอาหารคลนี ทีจ่ ากดัพลงังานเป็นเวลา 3 เดอืน ควบคู่
กบัการออกก าลงักายวนัละ 30 นาท ีจงึจะเหน็ผล 
 

2.6.3  หลกัปฏิบติัในการรบัประทานและปรงุอาหารคลีน 
การรบัประทานอาหารทีส่ะอาดไม่เพยีงแต่เกี่ยวขอ้งกบัการเลอืกอาหารทีเ่หมาะสมทีจ่ะ

กิน แต่ยงัหลีกเลี่ยงการกินทัง้หมดของอาหารขยะ และอาหารแปรรูป  เพื่อสุขภาพที่ดีและ
โภชนาการทีเ่หมาะสมอยูใ่นหลกัการต่อไป ดงัแสดงในรปูภาพที ่2.4 
(รุง่เรอืง คลองบางลอ, 2558, น. 4) 
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1)  กนิโปรตนีใหม้ากขึน้และเลอืกบรโิภควตัถุดบิทีด่ ีเพราะโปรตนีเป็นพลงังานทีไ่ม่เกบ็
สะสมในร่างกายเหมอืนอาหารประเภทแป้งและไขมนั ส าหรบัโปรตีนที่ด ีได้แก่ เนื้อไม่ติดมนั 
อกไก่บา้น สนัใน ไก่บา้น ปลา ไขไ่ก่ รวมถงึโปรตนีจากธญัพชืและพชืตระกูลถัว่ ฯลฯ 

2)  อาหารหมวดแป้งต้องไม่ขดัส ีเช่น เลอืกบรโิภคขา้วกลอ้งแทนขา้วขาว และควรแบ่ง
สดัส่วนใชอ้าหารหมวดแป้งทีซุ่กซ่อนอยูใ่นพชืผกัและผลไมเ้ขา้มารว่มดว้ย เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4  พรีะมดิคลนีฟู้ด 
 
แหล่งท่ีมา: จริวฒัน์ มหาทรพัยถ์าวร, 2558, น. 42. 
 

3)  ลดการบรโิภคอาหารประเภทไขมนัลง และเลอืกบรโิภคเฉพาะไขมนัด ีเช่น น ้ามนั
มะกอก น ้ามนัเมลด็ชา น ้ามนัร าขา้ว ฯลฯ ในปรมิาณที่เหมาะสม เลอืกใช้ผกั ผลไมห้ลากสมีา
ปรุงอาหาร ไม่ใชส้ารปรุงแต่งรส วตัถุดบิแปรรปูของหมกัดองต่าง ๆ ทัง้นี้ทีจ่ดัไขมนัไวบ้นยอด
สุดของพรีะมดิ เพราะเป็นหมวดอาหารทีต่้องรบัประทานใหน้้อยทีสุ่ด ถงึแมเ้ปอรเ์ซน็ต์ทีร่ะบุไว้
จะดูสูงถงึ 30 เปอรเ์ซน็ต์เทยีบเท่ากบัผลไม ้แต่เพราะอาหารหมวดไขมนัมพีลงังานสูง ดงันัน้
ปรมิาณจงึจะไมไ่ดม้ากนกัเมือ่เทยีบกบัผกัและผลไม ้

น ้ามนัทีด่ ี30% 

โปรตนีจากพชืผสมแป้ง  5% เช่น 
ธญัพชืต่าง ๆ ถัว่ 

15% โปรตนีทีด่ไีม่ตดิมนั 

ผกัใบเขยีว 10% 10% ผกัสสีนัต่าง ๆ 

2 – 4 ลติร/ วนั น ้าสะอาด 

30% ผลไมท้ีไ่ม่หวานมาก 
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4)  เนื้อสตัวต์อ้งปรงุใหสุ้ก ในส่วนเน้ือปลาบางชนิด เช่น ปลาแซลมอลและเนื้อปลาทูน่า 
สามารถรบัประทานดบิไดบ้า้ง แต่ตอ้งมัน่ใจว่ามาจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีส่ะอาด 

5)  พชืผกั เน้นกนิสดผ่านความรอ้นแต่น้อย เพื่อคงประโยชน์และวติามนิไวใ้หม้ากทีสุ่ด 
6)  เน้นรบัประทานของสดใหม ่งดอาหารแปรรปู เครือ่งปรงุแต่งรสของหมกัดองต่าง ๆ  
7)  การรบัประทานอาหาร แบ่งเป็นมือ้ย่อย 4 – 6 มือ้ต่อวนั โดยมือ้เชา้ควรรบัประทาน

อาหารภายใน 1 ชัว่โมง หลงัตื่นนอน และควบคุมพลงังานอาหารต่อวนั โดยเพศหญงิไมค่วรเกนิ 
1,600 กโิลแคลอรีต่่อวนั เพศชาย 1,800 กโิลแคลอรีต่่อวนั 

8)  ดื่มน ้าสะอาดให้มากขึ้น เป็น 2 – 4 ลติรต่อวนั (แต่เดมิก าหนด 2 – 3 ลติรต่อวนั) 
เพื่อเพิม่การไหลเวยีนในรา่งกาย ไมด่ื่มน ้าทีม่นี ้าตาลสงู โซดา หรอืเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

9)  กนิและปรุงอาหารรสธรรมชาต ิจ ากดัปรมิาณเกลอืและน ้าตาล โดยเกลอืไม่เกนิ 1 – 
2 ชอ้นชาต่อวนั น ้าตาล 2 – 4 ชอ้นชาต่อวนั โดยอาจใชว้ตัถุดบิธรรมชาต ิเพื่อเพิม่รสเค็มหรอื
หวานไดเ้ลก็น้อย และควรปรงุอาหารใหเ้ป็นรสธรรมชาตมิากทีสุ่ด 

 
2.6.4  ภยัเงียบของอาหารคลีน 
พรทพิย ์ทองอร่ามด ี(2558, น. 5) ไดก้ล่าวไวว้่า การทานอาหารคลนีนัน้ คนส่วนใหญ่

มกัจะเขา้ใจว่า เป็นการเน้นทานอาหารจ านวนผกัในปรมิาณเยอะ ๆ แต่แทจ้รงิแลว้นัน้ การกนิ
อาหารคลนีเป็นการทานอาหารให้ครบสดัส่วน 5 หมู่ โดยเน้นทานอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั ผกัและผลไม้ ให้มปีรมิาณที่พอเหมาะ พอเพยีงต่อความ
ต้องการของร่างกาย อาหารคลีนนัน้ส่วนใหญ่จะไม่ยึดติดกับรสชาติ แต่จะเน้นความเป็น
ธรรมชาติมากกว่า ดงันัน้ผู้ที่ทานอาหารคลีน จงึต้องเริม่จากการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รบัประทานอาหารใหม่ทัง้หมด โดยค่อย ๆ ปรบัตวัไปเรือ่ย ๆ  

ในขัน้แรกนัน้ควรเลอืกรบัประทานอาหารที่คงความเป็นธรรมชาตไิว้ให้มากที่สุด ผ่าน
การปรุงแต่งน้อยทีสุ่ด เช่น จากเดมิเคยทานขา้วขาวกเ็ปลี่ยนเป็นขา้วกลอ้ง หรอืเคยทานผลไม้
กระป๋องเป็นประจ าก็หนัมาเลือกทานผลไม้สดแทน จากที่เคยดื่มชา กาแฟ ก็เปลี่ยนมาดื่ม
น ้าเปล่าหรอืน ้าผลไมส้ดแทน เป็นต้น การรบัประทานอาหารคลนีนัน้รสชาตจิะเป็นรอง แต่จะให้
ความส าคญักบัตวัอาหารทีไ่มเ่น้นการปรงุแต่ง เพื่อใหก้ารรบัประทานอาหารคลนีไดร้บัประโยชน์
สงูสุดแก่รา่งกาย และผลพลอยไดท้ าใหสุ้ขภาพดใีนระยะยาว ไมเ่จบ็ป่วยง่าย ดงันัน้ อาหารคลนี
นัน้เป็นสิง่ส าคญัอนัดบั ต้น ๆ ของคนรกัสุขภาพที่ต้องการสรรหาแต่สิง่ด ีๆ ให้กบัตนเอง แต่
อย่างไรกต็าม การรบัประทานอาหารคลนีถ้ามคีวามเขา้ใจในการรบัประทานอาหารทีไ่ม่ถูกต้อง 
หรอืยดึหลกัรบัประทานอาหารคลนีทีเ่ครง่ครดัมากเกนิไป กอ็าจมผีลเสยีกบัร่างกายได ้เราเรยีก
ลกัษณะแบบนี้ว่า การรบัประทานอาหารคลนีแบบเคร่งครดัมากเกนิไป (Orthorexia) (พรทพิย ์
ทองอรา่มด,ี 2558, น. 28) 
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Othorexia (ออ-โท-เรก-เซยี) เป็นอาการผดิปกตใินการกนิทีท่ าใหค้นนัน้กนิอาหารอย่าง
เคร่งครดั มเีวลาจ ากดั ม ีCalories จ ากดั และต้องรบัประทานอาหารที่ดต่ีอสุขภาพตลอดเวลา 
บางทอีาจจะมกีารลงโทษตวัเองเวลาไปรบัประทานอะไรทีไ่ม่ดเีขา้มาในร่างกาย เช่น ออกก าลงั
กายใหห้นักขึน้ การรบัประทานอาหารเคร่งมากกว่าเดมิสบิเท่า หรอืบางคนกจ็ะใชว้ธิอีดอาหาร
ไปเลยหลงัจากมื้อที่กินอาหารที่ไม่ด ีอาการ Orthorexia นัน้ไม่ใช่โรคที่ติดต่อ แต่เป็นอาการ
ผดิปกติที่มาจาก แรงผลกัดนัภายใน (Internal Motivation) เช่น รู้สกึอยากจะมสีุขภาพดมีาก 
รูส้กึอยากจะใหต้วัเองดูผอมตลอดเวลา รูส้กึว่าต้องรบัประทานอาหารทีบ่รสิุทธิต์ลอดเวลา รูส้กึ
ว่าอยากหลบหนีอาหารที่ไม่ดต่ีอสุขภาพ โดยมอีาการเหล่านี้ที่แสดงออกมา เช่น หลกีเลี่ยง
อาหารทีม่สีารปนเป้ือนหรอือาหารทีม่สีารกนับูดตลอดเวลา ไม่ทานไขมนั น ้าตาล และเกลอื ไม่
ทานเนื้อสตัว ์กนิอาหารเสรมิ สมุนไพรหรอือาหารเสรมิจ าพวก Probiotics หรอือาหารเสรมิเมด็
หรอืผงอื่น ๆ รูส้กึผดิเวลาไม่ไดก้นิของทีต่วัเองวางแผนเอาไว ้ใชเ้วลาในการคดิเกี่ยวกบัอาหาร
ทีต่อ้งกนิมากขึน้ กลวัทีจ่ะกนิอาหารนอกบา้น กลวัทีจ่ะกนิอาหารทีค่นอื่นท ามาให ้มคีวามเครยีด
เกี่ยวกบัเรื่องอาหาร ไม่เคยคดิทีจ่ะปล่อยใหต้วัเองหลุดไปกนิอาหารอะไรกไ็ดบ้างครัง้บางคราว 
เป็นตน้ 

ผลเสยีที่ตามมาจากอาการ Orthorexia อนัดบัแรก คอื ความสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างที่
อาจจะเปลี่ยนไป เพราะว่า ผู้ป่วยจะหมกมุ่นกบัการกนิมากเกนิไปจนบางครัง้เมื่อเวลามคีวาม
จ าเป็นจรงิ ๆ ทีจ่ะต้องออกไปสงัสรรคก์บัเพื่อน ๆ หรอืครอบครวั ก็จะไม่สามารถจะกนิอะไรได้ 
ผูป่้วยอาจมคีวามรูส้กึไมอ่ยากรว่มรบัประทานอาหาร ปฏเิสธทีจ่ะออกไปทานอาหารกบัเพื่อน ๆ 
เพราะว่าต้องการกนิอาหารทีว่างแผนไว ้หรอือาหารทีไ่ม่มนี ้ามนัตลอดเวลา ผลกระทบอนัดบัที่
สอง กค็อื น ้าหนกัของผูป่้วยจะลดลงอย่างมาก อนัน้ีเป็นเพราะว่าทางเลอืกอาหารถูกตดัลงเรื่อย 
ๆ เมื่อเราพบว่า อาหารชนิดนัน้ไม่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพเราก็จะเลกิกนิ กบักลายเป็นว่าเรามี
อาหารใหก้นิหลากหลายไม่พอ สิง่ทีต่ามมากค็อื แคลลอรีท่ีก่นิไปแต่ละวนัไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของรา่งกาย ซึง่อาจจะท าใหผู้ป่้วยผอมได ้ผลกระทบอนัดบัสามกค็อื การขาดสารอาหาร 
(Malnutrition) เป็นเพราะว่าไม่สามารถทานเนื้อสตัว์ได้ ท าให้ขาดโปรตนีที่จ าเป็นต่อการสรา้ง
ส่วนที่สกึหรอในร่างกาย เนื้อสตัว์ยงัมสี่วนประกอบหลกัคอื ธาตุเหลก็ ดงันี้เราอาจจะขาดธาตุ
เหลก็ได ้ถา้เราไมก่นิเนื้อสตัวใ์หเ้พยีงพอและจะมโีรคต่าง ๆ ตามมา (พุทธชิยั แตงสวสัดิ,์ 2558, 
น. 29) 

 
2.6.5  ความเหมาะสมระหว่างอาหารคลีนกบัวยัของผูบ้ริโภค 
อาหารคลนี เนื่องจากเป็นเทรนดใ์หม่ทีม่าแรงทัง้ในกลุ่มวยัรุ่นยุคใหม่ วยัท างานและวยั

ผู้ใหญ่ รวมถึงวยัเกษียณอายุราชการที่หนัมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แต่กระนัน้การรบัประทาน
อาหารคลนีฟู้ดระหว่างคนสองวยัมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ, 2558, น. 7)  
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อาหารคลนีส าหรบัวยัหนุ่มสาว หลายคนมองว่าอาหารคลนีฟู้ด เป็นอาหารส าหรบัคน
ป่วย คนที่ลดน ้าหนัก แต่ความจรงิแล้วคลนีฟู้ดเป็นอาหารที่ดต่ีอคนทุกวยั โดยเฉพาะวยัหนุ่ม
สาวที่จะรกัษาร่างกายให้แขง็แรงไปจนถงึวยัเกษียณอายุ ดงัที่ แววตา เอกชาวนา (2557) นัก
โภชนาการ ระบุว่า คลีนฟู้ด ก็คือ การรับประทานอาหารที่ปลอดภัย สด ใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการปรุงแต่งให้น้อยที่สุดเพื่อรกัษาคุณค่าทางโภชนาการ ไม่จ าเป็นต้องเป็นวตัถุดบิ
ราคาแพง ไม่มคีวามยุ่งยากในการประกอบอาหารจงึเป็นเทรนดอ์าหารทีค่นรุ่นใหม่ชอบทดลอง
สิง่ใหม ่ๆ ทีด่กีบัตวัเอง  

อาหารคลนีส าหรบัวยัเกษียณ วยัที่ร่างกายถดถอยอย่างรวดเรว็คงไม่มอีะไรดไีปกว่า
การรบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์ การซ่อมแซมส่วนที่สกึหรอ เพื่อประคองร่างกายให้อยู่กบั
เราไป  นาน ๆ ช่วงวยัเกษยีณ การรบัประทานอาหารคลนีฟู้ดในวยันื้ หลกั ๆ แลว้ดว้ยความที่
ร่างกายต้องการพลงังานลดลง ระบบประสาทที่เสื่อมถอย จงึจ าเป็นต้องเน้นอาหารประเภท
แคลเซยีมและวิตามนิต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้งานในระบบประสาทและกระดูกมากขึ้น เน้นการ
บรโิภคผกัสด ผลไม ้เพื่อใหร้่างกายไดร้บัวติามนิซแีละอ ีช่วยชะลอวยั รวมทัง้อาหารทีม่กีากใย
อาหารทีช่่วยในเรื่องของการขบัถ่าย อาหารกลุ่มโปรตนี ควรเน้นเต้าหูม้ากกว่าเนื้อสตัว ์เพราะ
ใหโ้ปรตนีและแคลเซยีมสงู รวมทัง้ยอ่ยงา่ยสบายทอ้งมากกว่า รวมทัง้ควรหลกีเลีย่งอาหารทีเ่ป็น
ตวัเร่งความชรา ได้แก่ อาหารประเภททอดกรอบหรอืผดัน ้ามนัมาก ๆ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และเครื่องดื่มทีม่คีาเฟอนีดว้ย ร่างกายควรไดร้บัแคลเซยีมอย่างเพยีงพอ เพราะวยันี้จะมปัีญหา
ปวดกระดูก และขอ้ และเสน้เอน็ไดง้่าย จงึควรรบัประทานอาหารทีม่แีคลเซยีมเพยีงพอ จากนม
และอาหารทะเล แต่อยา่งไรกด็ไีมค่วรรบัประทานมากเกนิไปในทุกมือ้ เพราะการรบัแคลเซยีมสูง
เกนิไปก็อาจจะท าให้เกดิปัญหาเรื่องระบบภายในได้ อาท ิโรคนิ่ว ลดอาหารหวานให้มากที่สุด 
เพราะน ้าตาลจะเป็นตวัขดัขวางการดูดซมึแคลเซยีมในร่างกาย เร่งการเกดิโรคกระดูกพรุนได้
ง่ายขึน้ สุดทา้ยนอกจากอาหารคลนีฟู้ดแลว้ วยัเกษยีณควรออกก าลงักายเบา ๆ เพื่อกระตุ้นให้
เสน้เอน็และขอ้ต่อท างานไดค้ล่องตวัตลอดเวลา การออกก าลงักายในวยันี้จงึควรออกใหค้รบทุก
ส่วนอย่างน้อยแค่วอรม์อพับา้งกย็งัด ีชวีติจะไดม้สีุขเป็นทีพ่ึง่พงิทางใจแก่ลูกหลานในบา้นไปอกี
นาน 

 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลยทุธก์ารส่ือสาร 
 

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัได้ท าการศกึษางานวจิยัในอดตีที่เกี่ยวขอ้งกบัการสื่อสาร 
และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีส่่งเสรมิสุขภาพ โดยสามารถน าเสนอเป็นขอ้มลูไดด้งันี้ 
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2.7.1  งานวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสาร 
นงเยาว ์มเีทยีน (2553: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาประสทิธผิลของโปรแกรมการสอนโภชนา

ศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สู งอายุในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึง่กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นโปรแกรมครัง้นี้ใชว้ธิกีารสอน
แบบหลากหลาย (Multiple Educational Methods) อนัประกอบไปด้วยการสอนแบบรายกลุ่ม 
และการใหค้ าปรกึษารายบุคคล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ความรูด้า้นโภชนาการ ทกัษะในการ
ปฏบิตั ิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรูป้ระโยชน์ของการปฏบิตั ิและการได้รบัการ
สนับสนุนทางสงัคม จากครอบครวั และลดการรบัรูอุ้ปสรรคของการปฏบิตั ิผูว้จิยัได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูก่อนการใหโ้ปรแกรมและหลงัเขา้รว่มโปรแกรม 3 เดอืน และ 6 เดอืน โดยใชแ้บบ
วัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า ภายหลังการเข้าร่วม
โปรแกรม กลุ่มตวัอย่างมพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวม และพฤติกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเลอืกซือ้อาหาร การเตรยีมอาหาร และการรบัประทานอาหารเพิม่ขึน้ทีเ่วลา 3 
เดอืนและ 6 เดอืน มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิและกลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรม
การบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวม และพฤตกิรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการเลอืกซื้ออาหาร การ
เตรยีมอาหาร และการรบัประทานอาหาร เพิม่ขึ้นภายหลงัเข้าร่วมโปรแกรม 3 เดอืนและ 6 
เดอืนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิผลจากการศกึษาในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า โปรแกรมการสอนโภช
นาศกึษาสามารถน าไปใช้เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพส าหรบัผูสู้งอายุ
ในชุมชนไดต่้อไป 

กรกนก นิลสังข์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคารโ์บไฮเดรตต ่า (Low-Carb) ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคมี
พฤติกรรมการบรโิภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต ่า (Low-Carb) โดยรวมในระดบัปานกลาง โดย
บรโิภคเนื้อสตัวม์ากทีสุ่ด และบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีบ่รโิภคเพื่อลดน ้าหนกัน้อยทีสุ่ด ใน
ด้านปัจจยัการสื่อสารมผีลต่อผู้บริโภคในระดับปานกลาง โดยที่ปัจจยัการสื่อสารที่ส่งเสริม
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคารโ์บไฮเดรตต ่า (Low-Carb) มากทีสุ่ด คอื อารมณ์ของผูบ้รโิภค 
น้อยที่สุด คือ โปสเตอร์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คารโ์บไฮเดรตต ่า (Low-Carb) จะแตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ รายได ้และการ
ประเมนิตนเองในด้านการดูแลสุขภาพ แต่ไม่แตกต่างกนัตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และสถานะสุขภาพ การกระท ากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต ่า โดยการออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอและถูกวธิมีคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกมากทีสุ่ด ส่วนการสบูบุหรีม่คีวามสมัพนัธท์างลบมาก
ที่สุด ปัจจยัการสื่อสารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต ่า โดย
บุคคลในครอบครวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกมากทีสุ่ด 
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อุรยา วงศ์ไชยคง (2547: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการสื่อสารและปัจจยั
ทีม่ต่ีอการดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ของวยัรุ่น พบว่า ผลการสื่อสารที่มต่ีอวยัรุ่นมผีล 4 ดา้น 
คือ ผลแจ้งให้ทราบมีผลมากที่สุดส าหรับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลต่อการ
เลยีนแบบมผีลมากที่สุดส าหรบักลุ่มนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น ผลต่อการดื่มมผีลมากที่สุด
ส าหรับกลุ่มนักศึกษาอุดมศึกษา และผลต่อการอยากออกไปเที่ยวส าหรับกลุ่มนักศึกษา
อุดมศกึษาเพยีงกลุ่มเดยีว ส่วนปัจจยัทีม่ผีลต่อการดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลข์องวยัรุ่นมาจาก 
ปัจจยัภายใน ได้แก่ ความยากลอง อยากรู ้รสชาต ิปัจจยัภายนอก ได้แก่ เพื่อน ญาต ิพี่น้อง 
ปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเหน็ดาราหรอืบุคคลรอบขา้งดื่ม 

ยุพด ีบูรณ์ชวาล (2546: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัการสื่อสารที่มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจบรโิภคยาลดความอว้นของวยัรุ่นสตรใีนกรุงเทพมหานคร พบว่า ขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจบรโิภคยาลดความอ้วนของวยัรุ่นสตรใีนกรุงเทพมหานคร ม ี3 ระยะ คอื ระยะก่อนการ
ตดัสนิใจ ระยะการตดัสนิใจ และระยะหลงัการตดัสนิใจ สื่อบุคคลที่มอีทิธพิลมากทีสุ่ด คอื เพื่อน 
ในขณะที่สื่อมวลชน มบีทบาทเป็นเพยีงตวักระตุ้นค่านิยมเรื่องรูปร่างผอม และกระแสแฟชัน่
เสือ้ผา้เท่านัน้ แต่ไมม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจบรโิภคยาลดความอว้นของวยัรุ่นสตร ี

ปองพรรณ พนมสารนรนิทร์ (2541: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัทางการ
สื่อสารการตลาดทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภคฟาสตฟู้์ดของวยัรุ่นในกรงุเทพมหานคร พบว่า 
วยัรุ่นชายและหญงินิยมบรโิภคฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ทอดมากที่สุด โดยวยัรุ่นชายให้เหตุผลว่า 
อร่อย ส่วนวยัรุ่นหญงิใช้รา้นฟาสต์ฟู้ดเป็นที่นัดพบเป็นเหตุผลหลกั กลุ่มอ้างองิมอีิทธพิลท าให้
วยัรุ่นบรโิภคฟาสต์ฟู้ดได้พอสมควร แต่โฆษณาไม่ค่อยมอีทิธพิลเท่าใดนัก กลุ่มตวัอย่างเกอืบ
ทัง้หมดเคยเปิดรบัโฆษณาฟาสต์ฟู้ดโดยเปิดรบัจากสื่อโทรทศัน์มากทีสุ่ด นอกจากนี้ปัจจยัด้าน
รสชาตอิาหาร ท าเลทีต่ ัง้ การโฆษณา ชื่อเสยีงของรา้นมผีลต่อการบรโิภคมาก ขณะที่ปัจจยัด้าน
ราคา การส่งเสรมิการขาย การตกแต่งรา้น และมารยาทของพนกังานมผีลปานลางในการบรโิภค 

 
2.7.2  งานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีส่งเสริมสขุภาพ 
วนิดา บุญพร (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามมอีายุ 25 – 35 ปี มากที่สุด สถานภาพโสด การศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และอาชีพรบัราชการ/รฐัวิสาหกิจมากที่สุด 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดา้นประเภทของ
อาหารเพื่อสุขภาพ ดา้นรปูแบบการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ และดา้นการเลอืกซือ้อาหารเพื่อ
สุขภาพ อยู่ในระดบัดทีุกด้าน การเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ดา้นประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามตวัแปร อายุ การศกึษา รายได ้และอาชพี ดา้นรปูแบบการ
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บรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ตามตวัแปร เพศ 
รายได้ และอาชพี ด้านการเลอืกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ตามตวัแปร เพศ รายได ้และอาชพี 
 วภิาว ีปั้นนพศร ี(2550: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของประชากรในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ประชากรในอ าเภอล า ลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายรุะหว่าง 10 – 19 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมี
อาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษา และมีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่า 5,000 บาท อายุมี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในอ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.007 และรายได้มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี อยา่ง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ปัจจยัทางจติวิทยาที่มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ คอื ทศันคตดิา้นสุขภาพ การ
รบัรูด้า้นสุขภาพ และความเชื่อดา้นสุขภาพ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานการวจิยั 
 ขวญัใจ ศุกรนันทน์ (2548: บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัเรื่อง การประยุกต์ความเชื่อด้าน
สุขภาพและการสนับสนุนทางสงัคมเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษา ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น จากการวจิยัพบว่า โปรแกรมสุขศกึษาโดย
การประยกุตใ์ชแ้บบแผนความเชื่อดา้นสุขภาพและการสนบัสนุนทางสงัคม มผีลท าใหพ้ฤตกิรรม
การบริโภคอาหารดีขึ้น และสามารถน าโปรแกรมสุขศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนใน
ระดบัชัน้อื่น ๆ และโรงเรยีนอื่น ๆ ไดต่้อไป 
 จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิยัได้น าแนวคดิเรื่องการ
สื่อสารของ ปรมะ สตะเวทนิ (2546, น. 28) ทีไ่ดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของการสื่อสารไวว้่า แต่
ละองคป์ระกอบของการสื่อสารมปัีจจยัต่าง ๆ ทีจ่ะส่งเสรมิหรอืลดประสทิธภิาพของการสื่อสาร
ซึง่ประกอบดว้ย ปัจจยัของผูส้่งสาร ปัจจยัของผูร้บัสาร ปัจจยัของสาร และปัจจยัของสื่อ โดยการ
สื่อสารที่ดแีละมปีระสทิธภิาพจะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารคลนีของผู้บรโิภคได้เป็น
อย่างด ี ซึ่งจะเห็นได้จากงานวจิยัของ นงเยาว์ มเีทยีน (2553: บทคดัย่อ) ที่ได้ท าการศึกษา
ประสทิธผิลของโปรแกรมการสอนโภชนาศกึษาเพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อ
สุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นว่า 
โปรแกรมการสอนโภชนาศกึษาสามารถน าไปใช้เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อ
สุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุในชุมชนได้ และงานวจิยัของ กรกนก นิลสงัข ์(2550: บทคดัย่อ) ที่ได้
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัการสื่อสารเพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคารโ์บไฮเดรตต ่า (Low-
Carb) พบว่า ปัจจยัการสื่อสารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคารโ์บไฮเดรตต ่า 
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โดยบุคคลในครอบครวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกมากทีสุ่ด ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคดิดงักล่าวมาใช้ใน
การก าหนดกรอบแนวคดิส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ 



 

 

 
บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีการวิจยั 

 
 การศึกษาวจิยัเรื่อง “การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลีนของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร” ผูว้จิยัไดก้ าหนดวธิกีารศกึษาวจิยัไวด้งันี้ 
 
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบ
แนวคดิในการวจิยั ดงันี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 



54 

 

 

3.2  วิธีการวิจยั 
 

3.2.1  การวิจยัเชิงคณุภาพ 
3.2.1.1  กลุ่มประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัเชงิคุณภาพ คอื ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน 

และนักวชิาการด้านโภชนาการ ส าหรบัประชากรที่ใช้ในการศึกษาวจิยัเชงิปรมิาณ คอื กลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นแฟนเพจในเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊คทีจ่ าหน่ายอาหารคลนี 

3.2.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
 1)  กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัเชงิคุณภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ส าคญั (Key Informant) ไดแ้ก่  
      (1)   ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

ก.  คุณ ภทัรยีา ทองนาค ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี รา้น
Tip Top Clean Food 

ข.  คุณ บุญเลศิ กลา้สุขมุ ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี รา้น 
Daily Clean Food 

ค.  คุณ ภมูใิจ ตัง้สงา่ ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี รา้น ดเีจ
ภมูเิมนู 

      (2)   นกัวชิาการดา้นโภชนาการ จ านวน 2 ท่าน 
ก.  อาจารยส์งา่ ดามาพงษ์  ทีป่รกึษากรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข และผูท้รงคุณวุฒสิ านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
ข.  ดร. นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผูอ้ านวยการ ส านกัสรา้ง

เสรมิวถิชีวีติสุขภาวะ 
  3.2.1.3  วธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

ผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยค านึงถึงความน่าจะเป็น  ด้วยวธิีการ
เลอืกกลุ่มเป้าหมายที่จะใหข้อ้มูลส าคญั (Key Informant) เป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการ 

3.2.1.4  เครือ่งมอืในการศกึษา 
ผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) แบบตวัต่อตวั โดยตัง้

แนวค าถามในการสมัภาษณ์ (Guideline Question) เพื่อเป็นเครื่องมอืในการศึกษาเพื่อให้ได้
ขอ้มลูทีล่ะเอยีดเป็นพืน้ฐานในการรวบรวมขัน้ตอน วธิกีารสื่อสาร รวมทัง้ปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการสื่อสาร ดงัต่อไปนี้ 



55 

 

 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question) ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล  อายุ และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ เป็น
นกัวชิาการดา้นโภชนาการ 

ส่วนที ่2  ขอ้มลูความคดิเหน็เกี่ยวกบักระบวนการสื่อสารทีส่่งเสรมิการบรโิภค
อาหารคลนีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-
ended Question) ไดแ้ก่ ดา้นผูส้่งสาร ดา้นสาร ดา้นสื่อและดา้นผูร้บัสาร 

ส่วนที่ 3  ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารที่ส่งเสรมิการบรโิภคอาหาร  
คลนีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคดิเหน็ 

3.2.1.5  การทดสอบคุณภาพเครือ่งมอื 
ผูว้จิยัไดน้ าแนวค าถามทีส่รา้งขึน้ส าหรบัการวจิยัไปทดสอบความเทีย่งตรงเชงิ

เนื้อหา (Content Validity) ของแนวค าถาม เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้
ภาษา และลกัษณะของขอ้ความทีใ่ชใ้หเ้หมาะสมกบักลุ่มประชากรทีจ่ะศกึษา โดยน าแนวค าถาม
เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างเนื้อหาและค าถาม 

3.2.1.6  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยมกีาร

ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวค าถามทีใ่ชใ้นการวจิยัก่อนไปด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และจงึ
น าเครื่องมอืไปท าการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง รวมทัง้จะมกีารอธบิายประเดน็ต่าง ๆ ใน
ส่วนทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์ไม่เขา้ใจในค าถามของเครื่องมอื และใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลู
ช่วงเดอืน กนัยายน – ตุลาคม 2560 

3.2.1.7  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 
หลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนใน

การประมวลผล ดงันี้ 
   1)  สรุปประเด็นที่เกี่ยวกบักระบวนการสื่อสารที่ส่งเสรมิการบรโิภค

อาหารคลนีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาสรุปผลเป็นการสื่อสารที่ส่งผลต่อ
การบรโิภคอาหารคลนีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

   2)  น าเสนอขอ้มลูโดยการเขยีนเชงิพรรณนา (Descriptive Writing) 
 
 
 
3.2.2  การวิจยัเชิงปริมาณ 
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3.2.2.1  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั ไดแ้ก่  
 1)  ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย  

 (1)  ผู้ส่งสาร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติ ทกัษะในการ
สื่อสาร สภาพสงัคมและวฒันธรรม กลยทุธก์ารสื่อสาร 

 (2)  สาร ไดแ้ก่ เนื้อหาสาร 
 (3)  ช่องทางในการสื่อสาร ไดแ้ก่ Digital Traditional และ สื่อบุคคล 

 2)  ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  
 (1)  ผู้รบัสาร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติ ทกัษะในการ

สื่อสาร และสภาพสงัคมและวฒันธรรม 
 (2)  การตัดสินใจเลือกบรโิภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ การยอมรบั และการไมย่อมรบั 
3.2.2.2  สมมตฐิานการวจิยั 
สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัดา้นผูส้่งสาร (Source) ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภค

อาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัดา้นขอ้มลูขา่วสาร (Message) ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก

บรโิภคอาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัด้านช่องทางในการส่ง (Channel) ส่งผลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกบรโิภคอาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัด้านผู้รบัสาร (Receiver) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

บรโิภคอาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
3.2.2.3  กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณ ได้แก่ กลุ่มผู้บรโิภคที่เป็นแฟนเพจ

เฟซบุ๊คทีจ่ าหน่ายอาหารคลนี 5 ล าดบัแรก จ านวน 301,681 คน ประกอบดว้ย 
 1)  Tip Top คลนีฟู้ด Delivery (มแีฟนเพจจ านวน 103,242 คน)  
 2)  Daliy Clean Food (มแีฟนเพจจ านวน 89,584 คน) 
 3)  DJ POOM MENU (มแีฟนเพจจ านวน 72,952 คน) 
 4)  Cleanconcept (มแีฟนเพจจ านวน 23,246 คน) 
 5)  Kinkabbuay (มแีฟนเพจจ านวน 12,657 คน) 

ผู้วิจยัได้ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สูตรของ ทาโรยามาเน  (Yamane, 
1967, p. 21) ดงันี้ 
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สตูร   n    =          N 
          1 + Ne2 
เมือ่      N    คอื     จ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
      n    คอื ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    e คอื ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได้ 
                        (ในทีน่ี้ใชค้่าความเชื่อมัน่ 95% ท าให ้e มคี่าเท่ากบั 1- 0.95 = 0.05) 
   แทนค่า   n   =               301,681  
                    1 +  301,681 (0.05)2 
           =    399.47 

ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างประชากรจ านวน 399.47 คน ฉะนัน้ผู้วจิยัจงึก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

3.2.2.4  วธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
ผู้วจิยัเลอืกใช้วธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่ง

กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจ ัยในการให้ข้อมูลที่ผู้วิจ ัยได้ฝาก
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุดไว้ในเว็บเพจของเว็บไซต์เฟซบุ๊ค โดยท าการตัง้ค่าโปรแกรม
แบบสอบถามออนไลน์ ในข้อค าถามคดักรอง ผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊คที่
จ าหน่ายอาหารคลนีหรอืไม ่หากไมเ่คยจะไมส่ามารถตอบแบบสอบถามได ้

3.2.2.5  เครือ่งมอืในการศกึษา 
การสรา้งเครือ่งมอืการวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ช้ผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการวจิยัเชงิคุณภาพ

เป็นหลกัในการตัง้ค าถาม  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ค าตอบทีส่ามารถบรรลุเป้าหมายของการวจิยัได ้การ
สรา้งเครือ่งมอืส าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณจงึตอ้งสามารถใหข้อ้มลูทีช่ดัเจน 

ค าถามแต่ละค าถามมกีารจดัเรยีงล าดบัก่อนหลงัอย่างเป็นขัน้ตอน  เพื่อความ
สะดวกในการตอบแบบสอบถามและเพื่อป้องกนัความสบัสนของค าถาม แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้  
ผูว้จิยัใหผู้ต้อบไดท้ าแบบสอบถามดว้ยตนเองผ่านเวบ็เพจของเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คทีเ่กี่ยวกบัอาหาร
คลนี โดยแบบสอบถามทีน่ ามาใชแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทางด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ   
สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  ซึง่เป็นค าถามแบบปลาย
ปิด (Nominal Scale)  

ส่วนที ่2 ขอ้มลูพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหารคลนี ไดแ้ก่ รปูแบบอาหาร 
ความถีใ่นการรบัประทาน แหล่งทีซ่ือ้ บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

ส่วนที่ 3 การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ได้แก่ สื่อที่รบัรู้ข้อมูล
ขา่วสาร ความคดิเหน็ต่อสื่อ และประเดน็หรอืเนื้อหาทีร่บัรู ้ (Nominal Scale)  
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ส่วนที ่4 ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัการสื่อสารเกี่ยวกบัอาหารคลนีเป็นค าถาม
แบบมาตรวดัไลเครต์ สเกล (Likert Scale)  ไดแ้ก่  ผูส้่งสาร ขอ้มลูข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร 
และผู้รบัสาร โดยจะมคี าตอบให้เลอืกตามความส าคญั 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย 
ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

3.2.2.6  การทดสอบคุณภาพเครือ่งมอื 
ผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามที่สรา้งขึ้นส าหรบัการวจิยัไปทดสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดงันี้ 
    1)  การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การใชภ้าษา และลกัษณะของขอ้ความ
ที่ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่จะศึกษา โดยน าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้วเสนอต่อ
ผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) ที่มคีวามสอดคล้องกนัระหว่างเนื้อหาและค าถาม โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง ( Index 
of Consistency: IOC) ซึ่งจะมรีะดับการให้คะแนน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจะต้อง
ตรวจสอบดูว่า ค าถามแต่ละขอ้มคีวามชดัเจนของค าถามและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์หรอืไม่
อย่างไร หากมคีวามชดัเจนและสอดคลอ้งแลว้จะให้ค่าเป็น “+1”  แต่หากไม่มคีวามชดัเจนและ
ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงคจ์ะให้ค่าเป็น “-1” และในกรณีที่ยงัมคีวามไม่แน่ใจในความชดัเจน
และสอดคล้องนัน้ก็จะให้ค่าเป็น “0”  จากนัน้น าข้อมูลที่ได้รบัการประเมนิระดบัคะแนนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ค่าสมัประสทิธิค์วามสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC) โดยเลอืกค าถามทีม่คี่า IOC มากกว่า 0.60 
    2)  ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out)  กบักลุ่มตวัอยา่ง
ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่างที่ต้องการศกึษา  จ านวน  30  คน  และน าขอ้มูลที่ได้มา
ค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ตามองคป์ระกอบในแต่ละส่วน  โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์
อัลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha)  ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร ์ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ต่อ
ปัจจยัการสื่อสารเกี่ยวกบัอาหารคลนีเท่ากบั 0.844 ซึ่งมากกว่า 0.7 แสดงว่า เครื่องมอืที่ใช้ใน
การวจิยัครัง้นี้มคีวามน่าเชื่อถอืเหมาะสมในการน าไปใชเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูวจิยั 

3.2.2.7  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
กลุ่มผู้บรโิภคที่เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊คที่จ าหน่ายอาหารคลีน จ านวน 400 คน 

จะตอ้งกรอกแบบสอบถามออนไลน์ดว้ยตนเอง ผ่านทางเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊คทีจ่ าหน่ายอาหารคลนี 
3.2.2.8  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 

 การวเิคราะห์ขอ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  ไดแ้ก่ รอ้ย
ละ (Percentage)  ความถี ่(Frequency) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึง่
ผูท้ าวจิยัไดก้ าหนดค่าอนัตรภาคชัน้ส าหรบัการแปลผลขอ้มลูค่าเฉลีย่ โดยการใชสู้ตรค านวณค่า
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อนัตรภาคชัน้เพื่อก าหนดช่วงชัน้ ซึ่งสามารถอธบิายการแปลผลส าหรบัแต่ละช่วงชัน้ได้ดงันี้ 
(บุญชม ศรสีะอาด, 2542, น. 51)   

 
อนัตรภาคชัน้  =  ค่าสงูสุด – ค่าต ่าสุด 
            จ านวนชัน้ 
    = 5 – 1   = 0.80 
       5 
        ช่วงชัน้ของค่าคะแนน           ค าอธบิายส าหรบัการแปลผล 
  1.00 – 1.80   ระดบัไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
  1.81 – 2.61   ระดบัไมเ่หน็ดว้ย 
  2.62 – 3.42   ระดบัไมแ่น่ใจ 
  3.43 – 4.23   ระดบัเหน็ดว้ย 
  4.24 – 5.00   ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิาน ผู้วจิยัใช้สถติเิชงิอ้างอิง (Inferential Statistics) 
โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์(Pearson’s Correlations) ในการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรของกระบวนการสื่อสารกับการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และก าหนดระดบัน ้าหนัก
ความสมัพนัธ ์(Determining the Strength of the Relationship) ดงันี้ 

ระดบัน ้าหนกั   ความสมัพนัธ ์ 
 0.10 – 0.29        น้อย 
0.30 – 0.49      ปานกลาง 
0.50 – 1.0        มาก 
 

 



 
บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัเรื่อง “การสื่อสารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหาร   
คลนีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ในครัง้นี้เป็นการสรุปขอ้มูลด้วยขอ้ความบรรยาย 
และการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติในการประมวลผลแบบสอบถามจ านวน  400 ชุด  จาก
กลุ่มตวัอย่างที่ก าหนดไว้  โดยผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งันี้ 
 
4.1  การศึกษาทศันคติเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการบริโภคอาหารคลีนของผู้
ประกอบธรุกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ 
 

การศึกษาข้อมูลระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบักระบวนการสื่อสารที่ส่งเสรมิการบรโิภค
อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการนัน้ ประกอบดว้ย ดา้นผูส้่งสาร ดา้นสาร ดา้นช่องทางการสื่อสารและ
ดา้นผูร้บัสาร ซึง่ผูว้จิยัสามารถน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งันี้ 

 
4.1.1  ด้านผูส่้งสาร  
ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการ ในฐานะผู้

ส่งสารไดม้คีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัความรู ้ความเขา้ใจ ทศันคต ิทกัษะในการสื่อสาร สภาพสงัคม
และวัฒนธรรม กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ส่งสารในการส่งเสริมการบริโภคอาหารคลีนของ
ประชาชน ดงันี้ 

4.1.1.1  ความรู ้ความเขา้ใจ 
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการควรเป็นผู้ที่มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนในระดับมาก และมีความรู้จริง รวมทัง้มีการศึกษาจริง 
โดยเฉพาะความรู้เรื่องสารอาหาร การเผาผลาญพลงังานของแต่ละบุคคล ความรู้เกี่ยวกับ
คุณประโยชน์และโทษของอาหารทุกประเภท ซึ่งแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องตรงกนั จงึท าให้เกดิการทบัซ้อนของขอ้มูลทางวชิาการ อกีทัง้ความรูต่้าง ๆ นัน้จะต้อง
เป็นความรูท้ีท่นัสมยัไมล่า้หลงัจนเกนิไป และส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีหากไมส่ามารถ
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หาความรูเ้กี่ยวกบัอาหารคลนีได้ด้วยตนเอง ก็ควรจะหาผู้ที่มคีวามรูม้าท าหน้าที่เป็นที่ปรกึษา
ใหแ้ก่ธุรกจิ และควรก าหนดวตัถุประสงค์ของอาหารคลนีทีช่ดัเจน เช่น อาหารคลนี คอื อาหาร
เพื่อการลดน ้าหนัก เพื่อการให้ความรู้ผ่านกระบวนการสื่อสารแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ
จะต้องมคีวามรูเ้รื่องอาหารและการโภชนาการเกี่ยวกบัอาหารคลนีว่า อาหารคลนีจะสามารถใช้
ส่วนผสมใดเพื่อการปรงุอาหารไดบ้า้ง  

นอกจากนี้ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นกัวชิาการดา้นโภชนาการจะตอ้งเป็นผู้
ที่สามารถให้ค านิยามและความหมายของอาหารคลนีได้อย่างชดัเจน สามารถโน้มน้าวใจให้
ผู้บรโิภคเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมโดยเกดิความนิยมในการรบัประทานอาหารคลนีเพิ่ม
มากขึ้น และจะต้องเป็นผู้ที่บริโภคอาหารคลีนด้วย เพราะจะช่วยท าให้การสื่อสารนั ้นมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึ้น และส าหรบัผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนนัน้นอกจากการมคีวามรู้ในเรื่อง  
ต่าง ๆ แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีจะต้องมกีารผลติอาหารคลนีที่มคีุณภาพ โดยอาศยั
ความรู้ที่มีอยู่จริงของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจใน
ผลติภณัฑ ์เพราะหากผู้บรโิภครบัประทานอาหารคลนีเข้าไปได้ในระยะหนึ่ง แล้วพบว่าไม่ได้
ผลลัพธ์อย่างที่ผู้บริโภคคาดหวัง ก็จะท าให้ผู้บริโภคขาดความมัน่ใจในผลิตภัณฑ์และไม่
ก่อให้เกดิพฤตกิรรมการซื้อซ ้าอกี อนัจะส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกจิ ทัง้นี้การศกึษาหา
ความรูข้องผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีนัน้ สามารถศกึษาหาความรูไ้ด้จากสื่ออนิเทอรเ์น็ตผ่าน
เวบ็ไซต์ต่าง ๆ ทัง้ภายในประเทศและเว็บไซต์ต่างประเทศ หรอือาจะท าการสื่อสารพูดคุยกบั
นกัวชิาการทีม่คีวามรูค้วามช านาญในเรือ่งอาหารและโภชนาการ 

อย่างไรกต็ามการทีผู่ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการทีม่ ี
ทศันคตทิีด่ต่ีออาหารคลนี และมพีฤตกิรรมการบรโิภคคลนีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องจะมสี่วนท า
ใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิการบรโิภคอาหารคลนีไดอ้ย่างเตม็ที่ เนื่องจากการ
ทีผู่ป้ระกอบธุรกจิและนกัวชิาการมปีระสบการณ์ตรงโดยการคน้พบขอ้มลูดว้ยตนเอง จะสามารถ
สื่อสารไดอ้ย่างเตม็ที่ โดยผูป้ระกอบธุรกจิ/ นักวชิาการสามารถน าสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตนเองมาใชใ้น
การผลติสื่อเพื่อการสื่อสารใหผู้บ้รโิภครบัประทานอาหารคลนีได ้ทัง้นี้สื่อดงักล่าวทีผ่ลติขึน้มาจะ
ก่อให้เกดิการมอีารมณ์ร่วมจากความรู้ที่มอียู่ และก่อให้เกดิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคลีน 
และสื่อดงักล่าวจะสามารถเพิม่ยอดขายใหแ้ก่ธุรกจิไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้หากผูป้ระกอบการเขา้ใจ
เกีย่วกบัอาหารคลนี และมกีารรบัประทานอาหารคลนีอยา่งต่อเนื่องจะเป็นสิง่ทีช่่วยเพิม่ยอดขาย
ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

นอกจากนี้ ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการที่มคีวามรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์/ คุณสมบตัทิีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารคลนี จะช่วยท า
ใหผู้บ้รโิภครบัประทานอาหารคลนีเพิม่มากขึน้อย่างแน่นอน  โดยเฉพาะผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนีในฐานะผู้จดัจ าหน่าย จะต้องรูว้่าสนิค้าดอีย่างไร และผู้บรโิภคเกดิความรูจ้รงิที่ได้รบัจาก
การสื่อสาร เมือ่ผูส้่งสารสามารถอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน เช่น เรือ่งของแคลอรี ่ทีผู่บ้รโิภคสามารถ
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รบัประทานไดใ้นปรมิาณเท่าใดต่อวนั อาหารแต่ละประเภทมสี่วนผสมและมปีรมิาณแคลอรีข่อง
ส่วนผสมนัน้อยา่งไร ซึง่สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ผูส้่งสารจะตอ้งท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อและเกดิการ
ยอมรบัให้ได้ ทัง้นี้การน าเสนอขอ้มูลนัน้ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นการน าเสนอขอ้มูลจากผูป้ระกอบ
ธุรกจิอาหารคลนี/ นกัวชิาการดา้นโภชนาการเพยีงดา้นเดยีว เพราะการน าเสนอขอ้มลูผลลพัธท์ี่
เกดิขึน้จรงิจากผู้บรโิภคที่รบัประทานอาหารคลนี จะท าให้มผีู้บรโิภคที่สนใจรบัประทานอาหาร
คลนีเพิม่ขึ้นได้เช่นกัน นอกจากนี้สิง่ที่มคีวามส าคญัของผู้สื่อสารในการถ่ายทอดประโยชน์ / 
คุณสมบตัขิองอาหารคลนี คอื ผูส้่งสารจะตอ้งมคีวามรู ้และมวีนิยั ซึง่ 2 สิง่นี้จะเป็นองคป์ระกอบ
ทีจ่ะท าใหก้ารสื่อสารประสบผลส าเรจ็ 

ในขณะทีน่ักวชิาการบางท่านมคีวามคดิเหน็ว่าการมคีวามรูก้บัการจงูใจให้เกดิ
การบรโิภคอาหารคลนีนัน้เป็นประเดน็ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั เนื่องจากการทีน่กัวชิาการมคีวามรู ้และ
ความสามารถในการชกัจงูใจใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมมาบรโิภคอาหารคลนี ไม่ได้เป็น
การรบัรองว่าผูบ้รโิภคจะบรโิภคอาหารคลนีมากขึน้ และสามารถทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ
ได ้

 
“ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการต้องมคีวามรู้ความ

เขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีมาก ต้องรูเ้รื่องสารอาหาร, การเผาผลาญพลงังานของแต่ละ
บุคคล เป็นต้น การที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการที่มี
ทศันคตทิี่ดต่ีออาหารคลนี และมพีฤตกิรรมการบรโิภคคลนีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องมี
ส่วนท าใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิการบรโิภคอาหารคลนี อย่างเตม็ที่
แน่นอน เมื่อทางรา้นจ าหน่าย ก็ต้องรบัประทานเองด้วย เพื่อดูผลลพัธ์ ทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว ว่าเป็นอย่างไร และการที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ นักวชิาการด้าน
โภชนาการทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์/ คุณสมบตัทิีเ่กดิจากการ
บรโิภคอาหารคลนี จะช่วยท าใหผู้บ้รโิภครบัประทานอาหารคลนีเพิม่ขึน้แน่นอน เพราะ
เราเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย ตอ้งรูว้่าสนิคา้ดอียา่งไร ตอ้งสามารถอธบิายได”้ (บุญเลศิ กลา้สุขมุ
, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 

 
“ส าคญัมากผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นกัวชิาการดา้นโภชนาการควรเป็นผูท้ี่

มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลนี ถ้าเจ้าของไม่มคีวามรู้ อย่างน้อยก็ต้องมทีี่
ปรกึษาที่มคีวามรู้ จรงิ ๆอาหารคลนีไม่มคี าจ ากดัความที่ชดัเจน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
จะตอ้งท าการแบ่งกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน โดยก าหนดเลยว่า อาหารคลนีคอือาหารเพื่อ
การลดน ้าหนัก และต้องมคีวามรูเ้รื่องอาหารและโภชนาการ ว่า อาหารคลนีจะสามารถ
ใชส้่วนผสมใดเพื่อการปรงุอาหารไดบ้า้ง ” (ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
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“ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องมคีวามเข้าใจ
อยา่งสงู และรูจ้รงิ ศกึษาจรงิ เมือ่ลกูคา้ไดร้บัอาหารคลนี และบรโิภคเขา้ไปในระยะเวลา
หนึ่งๆ และพบว่าไม่ได้ผลลพัธ์อย่างที่ตนเองคาดหวงัไว้ ก็จะท าให้ลูกค้าสัง่เพียงครัง้
เดียว ส่งผลให้ร้านค้าท ากิจการไม่ยัง่ยนื หากจะอยู่ให้ได้นาน ทางร้านจะต้องผลิต
สนิคา้ออกมาใหม้คีุณภาพด ีและการทีส่นิคา้จะมคีุณภาพดไีดน้ัน้ ทางรา้นต้องมคีวามรู้
จรงิในการจดัท าอาหารคลนี นอกจากนี้ทางรา้น ยงัศกึษาความรูจ้ากเวบ็ไซคท์ัง้ในไทย
และต่างประเทศ มกีารเขา้พบอาจารยท์ี่มคีวามรูค้วามช านาญในเรื่องของอาหารและ
โภชนาการ”  (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 

 
“ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการควรต้องรูเ้รื่องอาหาร

อย่างด ีVariation ของอาหาร ไม่รูเ้พยีงอาหารคลนีอย่างเดยีว ต้องรูเ้รื่องอาหารทัง้หมด
ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร มี  Dynamic ทางวิชาการอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ไข่ 
ต่างประเทศ บอกว่า ไข่ไม่ด ีมคีอเลสตอรอลสูง แต่มบีางงานวชิาการบอกว่ากนิได้ ด ี
เกดิการทบัซอ้นของขอ้มลูทางวชิาการ ตอ้งรูใ้หท้นัสถานการณ์ มใิช่ความรูส้มยัเก่า การ
ที่นักวชิาการมปีระสบการณ์ตรง การได้พบเจอด้วยตนเอง จะสามารถสื่อสารได้อย่าง
เต็มที่ มอีารมณ์ร่วม จากการมคีวามรู้ มพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารคลีน และจาก
สงัคมสิง่แวดลอ้ม และการทีน่กัวชิาการ มคีวามรูแ้ละเปลีย่นพฤตกิรรมมาบรโิภคอาหาร
คลนี และมกีารชกัจูงต่อ ไม่ไดร้บัรองว่า ผูบ้รโิภคจะบริโภคอาหารคลนีมากขึน้ และจะ
เปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพหรอืไม่ เป็นอกีประเดน็” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 
ตุลาคม 2560) 

 
“ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นกัวชิาการดา้นโภชนาการควรตอ้งมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีในระดบัมาก นักวชิาการเองควรที่จะต้องมคีวามรู ้และควร
จะตอ้งปฏบิตัดิว้ย กจ็ะท าการสื่อสารไดด้ ีการทีผู่ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นกัวชิาการ
ดา้นโภชนาการทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์/ คุณสมบตัทิีเ่กดิจาก
การบริโภคอาหารคลีน จะช่วยท าให้ผู้บริโภครับประทานอาหารคลีนเพิ่มมากขึ้น
แน่นอน” (สงา่ ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 

 
4.1.1.2  ทศันคต ิ

  การประเมนิทศันคต/ิและพฤติกรรมการบรโิภคของผู้บรโิภคแต่ละคนก่อนท า
การสื่อสารเพื่อการรบัรูใ้นปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการบรโิภคอาหารนัน้ ผู้ประกอบธุรกจิ
อาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาควรต้องท าทดสอบก่อนว่าสถานการณ์ทีผู่้บรโิภคเผชญิอยู่
ในขณะนัน้เป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ส่งสารรบัรูใ้นปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการบรโิภคอาหาร



64 

 

คลนี ซึง่การประเมนิทศันคต/ิและพฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคแต่ละคนก่อนท าการสื่อสาร
สามารถจะท าใหร้บัรูใ้นปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารคลนีได ้เพราะส่วนใหญ่ 
ผูบ้รโิภคไม่รูว้่า อาหารคลนีนัน้ ดต่ีอสุขภาพ และสามารถลดน ้าหนักไดอ้ย่างไร ซึง่นอกจากการ
ทดสอบดงักล่าวแลว้ผูส้่งสารจะต้องท าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนท าการสื่อสาร โดยศกึษา
ว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมพีฤติกรรมแตกต่างกนัอย่างไร ซึ่งหลกัๆ แล้วผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลนีมกัจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1)  ผูท้ีส่ ัง่ซือ้อาหารคลนีใหผู้อ้ื่น เช่น คนในครอบครวั 
2)  ผู้ที่ส ัง่ซื้ออาหารคลนีในการรบัประทานอาหารคลนีเพื่อดูแลสุขภาพของ

ตนเอง 
3)  ผูท้ีส่ ัง่ซือ้อาหารคลนีในการรบัประทานเพื่อการลดน ้าหนกัของตนเอง 
ทั ้งนี้ ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีนจะท าการประเมินและวิเคราะห์ว่ า

กลุ่มเป้าหมายใดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั ผู้ประกอบธุรกจิก็จะมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อตอบสนอง
ต่อพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนัน้ เช่น การก าหนดให้กลุ่มผู้ที่ส ัง่ซื้ออาหารคลนีในการ
รบัประทานเพื่อการลดน ้าหนกัเป็นกลุ่มหลกั ผูป้ระกอบธุรกจิกจ็ะส่งสารเพื่อน าเสนอผลลพัธด์า้น
การลดน ้าหนักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการประเมนิและการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยใหผู้้ส่งสาร
รบัรูใ้นปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารคลนีได ้และเป็นการวเิคราะหผ์ูฟั้ง ตัง้แต่
ตวัผู้บรโิภค ภูมหิลงั ความรู ้ทศันคต ิการใช้ชวีติ พฤตกิรรม ซึ่งผู้บรโิภคบางรายเมื่อได้รบัฟัง
ความรูจ้ากนกัวชิาการทีพ่ดูไดด้มีากเพยีงใดกต็าม แต่ผูบ้รโิภคไมเ่ปลีย่นพฤตกิรรม หรอืไมไ่ดใ้ส่
ใจและไม่ได้ปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้รบัฟัง สารที่สื่อสารออกไปนัน้ก็ไม่อาจเกิดประโยชน์แก่
ผูบ้รโิภคได ้ทัง้นี้ในองคก์รธุรกจิดา้นอาหารคลนี ผูบ้รโิภคถอืเป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ด ซึง่
ผู้บรโิภคอาจจะมคีวามหลากหลายแตกต่างกนัออกไป ธุรกิจไม่สามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้บรโิภคที่แตกต่างกนัออกไปได้ ดงันัน้ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีจะต้องท าการ
วเิคราะห์เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์อาหารคลนีมากกว่าการให้ความส าคญักบัการแข่งขนัด้านราคา 
ธุรกจิจงึจะสามารถอยูร่อดต่อไปได ้

 
“สามารถท าให้รบัรูใ้นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบรโิภคอาหารคลีนได้ 

เพราะส่วนใหญ่ ผูบ้รโิภคไมรู่ว้่า อาหารคลนีนัน้ ดต่ีอสุขภาพ และสามารถลดน ้าหนักได้
อยา่งไร” (บุญเลศิ กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 

 
“ส าคญัทีสุ่ด สุดทา้ย ผูบ้รโิภคคอื พระเจา้ เป็นอาจารยท์ีด่ทีีสุ่ด ซึง่ลกูคา้มอีย่าง

หลากหลาย ซึง่เราไมส่ามารถปรบัตวัเราใหเ้ขา้กบัลกูคา้ทุกคนได ้ซึง่จะตอ้งฟังเป็นเสยีง
รวมแล้วน ามาวิเคราะห์ หลักๆ จะต้องวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์มากว่า Price point 
เมอืงไทยชอบเลยีนแบบจากธุรกจิที่ประสบผลส าเรจ็ แลว้เกดิการแข่งขนัด้านราคา จงึ
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ท าใหผู้ป้ระกอบใหป้รมิาณอาหารลดลง ลดคุณภาพวตัถุดบิ ซึง่ส่งผลต่อผลประกอบการ
ของธุรกจิ ไมส่ามารถอยูต่่อได”้ (ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 

  
 “การที่ทางร้านจะสื่อสารออกไป จะต้องจบักลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเป็นอย่างไร 
โดยหลกัๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1. สัง่ใหผู้อ้ื่น เช่น คนในครอบครวั 2. สัง่ทานเองเพื่อดูแล
สุขภาพ 3. สัง่ทานเองเพื่อการลดน ้าหนัก ทางรา้นประเมนิและวเิคราะหว์่ากลุ่มไหน คอื
กลุ่มหลกั พบว่า กลุ่มทีท่านเพื่อลดน ้าหนักเป็นกลุ่มหลกั ท าให้ทางรา้นน าเสนอผลลพัธ์
ดา้นการลดน ้าหนกัเป็นส่วนใหญ่” (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 

 
“การประเมนิ จะช่วยให้นักวชิาการรบัรู้ในปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ

บรโิภคอาหารคลนีได ้เป็นการวเิคราะหผ์ูฟั้ง ตัง้แต่ตวัผูบ้รโิภค ภมูหิลงั ความรู ้ทศันคต ิ
การใช้ชวีติ พฤตกิรรม ผู้บรโิภคบางราย นักวชิาการพูดดมีากแค่ไหน แต่ผู้บรโิภคไม่
เปลี่ยนพฤตกิรรมไม่ได้ใส่ใจ หรอืไม่ปฏบิตัติาม ก็ไม่อาจเกดิประโยชน์ ” (ไพโรจน์ เสา
น่วม, สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560) 

 
“ควรต้องท า Pre test ว่าสถานการณ์ที่ผูบ้รโิภคกนิอยู่ขณะนี้ มนัใกลเ้คยีงหรอื

ห่าง เป็นอาหารคลนีใช่หรอืไม่ ในเรื่องนี้ต้องมกีารประเมนิก่อน เพื่อใหน้ักวชิาการรบัรู้
ในปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารคลนีได้” (สง่า ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 
17 กนัยายน 2560) 
 

4.1.1.3  ทกัษะในการสื่อสาร 
 ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการ ควรมทีกัษะในการ

สื่อสารเพื่อจะสามารถอธบิายข้อมูลเกี่ยวกบัอาหารคลนี ให้ประชาชนเกิดการรบัรู้และเข้าใจ
เกีย่วกบัอาหารคลนี ดงันี้ 

1)  ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการต้องมคีวามรูเ้รื่อง
อาหารคลนีทีแ่มน่ย า และมฐีานความรูท้ีพ่สิจูน์ไดท้างวทิยาศาสตร์ 

2)  ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการต้องสื่อสารโดยใช้ 
ในบรบิทของการเป็นไทย ไมใ่ช่น าอาหารคลนีในแบบตะวนัตก มาท าการสื่อสารใหค้นไทยฟัง 

3)  ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการต้องมกีารประยุกต์
องคค์วามรู ้ทีเ่ป็นทฤษฎ ีมาสู่การปฏบิตั ิเพื่อทีจ่ะใหท้ าใหผู้บ้รโิภคเกดิเขา้ใจงา่ยขึน้ 

4)  ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องมีการ
ยกตวัอยา่ง ใหเ้ป็นรปูธรรม และจบัตอ้งได้ 
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5)  ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการต้องมทีกัษะในการ
ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ ทัง้นี้เนื่องจากในยุคปัจจุบนัสื่อออนไลน์ถอืไดว้่าเป็นสื่อทีม่ตี้นทุนค่าใชจ้่าย
น้อยทีสุ่ด โดยลกัษณะของการสื่อสารออนไลน์ทีมุ่ง่เน้นการจดัท าเนื้อหาทีด่จีะสามารถเพิม่ความ
สนใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้รบัสารได้เป็นอย่างด ีโดยสงัเกตได้จากการส่งต่อข้อมูล การแสดงความ
คดิเหน็ หรอืการเพิม่เนื้อหาจากผูร้บัสาร เป็นตน้ 

6)  ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการต้องรูถ้งึประโยชน์
ของอาหารคลนี 
  7)  ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีจะตอ้งใหค้วามส าคญัในเรือ่งพนกังานของธุรกจิ 
โดยเฉพาะความสุภาพ เรยีบร้อย และมคีวามจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องให้พนักงานมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัอาหารคลนีในระดบัดมีากถงึระดบัมากทีสุ่ด  

8)  ผูป้ระกอบการจะต้องคอยก ากบัดูแลการใหบ้รกิารของพนักงาน โดยเฉพาะ
เรือ่งการตอบค าถามของพนักงานต่อกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย รวมทัง้คุณภาพของการใหบ้รกิารของ
พนกังาน 

9)  ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการควรรู้นิยาม  การ
เปลีย่นแปลงนิยาม ความรูเ้กี่ยวกบัอาหารคลนี ทราบถงึประโยชน์ของอาหารคลนี และน าไปสู่
การปฏบิตัไิดจ้รงิในชวีติจรงิเกีย่วกบัวธิกีารบรโิภคอาหารคลนี  
  10)  ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการจะต้องก าหนดให้
ชดัเจนว่าการส่งสารนัน้จะเป็นการส่งสารเพื่อการตลาดหรอืการส่งสารเพื่อการสร้างความรู้ให้
เกดิขึน้แก่ผูบ้รโิภค 
  นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรใช้
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิใหป้ระชาชนเกดิการบรโิภคอาหารคลนีด้านต่าง ๆ ดงันี้ 
  1)  ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการต้องใช้สื่อเข้ามา
ช่วยในการสื่อสาร โดยจะต้องเป็นสื่อทีเ่ขา้ใจง่าย สามารถเขา้ถงึไดง้่าย ไม่มคีวามสลบัซบัซ้อน 
และสามารถน าไปปฏิบตัิได้ง่าย ซึ่งการเลือกช่องทางในการสื่อสารในยุคปัจจุบันนี้มีความ
หลากหลายของช่องทางการสื่อสาร โดยผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นกัวชิาการดา้นโภชนาการ
บางท่านยงัใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อยุคเก่า เช่น การใช้แผ่นพบั คอลมัน์ข่าว เป็นต้น ซึ่ง
ช่องทางการสื่อสารดงักล่าวนี้อาจจะมคีวามเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้รโิภคเพยีงแค่บางกลุ่ม จงึถือได้
ว่าเป็นการเลอืกใชช้่องทางการสื่อสารทีไ่มผ่ดิวธิ ีแต่อยา่งไรกต็ามการพฒันาการของสื่อไดม้กีาร
พฒันาอย่างต่อเนื่อง จงึท าให้ปัจจุบนัมสีื่อยุคใหม่เพิม่เขา้มา หรอืที่เรยีกว่า  ยุคดจิทิลั (Digital 
Era) คือ ยุคของอิเลคโทรนิคส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยทีี่มคีวามรวดเร็วในการสื่อสารการ
ส่งผ่านขอ้มูลความรูต่้างๆที่มอียู่ในสงัคมไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ภาพหรอืวดิโีอที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกที่และทุกเวลา ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้าน
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โภชนาการควรเลอืกใช้สื่อดจิทิลันี้ให้เหมาะกบัยุคสมยั และท าการศึกษาเพิม่เติมว่าจะใช้สื่อ
ดจิทิลันี้ไดอ้ยา่งไร 
  2)  ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องอธิบายถึง
ประโยชน์ ของอาหารคลนี เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าอาหารคลนีนัน้ดต่ีอสุขภาพอยา่งไร 
  3)  ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีจะต้องมุ่งเน้นการน าเสนอผลลพัธท์ีเ่กดิขึ้นจาก
การบรโิภคอาหารคลนี เช่น การชะลอวยั การลดน ้าหนัก เป็นต้น ซึ่งการน าเสนอในรูปแบบ
ดงักล่าวจะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความสนใจว่า ท าไมอาหารคลนีจงึสามารถช่วยผู้บรโิภคให้เกิด
คุณลกัษณะเช่นนัน้ได้ และควรจะต้องรบัประทานอาหารคลนีอย่างไรเพื่อให้เกิดคุณลกัษณะ
เช่นนัน้ ซึง่วธิกีารดงักล่าวจะเป็นแรงจงูใจใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจรบัประทานอาหารคลนี 
  4)  ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการจะต้องท าการ
วเิคราะหผ์ูฟั้ง วเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย วเิคราะหก์ารใช้ภาษา เนื้อหา ซึง่ในปัจจุบนันี้นักวชิาการ
ส่วนใหญ่จะไม่ได้ท าการวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว โดยมกัจะใช้ค าพูดทพัศพัท์ อย่างไรก็
ตามการวเิคราะหผ์ูฟั้งจะตอ้งใชค้วามช านาญรว่มกบัการวเิคราะหท์ศันคตขิองผูบ้รโิภคมทีศันคติ
เกีย่วกบัการบรโิภคอาหารคลนีว่าเป็นอย่างไร 
  5)  การเลือกใช้ข้อความของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้าน
โภชนาการนัน้มีความส าคัญเป็นอย่างไร ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้าน
โภชนาการจะต้องท าการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัการใชภ้าษา โดยเฉพาะการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัการใช้
ภาษาเขยีน หรอืภาษาพดูว่ามวีธิกีารอยา่งไร  
  6)  นักวชิาการดา้นโภชนาการจะต้องมกีารใชเ้ทคนิคการพูดซ ้า การถาม-ตอบ 
ไปมาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสารเพื่อให้รู้ผลลพัธ์ว่าผู้บรโิภคได้รบัความรู้และมคีวามเข้าใจ
อย่างไร และท าให้ได้รบัผลตอบกลบัว่าผู้บรโิภคมคีวามเข้าใจถูกต้องหรอืไม่ หากผู้บรโิภคมี
ความเขา้ใจความหมายทีไ่ม่ถูกต้องก็จะต้องด าเนินการแก้ไขขอ้มลูผ่านการสื่อสารดงักล่าว ซึง่
การสื่อสารดงักล่าวถอืไดว้่าเป็นการสื่อสารแบบเชงิรกุ  
  7)  ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการจะต้องมกีารจดัท า
คลปิวดิโิอเพื่อการสื่อสาร ทัง้นี้การน าเสนอขอ้มลูทีม่คีวามถี่ของการน าเสนอสูง มโีอกาสทีจ่ะให้
ผูบ้รโิภคเกดิความรูส้กึเพกิเฉยกบัสารนัน้  
 

“ทกัษะการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ และความรูเ้รื่องอาหารคลนี และประโยชน์ของ
อาหารคลนีใหป้ระชาชนเกดิการรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีใหไ้ด้มากทีสุ่ด  ต้อง
อธบิายถงึประโยชน์ ว่าอาหารคลนีดอีย่างไร ให้ผู้บรโิภคเขา้ใจจรงิๆ ยกตวัอย่างเช่น 
คนเราอ้วนจากอะไร จากอาหาร หรอืการไม่ไดอ้อกก าลงักาย ซึง่โดยส่วนใหญ่เกดิจาก
การบรโิภคอาหารไม่ถูกสุขลกัษณะ จงึจ าเป็นที่จะต้องอธบิายถงึประโยชน์ของอาหาร
คลนี ว่าดต่ีอสุขภาพอยา่งไร” (บุญเลศิ กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 
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“วิธีการสื่อสาร ทุกอย่างในการสื่อสารจะใช้เงินมหาศาล ซึ่งการใช้ Social 

Media จะเป็นช่องทางการสื่อสารทีม่รีาคาถูกทีสุ่ด บรษิทัใหญ่ จะซือ้แอรไ์ทม ์เช่น ละคร
หลังข่าว ปัจจุบันเหลือช่องทางการสื่อสารน้อยลง ตอนนี้คือ 1. Social Media ท า 
Content ใหด้ ีเอาความขยนั เครดติ ชื่อเสยีง มาแชร ์คอมเมน้ท ์เพื่อเพิม่การโพสต์ ซึง่
เป็นการตลาดมากกว่า 2. ก าหนดว่าจะโฆษณาขายของ หรอื Educate ลูกคา้ ทุกวนันี้
หมดทางเลอืก สื่อทุกอยา่ง มมีลูค่าสงู มาก ดว้ย Margin ทีส่งูมาก การสื่อสารปัจจบุนัใช้
งบประมาณค่อนขา้งสูง เมื่อเทรนดห์มดไป ผู้ส่งสารจะต้องลุยเอง ซึ่งการสื่อสารในยุค
ปัจจุบนัค่อนขา้งยาก เกบ็ Brand เอาไวท้ ากลยุทธอ์ื่น เช่น Logistic เมื่อคนไทยยอมรบั
อาหารแช่แข็ง ก็สามารถเอาแบรนด์เดิมนัน้มาขยาย  ปัญหาคือ อาหารไทย มรีาคา
ค่อนขา้งถูก ในขณะทีต่่างประเทศ อาหารไทยกลบัมรีาคาแพง ดงันัน้ การท าการตลาด
ต่างประเทศจงึถอืเป็นโอกาสทีด่ ีการท าคลปิเพื่อการสื่อสาร แต่กย็งัไมไ่ดร้บัการตอบรบั
เพิม่มากขึน้ ทัง้ๆ ที่มกีารใช้ต้นทุนจ านวนมาก จงึกลายเป็นเรื่องที่ยากของการสื่อสาร 
ดงัจะเหน็จาก การใชด้ารา คนจะเริม่เฉยๆๆ แต่ถ้าเป็นการใชเ้น็ตไอดอล จะไดร้บัการ
ยอมรบัมากขึน้ การไดพ้บเหน็สารบ่อยๆ ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึเฉยๆ” (ภมูใิจ ตัง้
สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 

 
“สิง่แรกที่ทางร้านให้ความส าคญั คอืพนักงานของร้าน ต้องสุภาพ เรยีบร้อย 

และมคีวามจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจอาหารคลนีดมีาก ถงึมากที่สุด 
และผูป้ระกอบการจะคอยดูแลค าตอบทีพ่นักงานตอบผูบ้รโิภค และการใหบ้รกิาร อย่าง
แรก ผู้บรโิภคจะสนใจที่ผลลพัท์ ทางร้านจะน าเสนอผลลพัธ์ คอืการชะลอวยั การลด
น ้าหนกั ผูบ้รโิภคจะสนใจว่าท าไมอาหารคลนีท าไดแ้บบนัน้ ตอ้งทานอาหารคลนีอยา่งไร 
และจะตดิต่อเขา้มา” (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 

 
“การวิเคราะห์ผู้ฟัง วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย , ภาษา กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา 

ตอนนี้นักวชิาการวเิคราะหไ์ม่เป็น พูดทพัศพัท ์การวเิคราะหผ์ูฟั้งต้องช านาญ ผูบ้รโิภค
มทีศันคตกิารบรโิภคอย่างไร การเลอืกช่องทางในการสื่อสาร ตอนนี้มชี่องทางมากมาย 
บางคนอยูใ่นช่องทางเก่า การใชแ้ผ่นพบั คอลมัน์ขา่ว ซึง่ไมผ่ดิ เป็นสื่อยคุเก่า เหมาะกบั
คนบางยุค ตอนนี้มสีื่อยุคใหม่ออกมาแลว้ Digital Era ควรเลอืกใชส้ื่อ Digital ใหเ้หมาะ
กบัยุคสมยั และจะใชส้ื่อ Digital อย่างไร การเลอืกใชข้อ้ความ Message, การใช้ภาษา 
จะใชภ้าษาเขยีน หรอื ภาษาพูดอย่างไร อนันี้ส าคญั จะรูไ้ดอ้ย่างไรว่า เมื่อนักวชิาการ
พูดออกไปแล้ว ผู้บรโิภคจะเขา้ใจจรงิๆ การพูดไปเรื่อยๆ ของนักวชิาการ เมื่อสื่อสาร
ออกไปจรงิๆ ผูบ้รโิภคจะเขา้ใจจรงิๆ หรอืไม่ นักวชิาการจะต้องมกีารใชเ้ทคนิค พูดย ้า, 
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การถามกลบั ใหรู้ ้Response ว่าผูบ้รโิภครูแ้ละเขา้ใจอย่างไร การไดร้บั Feedback ว่า
ผูบ้รโิภคเขา้ใจถูกหรอืไม่ หากเขา้ใจความหมายผดิ กแ็ก้ไข ถามผูบ้รโิภคสารว่าเข้าใจ
แบบนี้ใช่ไหม หรอืเข้าใจว่าอย่างไร เป็นเชิงรุก”  (ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 
ตุลาคม 2560) 

 
“นักวชิาการต้องมคีวามรูเ้รื่องอาหารคลนีทีแ่ม่นย า และมฐีานความรูท้ีพ่สิูจน์ได้

ทางวทิยาศาสตร์ นักวชิาการเหล่านัน้ ต้องสื่อสารโดยใช้ ในบรบิทของการเป็นไทย 
ไมใ่ช่น าอาหารคลนีแบบตะวนัตก มาอธบิายใหค้นไทยฟัง นกัการสื่อสารเหล่านัน้ ตอ้งมี
การประยุกต์องคค์วามรู ้ทีเ่ป็นทฤษฎ ีมาสู่การปฎบิตั ิเพื่อทีจ่ะใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจงา่ยขึน้ 
ทกัษะในการสื่อสาร ตอ้งมกีารยกตวัอยา่ง ใหเ้ป็นรปูธรรม และจบัตอ้งได้ เทคนิค ตอ้งมี
สื่อเขา้มาช่วย ต้องเป็นสื่อทีเ่ขา้ใจง่าย สามารถเขา้ถงึได้ง่าย ไม่สลับซบัซอ้น เขา้ใจได้
เรว็ และน าไปปฏิบตัิได้ง่าย ส่วนมากจะเป็นเรื่องของสื่อมากกว่า ” (สง่า ดามาพงษ์, 
สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 

 
4.1.1.4  สถานภาพในสงัคมและวฒันธรรม 
ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็น

ผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงดา้นการอาหาร หรอืเป็นผูท้ีเ่คยไดร้บัรางวลัเกี่ยวกบัการโภชนาการ ขอเพยีงแต่ให้
เป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัอาหารคลนีกเ็พยีงพอ จงึไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการ
ว่าจ้างผู้ที่มชีื่อเสยีงมาท าการน าเสนอสนิค้า อีกทัง้ผลติภณัฑ์อาหารคลนีนัน้เป็นผลติภณัฑท์ี่
มุ่งเน้นถงึประโยชน์ของอาหาร ไม่ได้เป็นผลติภณัฑต์ามกระแสนิยมของสงัคม นอกจากนี้ การ
เพิม่ความถี่ในการน าเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้บรโิภคเห็นถึงผลลพัธ์ของการบรโิภคอาหารคลีน 
มองเห็นถึงความน่ารบัประทานของอาหารคลีน ผู้บริโภคก็จะเกิดความสนใจและเกิดการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารคลนีไดด้ว้ยตนเอง  

 ในขณะที่นักวชิาการบางท่านมคีวามคดิเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ 
นักวชิาการด้านโภชนาการนัน้จะต้องเป็นผู้ที่มชีื่อเสยีงด้านการอาหาร หรอืเป็นผู้ที่เคยได้รบั
รางวลัเกี่ยวกบัการโภชนาการ เพื่อที่ท าหน้าที่ด้านการสื่อสารเพื่อการกระตุ้นให้ผู้บรโิภคนิยม
รบัประทานอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ีและควรใชก้ารสื่อสารทางตรงกบัผูบ้รโิภคผ่าน
ทางผูม้อีทิธพิลหรอืผูท้ีใ่กลช้ดิผูบ้รโิภคในหลายระดบัร่วมกนั ทัง้นี้เนื่องจากกลุ่มผูม้อีทิธพิลหรอื
ผูใ้กลช้ดิเพยีงกลุ่มเดยีวจะไม่สามารถก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคในการรบัประทาน
อาหารคลนีเพิม่ขึน้ได ้ 

 นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีบางท่านได้มคีวามคดิเห็นว่า ผู้ส่งสาร
เกี่ยวกบัอาหารคลีนนัน้จะเป็นบุคคลใดก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อ ง
อาหารดว้ยตนเอง และเป็นผูท้ีป่ระสบความส าเรจ็จากประโยชน์ของอาหารประเภทนัน้ ซึง่เป็น
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สิง่ทีส่รา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ผูส้่งสารและสามารถเกดิการยอมรบัได ้เช่น กรณีต่างประเทศ มี
การใชฟิ้ตเนสไอดอล ผูร้บัสารจะไดร้บัความรูจ้ากฟิตเนสไอดอล ซึง่เป็นผูท้ีศ่กึษาตวัเอง ศึกษา
อาหารทีต่วัเองรบัประทาน จงึสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ดีา้นการไดร้บัผลประโยชน์จากการดูแล
ตนเองใหแ้ก่กลุ่มผูบ้รโิภคได ้เนื่องจากฟิตเนสไอดอลถอืเป็นบุคคลทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

 
“ทางรา้นเป็นผู้จ าหน่ายอาหาร ไม่จ าเป็นต้องใช้พรเีซนเตอรท์ีม่ชีื่อเสยีง และมี

ค่าใชจ้่ายการว่าจา้งทีสู่ง ทางรา้นขายอาหารที่มปีระโยชน์ ไม่ไดข้ายแฟชัน่ทีต่้องท าให้
เป็นทีน่ิยม ในท านองนัน้” (บุญเลศิ กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 
 

“ประเทศไทยชอบนักวชิาการ ถ้ามตี าแหน่ง หมอ ดารา คนจะหนัมาฟัง แต่ใน
ความเป็นจรงิ จะเป็นใครกไ็ด ้แต่ถ้าเป็นเมอืงนอก ความรูท้ ัง้หมดจะมาจากโลกของฟิต
เนส ซึง่เป็นผูท้ีศ่กึษาตวัเอง ศกึษาอาหารทีต่วัเองรบัประทาน จงึมคีวามเชื่อจากฟิตเนส
ไอดอล  และหากอยู่กบัผู้ที่ประสบความส าเรจ็ หรอืการจะฟังจะเชื่อใครให้ดูที่ความ
น่าเชื่อถอื” (ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
 

“ทางร้านก็ไม่ได้น ามาใช้ ทางร้านไม่เคยจ้างดารา ผู้มีชื่อเสียง มาโปรโม
ทอาหาร แต่เกดิจากการน าเสนอบ่อยๆ ผูบ้รโิภคเหน็ผลลพัธ ์เหน็ความน่ารบัประทาน 
ของสนิค้า ลูกค้าก็จะสนใจและมาสัง่ซื้อเอง” (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 
2560) 
 

“เป็นเรื่องที่ดี ที่ผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการอาหาร หรือเป็นผู้ที่เคยได้รบัรางวัล
เกี่ยวกบัการโภชนาการ จะออกมาพูดใหป้ระชาชนบรโิภคอาหารคลนีมากขึน้ แต่ไม่ใช่
ทางเดยีว การเขา้ถงึตวัผูบ้รโิภคจะดกีว่า เป็นผูม้อีทิธพิล ระดบัคนใกลช้ดิ , โดยมหีลาย
ระดบั ระดบับน ระดบัล่าง ระดบัใกลช้ดิ ต้องอาศยัผู้ใกลช้ดิทุกระดบั อย่างเพยีงหวงัว่า
คนกลุ่มเดยีวจะเปลี่ยนแปลงให้ผู้บรโิภคมาบรโิภคอาหารคลนีได้” (ไพโรจน์ เสาน่วม, 
สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560) 
 

“ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มชีื่อเสยีงด้านการอาหาร หรอืเป็นผู้ที่เคยได้รบัรางวลั
เกี่ยวกับการโภชนาการ ขอให้มคีวามรู้ก็เพียงพอ” (สง่า ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 17 
กนัยายน 2560) 
 
 4.1.1.5  กลยทุธก์ารสื่อสาร 
   1)  รหสัสาร 
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  การสื่อสารทางสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้ภาพ หรอื Info Graphic 
การใชภ้าษา ฯลฯ เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะการสื่อสารผ่านทางสญัลกัษณ์จะ
ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ เพราะการเหน็ภาพ 1 ภาพ จะสามารถอธบิายไดด้กีว่า
ค าพดู ซึง่จะตอ้งมคี าประกอบภาพบา้งเลก็น้อย เพื่อช่วยอธบิายความหมายของภาพ และหากมี
เสยีง มกีลิน่ มคีวามตลกเฮฮา หรอืมคีวามสนุกเขา้มาร่วมดว้ยก็จะสามารถช่วยในการสื่อสารได้
ด ีซึง่ผูส้่งสารจะท าการสื่อสารเฉพาะตวัหนงัสอืเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ด ้เพราะภมูหิลงัของผูบ้รโิภค
ชาวไทยหากมุ่งเน้นทางดา้นวชิาการมากเกนิไปจะไม่เกดิความน่าสนใจ และไม่สามารถเข้าถงึ
กลุ่มเป้าหมายได ้

ส าหรบัการจ าหน่ายอาหารคลีนผ่านทางสื่อออนไลน์ สิ่งที่จะท าให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ได้แก่ รูปภาพ จึงถือได้ว่ารูปภาพเป็นสิ่งที่มี
ความส าคญัมาก ซึง่รปูภาพทีน่ ามาใช้นัน้จะต้องมคีวามสวยงาม น่ารบัประทานทาน อย่างไรก็
ตามการให้ขอ้มูลผ่านการสื่อสารออนไลน์นัน้จะต้องมกีารให้ขอ้มูลที่ครบถ้วน สามารถท าการ
สื่อสารแบบสองทางกบัผูบ้รโิภคได ้เพื่อใหผู้บ้รโิภคน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้ 

 
“วิธีการสื่อสารทางสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นการใช้ภาพ , การใช้ภาษา ฯลฯ 

ประชาชนจะเกิดความสนใจในอาหารคลีนมากขึ้น เช่นการใช้รูปภาพ , Info Graphic 
เพื่อใหง้า่ยต่อความเขา้ใจ” (บุญเลศิ กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 
 

“วธิกีารสื่อสารทางสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ส าคญัมาก การเขยีนเฉพาะตวัหนังสือ
เพยีงอย่างเดยีวไม่ได้ จะต้องสนุก ตลก กระชบัได้ยิง่ด ีหากแนววชิาการจะเข้าไม่ถึง
ผูบ้รโิภคคนไทย” (ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
 

“วธิกีารสื่อสารทางสญัลกัษณ์ต่างๆ ส าคญัมากเป็นอนัดบัหนึ่ง การขายออนไลน์ 
สิง่ที่ท าให้ตดัสนิใจซื้อคอืรูปภาพ รูปภาพส าคญัมาก ต้องสวยงาม น่าทาน และในเพจ
ตอ้งมขีอ้มลูครบถว้น ทีจ่ะตอบทุกค าถามของลกูคา้ ว่าท าไมตอ้งตดัสนิใจซือ้อาหารจาก
รา้นนี้ และอาหารรา้นนี้แตกต่างจากร้านอื่นอย่างไร” (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 
ตุลาคม 2560) 
 

“แน่นอน การเหน็ภาพ 1 ภาพ อธบิายไดด้กีว่าค าพูด และมคี าประกอบบา้งนิด
หน่อยก็จะช่วยได้ และ มเีสียง กลิ่น เข้ามาด้วย ” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 
ตุลาคม 2560) 
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“วธิกีารสื่อสารทางสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ถอืว่าเป็นสื่อสญัลกัษณ์อย่างหนึ่ง ท าให้
ผูบ้รโิภค เขา้ใจงา่ยมากขึน้” (สงา่ ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 
 

2)  การจดัสาร 
  การจดัการสารโดยการเรยีบเรยีงเนื้อหาและล าดบัการน าเสนอข้อมูล

ผ่านสื่อเกี่ยวกบัอาหารคลนีในปัจจุบนันัน้ไม่สามารถประยุกต์เนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหารคลนี 
แบบตะวนัตกมาใชใ้นบรบิทของความเป็นอาหารคลนีแบบไทยได ้จงึท าใหผู้บ้รโิภคคนไทยเกดิ
เข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนได้ยาก ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้าน
โภชนาการบางท่านมคีวามคดิเหน็ว่าวธิกีารสื่อสารในปัจจุบนัน้ีมคีวามเหมาะสม มวีธิกีารสื่อสาร
ที่เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากสลบัซบัซ้อน โดยเป็นการน าเสนอให้เห็นความเป็นจรงิที่เกิดขึ้นจาก
ประโยชน์ของอาหารคลนี ซึง่สามารถน าเสนอไดใ้นระดบัด ีเนื่องจากมกีารจดัเตรยีมขอ้มูลและ
ล าดบัการน าเสนอมาก่อน  เมื่อผูร้บัสารอ่านแลว้จะเกดิความเขา้ใจได ้โดยเฉพาะการสื่อสารใน
สื่อสงัคมออนไลน์ หรอืในนิตยสาร พบว่า เป็นการสื่อสารที่ไม่ยุ่งยากสลบัซบัซอ้น โดยมขีอ้มลูที่
ค่อนขา้งถูกต้องและ สมบูรณ์ ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีบางท่าน มคีวามคดิเหน็ว่า
การเรยีบเรยีงเนื้อหาและล าดบัการน าเสนอดแีต่มุ่งเน้นด้านการตลาดมากเกินไป โดยเฉพาะ
เรือ่งส่วนผสมของอาหาร ในเรือ่งของปรมิาณ ทีไ่มส่ื่อสารใหผู้บ้รโิภครบัรูค้วามจรงิ และมกีารใช้
ศพัทท์างวทิยาศาสตรเ์พื่อการปกปิดขอ้มลู 

 
“การจดัการ เรยีบเรยีงเนื้อหาและล าดบัการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับ

อาหารคลีน ในปัจจุบนัมคีวามเหมาะสม , มวีิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่
สลบัซบัซอ้น อ่านแลว้เขา้ใจ” (บุญเลศิ กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 
 

“เรียบเรียงเนื้อหาดีแต่มุ่งเน้นด้านการตลาดมากเกินไป โดยเฉพาะเรื่อง
ส่วนผสมของอาหาร ในเรื่องของปรมิาณ ที่ไม่สื่อสารให้ผู้บรโิภครบัรูค้วามจรงิ การใช้
ศพัทท์างวทิยาศาสตรเ์พื่อการปกปิดขอ้มลู” (ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
 

“จากที่พบในสื่อสงัคมออนไลน์ หรอืในนิตยสาร ไม่ยุ่งยากสลบัซบัซ้อน ขอ้มูล
ค่อนขา้งถูกตอ้ง สมบรูณ์” (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 
 

“การน าเสนอในปัจจุบนั น าเสนอให้เหน็ภาพจรงิ การท าจรงิ นิยาม ประโยชน์
ของอาหารคลนี น าเสนอไดด้ ีเนื่องจากมกีารจดัเตรยีมขอ้มลูและล าดบัการน าเสนอมา
ก่อน” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560) 
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“ยงัเข้าใจยากในเรื่องของอาหารคลีน กล่าวคือ ไม่สามารถประยุกต์เนื้อหา
อาหารคลนีแบบตะวนัตกมาใชใ้นบรบิทของความเป็นอาหารคลนีแบบไทยได ้เลยท าให้
เขา้ใจยาก” (สงา่ ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 
 
4.1.2  ด้านสาร  
ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการได้มคีวาม

คดิเหน็เกี่ยวกบัเนื้อหาสาร ในการสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิการบรโิภคอาหารคลนีของประชาชน 
ดงันี้ 

เนื้อหาต่างๆ เกีย่วกบัอาหารคลนีทีม่อียูใ่นสื่อปัจจบุนันัน้ มคีวามน่าเชื่อถอืไดร้อ้ยละ 50 
(สง่า ดามาพงษ์ , สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560) เนื่ องจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ 
นักวชิาการด้านโภชนา มคีวามเหน็ว่า เนื้อหาต่าง ๆนัน้ไม่สามารถพสิูจน์ได้ทางวทิยาศาสตร์ 
และไมม่งีานวจิยัทีม่าสนับสนุน จงึไมม่คีวามน่าเชื่อถอื ซึง่นกัวชิาการโดยส่วนใหญ่มกัจะเชื่อมัน่
ในความรูท้างดา้นวชิาการของตนเอง ในขณะทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิอาหารคลนีจะมคีวามเชื่อมัน่
จากการท าธุรกจิ และมุ่งเน้นทางดา้นการตลาดมากจนเกนิไป ซึง่ขอ้มลูทีม่อียู่ในส่วนใหญ่นัน้จะ
ไม่มคีวามถูกต้องชดัเจน รวมทัง้ขอ้มูลที่มาจากหน่วยงานของรฐัในปัจจุบนัก็ไม่มคีวามถูกต้อง
ชดัเจนเช่นเดยีวกนั อย่างไรก็ตามการเชื่อมัน่ในขอ้มูลนัน้จะต้องดูถงึแหล่งที่มาของขอ้มูลว่ามี
ความน่าเชื่อถอืหรอืไม ่มกีารอา้งองิแหล่งทีม่าหรอืไม ่และเป็นการอา้งองิจากแหล่งทีม่าทีถู่กต้อง
หรอืไม ่

ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการบางท่านมคีวามคดิ
เห็นว่าเนื้อหาสารในปัจจุบันนัน้มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง เนื่องจาก มีแหล่งอ้างอิงที่
น่าเชื่อถอือยู่แลว้ อย่างไรกต็ามในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา จะพบว่า รายการทีน่ าเสนออาหารคลนีนัน้
มจี านวนน้อยมาก ซึ่งแตกต่างกบัช่วงระยะต้นที่เกดิความนิยมในการบรโิภคอาหารคลนี โดย
ในช่วงที่เกิดความนิยมการบรโิภคอาหารคลีนนัน้ข้อมูลที่น าเสนอนัน้จะมีความน่าเชื่อถือสูง 
เนื่องจากทางรายการได้มกีารเชญิผู้ประกอบธุรกจิและนักโภชนาการมาด าเนินการใหข้อ้มูลแก่
ผูบ้รโิภค จงึส่งผลใหข้อ้มลูเกีย่วกบัอาหารคลนีนัน้มคีวามน่าเชื่อถอื 

ส าหรบัความซบัซ้อนของเนื้อหาและรายละเอยีดเกี่ยวกบัอาหารคลนีนัน้ พบว่าเนื้อหา
ในรายละเอยีดเกี่ยวกบัอาหารคลนีทีป่รากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้ ท าใหเ้กดิความเขา้ใจค่อนขา้งยาก 
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนส าหรบัประเทศไทยนัน้เกิดจากการเลียนแบบ
พฤตกิรรมของต่างประเทศ เมื่อน ามาสื่อสารจงึไม่มกีารประยุกต์ในบรบิทของความเป็นไทย จงึ
ท าใหเ้กดิความเขา้ใจไดย้าก ในขณะทีผู่ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการ
บางท่านมคีวามคดิเหน็ว่าเนื้อหาในรายละเอยีดเกี่ยวกบัอาหารคลนีที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้  
เขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น โดยเฉพาะในเรื่องของส่วนประกอบของอาหารคลนี แหล่งจดัจ าหน่าย ซึง่
นิยามค าว่าอาหารคลนีของผูบ้รโิภคแต่ละคนโดยส่วนใหญ่จะเกดิความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกนั
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ว่า อาหารคลนีนัน้เป็นอาหารทีส่ด สะอาด ใหม ่นอกจากนี้ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนียงัมคีวาม
คดิเหน็ว่า ขอ้มลูทีน่ าเสนอเกี่ยวกบัอาหารคลนีในปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่มคีวามซบัซอ้น สามารถ
เขา้ใจไดง้า่ย แต่เป็นขอ้มลูเทจ็ ซึง่อาจจะมคีวามจรงิเพยีงบางส่วน โดยเฉพาะการชีแ้จงเกี่ยวกบั
ส่วนผสมของอาหารนัน้ตามความเป็นจรงิ 

 
“เนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกบัอาหารคลนีที่มอียู่ในสื่อปัจจุบนันัน้ น่าเชื่อถอืในระดบั

หนึ่ง เนื่องจากเนื้อหาในปัจจุบัน มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถืออยู่แล้ว  โดยเนื้อหาใน
รายละเอยีดเกี่ยวกบัอาหารคลนีที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น” (บุญเลศิ 
กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 

 
“เนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกบัอาหารคลนีทีม่อียู่ในสื่อปัจจุบนันัน้ ไม่มคีวามน่าเชื่อถอื

เลย ซึง่ปัจจุบนัเป็นขอ้มลูทีม่ ัว่มาก โดยจะเน้นการขายของ การโฆษณามากกว่า ถงึแม้
จะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรฐัก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ  ซึ่งเนื้อหาในรายละเอียด
เกี่ยวกบัอาหารคลนีทีป่รากฏในสื่อต่าง ๆ ไม่ค่อยซบัซอ้น ง่าย แต่ไม่เป็นความจรงิ แต่
อาจจะมคีวามจรงิเพยีงบางส่วน โดยไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลที่แท้จรงิ โดยเฉพาะการ
ชีแ้จงเกี่ยวกบัส่วนผสมของอาหารนัน้ตามความเป็นจรงิ” (ภูมใิจ ตัง้สง่า, สมัภาษณ์, 9 
ตุลาคม 2560) 

 
“ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ไม่ค่อยพบรายการทีน่ าเสนออาหารคลนีในช่วงนี้ แต่ช่วง

ทีน่ิยมในช่วงแรกๆ กม็คีวามน่าเชื่อถอืสูง หลายรายการ จะมกีารเชญิเจา้ของรา้น และ
นักโภชนาการมาให้ข้อมูล ท าให้อาหารคลีนมีความน่าเชื่อถือ  ส าหรับเนื้อหาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีนที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้ไม่ซบัซ้อน เข้าใจไม่ยาก 
นิยามของอาหารคลนี แต่ละคนไมเ่ท่ากนั แต่ส่วนใหญ่เขา้ใจว่า เป็นอาหารทีส่ด, สะอาด
, ใหม ่และเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั” (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 

 
“ส่วนใหญ่ มกีารสื่อสารแต่จากฝัง่การท าธุรกิจ ซึ่งนักวชิาการไม่ได้ยดึถือจาก

ตรงนัน้ 1) ต้องดูว่าข้อมูลที่มา มาจากไหน มีความน่าเชื่อถือไหม  2) การอ้างอิง 
น่าเชื่อถอืไหม 3) การอ้างองิ ทีม่าจากหน่วยงานราชการก็ด ีถูกขโมยชื่อมาใช ้ถูกต้อง
ไหม สุดทา้ย ไดใ้หค้วามเหน็ว่า เชื่อความรูว้ชิาการจากทีต่นเองม ีในส่วนของเนื้อหาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีนที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ไม่ซับซ้อน ในเรื่องของ
ส่วนประกอบ, แหล่งซื้อ สามารถเขา้ใจได้ แต่ไม่ได้ก่อให้เกดิปัญญาส าหรบัผู้บรโิภค” 
(ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560) 
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“เนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกบัอาหารคลนีที่มอียู่ในสื่อปัจจุบนันัน้ 50%-50% ครึง่ต่อ
ครึง่ ทีเ่ชื่อถอืได ้และเชื่อถอืไม่ได ้ในส่วนทีเ่ชื่อถอืไม่ไดน้ัน้ ผูใ้หส้มัภาษณ์ มคีวามเหน็
ว่า ไม่สามารถพสิูจน์ได้ทางวทิยาศาสตร ์และไม่มงีานวจิยัที่มาสนับสนุน จงึไม่มคีวาม
น่าเชื่อถอื นอกจากนี้เนื้อหาในรายละเอยีดเกีย่วกบัอาหารคลนีทีป่รากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้
ค่อนขา้งเขา้ใจยาก เนื่องจากเราไปลอกการกนิคลนีจากต่างประเทศมา เมือ่น ามาสื่อสาร 
เราไม่มกีารประยุกต์ในบรบิทของความเป็นไทย เลยท าใหเ้ขา้ใจยาก” (สง่า ดามาพงษ์, 
สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 
 
4.1.3   ด้านช่องทางในการส่ือสาร  
ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการได้มคีวาม

คดิเห็นเกี่ยวกบัระบบดิจติอล การสื่อสารดัง้เดมิ และสื่อบุคคล เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการ
สื่อสารเพื่อการส่งเสรมิการบรโิภคอาหารคลนี ของประชาชน ดงันี้ 

 4.1.3.1  การสื่อสารดจิติอล (Digital) และการสื่อสารดัง้เดมิ (Traditional) 
การใชส้ื่อในการสื่อสารนัน้จะต้องใชส้ื่อผสมหรอืสื่อหลายประเภทร่วมกนั จงึจะ

ท าให้ผู้บรโิภคเขา้ใจอาหารคลนีและน าไปสู่การปฏบิตัจิรงิ และให้ขึน้อยู่กบับรบิทของบุคคลที่
เป็นผูร้บัสารดว้ย ยกตวัอย่างเช่น การสื่อสารกบัวยัรุ่น ต้องใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ การสื่อสารกบั
วยัผู้ใหญ่หรอื ผู้สูงอายุ จะต้องใช้สื่อสงิพมิพ์ วทิยุ หรอืโทรทศัน์ เป็นต้น โดยจะเห็นได้ว่าสื่อ
อินเทอร์เน็ต สื่อสงัคมออนไลน์ สื่อนิตยสาร สื่อป้ายประกาศ เป็นสื่อที่สามารถเห็นได้อย่าง
ชดัเจน รวมทัง้แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น Indie Dish ซึ่งเป็นแอพพลิเคชัน่ที่เป็น
ตวักลางในการรวบรวมรา้นอาหารคลนีเขา้ไวด้ว้ยกนั ผูบ้รโิภคทีร่บัประทานอาหารคลนีสามารถ
สัง่อาหารคลนีผ่านแอพพลเิคชัน่นี้ได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ และเป็นอกีหนึ่งช่องทางในการ
ช่วยประชาสมัพนัธข์อ้มลูต่าง ๆ เกี่ยวกบัอาหารคลนี เป็นต้น นอกจากนี้ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนีบางท่านได้มกีารใช้สื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊คในการสื่อสารขอ้มูล ร่วมกับการน าเสนอ
ขอ้มูลจากบทความหรอืวดีีโอ ดงันัน้จะเห็นได้ว่าสื่อทุกประเภทมผีลกระทบต่อพฤติกรรมการ
บรโิภคของกลุ่มผูบ้รโิภค โดยเฉพาะการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคในรุ่นต่างๆ ผ่านการใชส้ื่อ เช่น การ
ใช้สื่อสิง่พมิพ์ส าหรบัคนยุคเก่า การใช้สื่อดจิทิลัส าหรบัคนยุคปัจจุบนั และส าหรบัผู้ประกอบ
ธุรกจิอาหารคลนีขนาดเลก็หรอืผู้ทีเ่ร ิม่ประกอบธุรกจิ มเีพยีงสื่อเดยีวที่มคีวามเหมาะสมในการ
น ามาใชเ้พื่อการสื่อสาร คอื สื่อออนไลน์ โดยผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้งมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาทีด่ ีมี
การจดัท าคลปิวดีโีอ ทีน่ าเสนอเรือ่งราวสาระแก่ผูท้ีม่คีวามสนใจเกีย่วกบัอาหารคลนีอยา่งแทจ้รงิ  

 
“สื่อ Internet, สื่อสงัคมออนไลน์, นิตยสาร, ฟิตเนส, Billboard ทีส่ามารถเหน็ได้

อย่างชดัเจน หรอื Application ต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น Indie Dish ทีเ่ป็นตวักลางในการ
รวบรวมรา้นอาหารคลนีเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยการสัง่อาหารคลนีผ่าน Application นี้ กเ็ป็น
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อีกหนึ่งช่องทางในการช่วยโปรโมทอาหารคลีน” (บุญเลิศ กล้าสุขุม, สัมภาษณ์, 9 
กนัยายน 2560) 

 
“ตอนน้ีส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็ มอียา่งเดยีว คอื สื่อออนไลน์ แต่ส าหรบั

คนทีอ่ยากจะเริม่ต้น และอยากจะสื่อสารจรงิๆ ใหท้ า Content ใหด้ ีท าของใหด้ ีท าคลปิ
ใหด้ ีมสีาระเพื่อน าเสนอแก่คนที่มคีวามสนใจจรงิ ๆ และปล่อยให ้ออแกนิค มนัวิง่เอง ” 
(ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 

 
“ตามที่ทางร้านถนัด คือบทความ และวีดีโอ ส าหรับสื่อออนไลน์ที่มีการ

เคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลาคอื Facebook เพยีงอยา่งเดยีว” (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 
2 ตุลาคม 2560) 

 
“สื่อทุกประเภท มผีลกระทบต่อพฤติกรรม การเข้าถึงของกลุ่ม Generation 

ต่างๆ การใชส้ื่อสิง่พมิพส์ าหรบัคนยคุเก่า สื่อ Digital Era ทีเ่ขา้ถงึกลุ่มคนยคุปัจจุบนัได้
ดีกว่า Landscape ของสื่อที่เปลี่ยนไป” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 
2560) 

 
“ไม่มสีื่อใดสื่อเดยีว ที่ท าให้คนเขา้ใจอาหารคลนี และน าไปสู่การปฏบิตัจิรงิได้ 

สื่อเดยีวไม่เพยีงพอ ต้องใช้สื่อผสม ที่เรยีกว่า Mix media ผสมกนัไป และให้ขึน้อยู่กบั
บรบิทของบุคคลทีเ่ราจะไปท าการสื่อสาร การสื่อสารกบัวยัรุ่น ต้องใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เราต้องใช้สื่อสงิพมิพ์ วทิยุ หรอืโทรทศัน์ เป็นต้น” (สง่า ดามา
พงษ์, สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 
 
 4.1.3.2  สื่อบุคคล 
 การใชผู้เ้ชีย่วชาญทางด้านโภชนาการจากต่างประเทศนัน้ จะไม่สามารถท าให้

ประชาชนเกดิการบรโิภคอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศนัน้
จะไม่สามารถอธบิายเกี่ยวกบัอาหารคลนีในบรบิทของคนไทยไดด้เีท่านักวชิาการทีเ่ป็นคนไทย 
ซึ่งพฤติกรรมการบรโิภคอาหารขึ้นอยู่กบับรบิทของพื้นที่ประเทศนัน้ ๆ ดงันัน้จงึไม่มคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เฉพาะการให้ขอ้มูลของนักวชิาการในประเทศ
ไทยกส็ามารถใหข้อ้มลูไดอ้ย่างเพยีงพอแลว้ อกีทัง้ความรูเ้รื่องอาหารคลีนนัน้ ผูบ้รโิภคสามารถ
หาขอ้มูลได้ด้วยตนเองผ่านทางเวบ็ไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่เป็นขอ้มูลเชงิลกึ ผู้บรโิภคทุก
คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการบางท่านมี
ความคิดเห็นว่าผู้บรโิภคชาวไทยมกัจะเชื่อนักวิชาการจากต่างประเทศ ดงันั ้นผู้เชี่ยวชาญ
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ทางด้านโภชนาการจากต่างประเทศจงึได้กลายเป็นผู้ที่มอีทิธพิลต่อผู้บรโิภคชาวไทยในระดบั
หนึ่ง โดยเฉพาะด้านการตลาดของธุรกิจที่มกัจะใช้ผู้ที่มคีวามน่าเชื่อถอืและได้รบัการยอมรับ
มาแลว้ในสงัคมของต่างประเทศแต่ไมส่ามารถท าการสื่อสารไดด้สี าหรบัประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามการยกตวัอย่างหรอืการใช้กรณีศกึษาของบุคคลตวัอย่างที่ไดร้บั
ประโยชน์จากการบรโิภคอาหารคลีนนัน้ อาจยกตวัอย่างได้เป็นบางคน หรอืบางกรณี ทัง้นี้
เนื่องจากการบรโิภคอาหารคลนีเป็นเพยีงปัจจยัหนึ่งในหลายปัจจยั ทีท่ าใหค้นมสีุขภาพดขีึน้ ซึง่
ไม่ไดห้มายความว่า การบรโิภคอาหารคลนีแต่ไม่มกีารออกก าลงักาย ผูบ้รโิภคมอีารมณ์ขุ่นมวั 
มคีวามเครยีด มกีารนอนหลบัพกัผ่อนไม่เพยีงพอ มกีารสูบบุหรีห่รอืดื่มสุรา กจ็ะไม่สามารถท า
ให้สุขภาพดไีด้ ดงันัน้ในการยกตวัอย่างบุคคล ต้องท าให้รอบด้านเพื่อแสดงว่าอาหารคลนีนัน้ 
เป็นหนึ่งในหลายปัจจยั ที่ท าใหผู้บ้รโิภคมสีุขภาพด ีซึง่จะเหน็ไดว้่าการยกตวัอย่างทีด่หีรอืการ
ใช้กรณีศึกษาของบุคคลตัวอย่างที่ได้รบัประโยชน์จากการบริโภคอาหารคลีนนัน้ จะท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจจากตวัอย่างทีไ่ดร้บัผลลพัธท์ีด่ตีามทีผู่ส้่งสารไดน้ าเสนอ นอกจากนี้การ
น าเสนอเกี่ยวกบัผลลพัธผ์่านการสื่อสารออนไลน์ทีเ่กดิขึน้จรงิกบัผูบ้รโิภคดว้ยตนเอง (การรวีวิ) 
จะมสี่วนส าคญัอย่างยิง่อกีช่องทางหนึ่งที่จะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความสนใจในผลติภณัฑอ์าหาร
คลนี นอกจากนี้การยกตวัอย่างให้เห็น และการมตีวัอย่างที่ได้รบัจากการบรโิภคอาหารคลนี 
อยา่งแทจ้รงิ จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจอาหารคลนีไดม้ากขึน้ ซึง่วธิกีารดงักล่าวยอ่มดกีว่า
การพดูจากปากเปล่าเพยีงอยา่งเดยีว 

 
“คดิว่าการใชผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการจากต่างประเทศ จะไม่สามารถท า

ใหป้ระชาชนเกดิการบรโิภคอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ ความรูเ้รือ่งอาหารคลนี สามารถหา
ได้ด้วยตนเองในเว๊บไซค์ต่างๆ ไม่เป็นความรูเ้ชงิลกึ ทุกคนสามารถเขา้ถงึได้ แต่การ
ยกตวัอย่างหรอืการใช้กรณีศกึษาของบุคคลตวัอย่างที่ได้รบัประโยชน์จากการบรโิภค
อาหารคลนีนัน้ จะท าใหส้นใจอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ เพราะเป็นตวัอย่างกด็ ีลูกคา้กใ็ห้
ความสนใจจากตวัอย่างของผูบ้รโิภค ทีไ่ดร้บัผลลพัธท์ีด่ตีามทีท่างรา้นไดน้ าเสนอ” (บุญ
เลศิ กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 
 

“ให้ดูคนที่เครดิตของคน จ้างใครมาก็ได้ ถ้าด้านการตลาดสามารถใช้นัก
โภชนาการจากต่างประเทศได ้แต่การสื่อสารไมส่ามารถช่วยได ้การยกตวัอยา่งหรอืการ
ใชก้รณีศกึษาของบุคคลตวัอย่างทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการบรโิภคอาหารคลนีนัน้ ท าให้
ประชาชนสนใจมากขึน้ คนไทยชอบตวัอยา่ง ชอบดรูวีวิ ชอบการตลาด เช่น ยาลดความ
อว้นในปัจจบุนั” (ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
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“ไม่จ าเป็นต้องใชผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการจากต่างประเทศ และทางรา้น
กไ็ม่ไดใ้ชผู้เ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศในการน าเสนอ เพยีงนักวชิาการในประเทศไทยก็
เพียงพอแล้ว และการยกตัวอย่างหรอืการใช้กรณีศึกษาของบุคคลตัวอย่างที่ได้รบั
ประโยชน์จากการบรโิภคอาหารคลนีนัน้ มสี่วนส าคญัมากๆ ลกูคา้ทีต่ดัสนิใจทานเพราะ
เหน็รวีวิ และเหน็ผลลพัธ”์ (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 
 

“คนไทยมกัเชื่อคนจากต่างประเทศ คอืมอีทิธพิลในระดบัหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทัง้หมด 
การยกตวัอย่างใหเ้หน็ การมตีวัอย่างจรงิ จะท าใหผู้บ้รโิภคสนใจอาหารคลนีได้มากขึ้น 
ดกีว่าการพดูเพยีงอยา่งเดยีว” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560) 
 

“ชาวต่างประเทศ ไม่สามารถมาพูดเรื่องอาหารคลนี ในบรบิทความเป็นอาหาร
คลนีแบบคนไทยได้ นักวชิาการคนไทย ต้องอธบิายให้คนไทยเขา้ใจ เพราะอาหารคลี
นแบบไทย ขึ้นอยู่กบับรบิทของพื้นที่ประเทศนัน้ๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ ส าหรบัการยกตวัอย่าง อาจยกตวัอย่างไดเ้ป็นบางคน หรอืบางกรณี การ
กินคลีนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ งในหลายปัจจัย ที่ท าให้คนมีสุขภาพดีขึ้น แต่ไม่ได้
หมายความว่ากินคลนีแต่ไม่ออกก าลงักาย มอีารมณ์ขุ่นมวั มคีวามเครยีด นอนหลบั
พกัผ่อนไม่เพียงพอ สูบบุหร ีดื่มเหล้า ก็ไม่สามารถท าให้สุขภาพดีได้ ดงันั ้นในการ
ยกตวัอยา่งบุคคล ตอ้งท าใหร้อบดา้น ว่าอาหารคลนีนัน้ เป็นหน่ึงในหลายปัจจยั ทีท่ าให้
คนสุขภาพด”ี (สงา่ ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 
 
4.1.4  ด้านผูร้บัสาร 
ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการได้มคีวาม

คดิเหน็เกี่ยวกบัความรู ้ความเขา้ใจ ทศันคต ิทกัษะในการสื่อสาร สภาพสงัคมและวฒันธรรมใน
การสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิการบรโิภคอาหารคลนี ของประชาชน ดงันี้ 

 4.1.4.1  ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 
  ผู้ร ับสารจะได้ร ับความรู้ 100% จากผู้ส่งสาร ควบคู่กับการมีวินัยในการ
รบัประทานอาหาร จงึจะถอืเป็นสิง่ที่สามารถช่วยส่งเสรมิสุขภาพของผูบ้รโิภคได้ แต่อย่างไรก็
ตามในปัจจุบนัผู้รบัสารสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ
บรโิภคอาหารคลนีไดไ้ม่ถงึ 100% ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการมจีติส านึกดา้นอาหารและโภชนาการ และ
มคีวามรกัสุขภาพ ซึ่งผู้บรโิภคในฐานะผู้รบัสารกลุ่มนี้เมื่อได้พบเห็นสื่อในการสื่อสารเพื่อการ
บรโิภคอาหารคลนีแลว้กจ็ะท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมได ้ในขณะทีผู่ร้บัสารบางคนทีไ่ม่
เหน็ความส าคญัของการบรโิภคอาหารคลนี และผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีมคีวามคดิเห็นว่า 
ผูบ้รโิภค 99% เป็นผูไ้ม่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัอาหารคลนี  ดงันัน้เมื่อไดร้บัสารผ่านสื่อต่าง ๆ กจ็ะไม่
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เห็นถึงความส าคญัของการบรโิภคอาหารคลีน และไม่เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
รบัประทานอาหารของตน นอกจากนี้การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของผู้บรโิภคโดยส่วนใหญ่จะ
เกดิขึน้เมื่อผู้บรโิภคพจิารณาแล้วเหน็ว่าอาหารคลนีจะช่วยให้มสีุขภาพที่ด ีและช่วยในการลด
น ้าหนักได้โดยยงัคงสามารถรบัประทานอาหารได้ครบทัง้ 3 มื้อ นอกจากนี้การปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยงัสามารถเกดิขึน้ไดจ้ากการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องอาหาร และมกีาร
บรโิภคดว้ยตนเองของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี ทัง้นี้การตรวจสอบระดบัความรูข้องผูบ้รโิภค
สามารถด าเนินการไดโ้ดยการประเมนิผลจากการเกบ็ขอ้มลู ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง การเกบ็
ขอ้มลูสะทอ้นกลบัจากสื่อสงัคมออนไลน์ อย่างไรกต็ามการเกบ็ขอ้มลูเชงิสะทอ้นกลบันี้จะยงัไม่
สามารถประเมนิได้ว่าผู้บรโิภคจะน าความรูท้ี่ได้รบัไปใช้ในการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเพื่อการ
บรโิภค 
 

“คิดว่าประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้รบัจากท่านไปใช้ในการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเพื่อการบรโิภคอาหารคลนีได ้ทางรา้นจะแจง้ลกูคา้ว่า หากตอ้งการผลลพัธท์ี่
ด ีคอืสุขภาพด ีหรอืต้องการลดน ้าหนัก ต้องรบัประทานแทนอาหารหลกั ใหค้รบ 3 มือ้ 
เมือ่เหน็ผลกจ็ะมกี าลงัใจ” (บุญเลศิ กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 

 
“ประชาชนสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บั ไปใชใ้นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อการ

บริโภคอาหารคลีนได้แน่นอน การได้รบัความรู้ 100% ควบคู่ กับการมีวินัย ดังนัน้ 
ผูบ้รโิภคตอนน้ี 99% เป็นผูท้ีไ่มม่คีวามรู ้ไมรู่ว้่ากนิอะไรเขา้ไป ดงันัน้การกนิอาหารคลนี 
อาหารทีด่ ีจะเป็นสิง่ทีด่”ี (ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 

 
“สามารถปรบัเปลี่ยนได ้เพราะทางรา้นมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องอาหาร และมี

การบรโิภคดว้ยตนเอง” (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 
   

“ต้องใช้การประเมนิ เก็บขอ้มูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้มูลสะท้อนกลบั
จากทางสื่อสงัคมออนไลน์ การเกบ็ขอ้มลูเชงิสะทอ้นกลบั แต่ยงัไมส่ามารถประเมนิไดว้่า
ประชาชนจะน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการบริโภค” 
(ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560) 

 
“ไม่ 100% ขึ้นอยู่กับบางราย ยกตัวอย่างบางราย ที่ม ีHealth conscious มี

จติส านึก ดา้นอาหารและโภชนาการ และมคีวามรกัสุขภาพนัน้ เพยีงเหน็วดีโีอทศัน์หรอื
บทสมัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์เพยีงนิดเดยีวก็จะท าให้ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมได ้ส่วน
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บางรายทีไ่มเ่หน็ความส าคญั กจ็ะไมเ่ปลีย่น ขึน้อยูก่บั Health conscious และแรงจงูใจ” 
(สงา่ ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 
 
 4.1.4.2  ดา้นทศันคต ิ

  การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนมีส่วนท าให้ประชาชนมีการบริโภค
อาหารคลนีเพิม่มากขึ้น ทัง้นี้เนื่องจากในยุคปัจจุบนัการบรโิภคอาหารคลนีถอืเป็นกระแสที่ด ี
และผูบ้รโิภคในปัจจุบนัมกีารดแูลสุขภาพมากขึน้ แต่การสื่อสารทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูเ้รื่อง
อาหารคลนี และเหน็ความส าคญัของการบรโิภคอาหารคลนีมากขึ้นนัน้ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัการให้
ความรู้เพียงปัจจยัเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้บรโิภคสามารถเข้าถึงอาหารคลีนได้ยากหรอืง่าย 
รวมทัง้ปัจจยัทางดา้นราคา ช่องทางในการจ าหน่ายอาหารคลนีทีท่ าใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้
ไดง้่าย และการประกอบอาหารคลนีเพื่อรบัประทานดว้ยตนเองผูบ้รโิภค ซึง่ผูป้ระกอบการธุรกจิ
อาหารคลนี พบว่า ผู้บรโิภคอาหารคลนีในปัจจุบนัมเีพิม่มากขึน้ โดยเป็นผู้บรโิภคเดมิ รอ้ยละ 
50 และเป็นผูบ้รโิภคใหม่รอ้ยละ 50 ซึง่การเปลีย่นแปลงจ านวนผูบ้รโิภคอาหารคลนีจะมจี านวน
ทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงเป็นช่วง ๆ เมื่อผูบ้รโิภคต้องการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติจากแบบเดมิมาสู่แบบ
ใหม่ กจ็ะท าใหม้จี านวนผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ ในขณะทีผู่บ้รโิภคบางรายเมื่อไม่เหน็ความส าคญั
หรอืไมไ่ดร้บัผลลพัธจ์ากสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงของวถิชีวีติกจ็ะกลบัมาใชว้ถิชีวีติแบบเดมิ 
  นอกจากนี้นักวชิาการยงัมคีวามคดิเหน็ว่าการทีผู่บ้รโิภคจะมกีารบรโิภคอาหาร
คลนีเพิม่มากขึ้นหรอืไม่นัน้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัการใช้ค าว่าอาหารคลนี แต่ขึ้นอยู่กบัการใช้ค าว่า
อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมสีุขภาพด ีดงันัน้อาหารคลนีจงึถอืเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะช่วยส่งเสรมิสุขภาพของผูบ้รโิภค  
 

  “ความเชื่อมัน่ว่า การน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัอาหารคลนี จะท าให้มกีารบรโิภค
อาหารคลนีเพิม่มากขึน้ เนื่องจากในปัจจุบนัการบรโิภคอาหารคลนีถอืเป็นกระแสที่ด ี
และผูบ้รโิภคในปัจจุบนั รกัสุขภาพมากขึน้” (บุญเลศิ กลา้สุขุม, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 
2560) 

 
  “การน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนี จะท าใหป้ระชาชน มคีวามเชื่อมัน่ แต่
จะค่อยๆ เพิม่มากขึน้ เช่น หากผู้บรโิภคไม่ต้องการลดน ้าหนัก กจ็ะค่อยๆ ลด ผูบ้รโิภค
จะบรโิภคเป็นช่วง ๆ การหลุดออกมาจาก Lifestyle และวถิชีวีติแบบเดมิ ๆ” (ภูมใิจ ตัง้
สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
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 “การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน มีส่วนมากพอสมควรที่จะท าให้
ประชาชนมกีารบรโิภคอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ทุกวนั ส าหรบัทางรา้นจะเป็นลูกค้าใหม่ 
และลกูคา้เก่า ในอตัราส่วน 50%-50%” (ภทัรยีา ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 

 
  “การน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนีจะมกีารบรโิภคเพิม่มากขึน้ แต่ไม่ไดใ้ช้
ค าว่าอาหารคลนี แต่ใชค้ าว่าอาหารเพื่อสุขภาพ วตัถุประสงคข์องสสส. เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมสีุขภาพด ีอาหารคลนีเป็นเพยีงตวัหนึ่งที่จะช่วยส่งเสรมิสุขภาพ แต่ไม่ใช่
ทัง้หมด” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560) 

 
  “การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนมสี่วนท าให้ประชาชนมกีารบริโภค
อาหารคลนีเพิม่มากขึ้น แต่การสื่อสารที่จะท าให้ผู้บรโิภคมคีวามรูเ้รื่องอาหารคลีนมา
กขึ้น เห็นความส าคัญมากขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจยัเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภค
สามารถเขา้ถงึอาหารคลนีไดย้ากหรอืงา่ย ปัจจยัทางดา้นราคา หาซือ้ไดง้า่ยหรอืไม ่และ
ทราบหรือไม่ว่าสามารถปรุงอาหารคลีนทานเองได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจยัอื่นด้วย ไม่
เพียงแต่การให้ความรู้เพียงอย่างเดียว” (สง่า ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 17 กันยายน 
2560) 
 

4.1.4.3  ดา้นทกัษะในการสื่อสาร 
หลงัจากการน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนีของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี 

และนักวชิาการดา้นโภชนาการนัน้ ผูบ้รโิภคส่วนหนึ่งมคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหาร
คลนีในระดบัปานกลาง ในขณะที่ผู้บรโิภคอกีส่วนหนึ่งยงัไม่มคีวามเข้าใจเกี่ยวกบัอาหารคลนี 
โดยมผีูเ้กดิความสนใจในผลติภณัฑอ์าหารคลนีในจ านวนทีไ่ม่มากนัก แต่มจี านวนทีเ่พิม่มากขึน้
เรือ่ย ๆ ทัง้นี้อาจจะเกดิจากความไมส่นใจและการไมต่ระหนกัถงึเรือ่งสุขภาพของตวัผูบ้รโิภคเอง
อย่างจรงิจงั อย่างไรก็ตามผู้บรโิภคจะมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีได้มากน้อย
เพียงใดนั ้นขึ้นอยู่กับวิธีการสื่อสาร สื่อที่ใช้ ซึ่งหากผู้ส่งสารสามารถท าการสื่อสารได้มี
ประสิทธิภาพ ผู้บรโิภคก็จะสามารถเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนได้เป็นอย่างดี แต่
อย่างไรกต็ามความเขา้ใจของผู้บรโิภคนัน้จะขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็
ตามหากนักวชิาการมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัอาหารคลนี และผู้บรโิภค
เปิดใจในการยอมรบัขอ้มลูก็จะส่งผลต่อผู้บรโิภค แต่ผูบ้รโิภคจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืไม่
นัน้ นกัวชิาการกล่าวว่าไมส่ามารถรบัรองผลได ้

ซึง่ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีนัน้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซือ้อาหาร
คลนีโดยส่วนใหญ่จะท าการศกึษาหาขอ้มลูมาก่อนล่วงหน้า จงึไม่มขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัอาหารคลนี 
ในขณะที่ผู้บรโิภคประมาณรอ้ยละ 20 ที่เกดิความสนใจอาหารคลนีโดยบงัเอญิ มกัจะมคี าถาม
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เพื่อสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนี เนื่องจากไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีมา
ก่อนล่วงหน้า จงึมกัจะต้องท าการสื่อสารเพื่อสร้างความรูค้วามเขา้ใจที่ดใีนการบรโิภคอาหาร
คลนี 

 
“ผูบ้รโิภคกึ่งหนึ่งมคีวามรู/้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีปานกลาง ผูบ้รโิภค

บางรายกย็งัไม่เขา้ใจทัง้หมด เกดิจากยงัไม่สนใจและตระหนักในเรื่องของสุขภาพอย่าง
จรงิจงั” (บุญเลศิ กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 9 กนัยายน 2560) 

 
“หลงัจากการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัอาหารคลนี ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามรู/้ 

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนียงัไม่เยอะ แต่ดขีึน้กว่าเดมิ และไมด่อียา่งสื่อเพยีงอย่าง
เดยีว” (ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 

 
“ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขา้มาสัง่ จะไม่ค่อยมคี าถามเยอะ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ตดัสนิใจ

ซื้อ จะศึกษา และอ่านข้อมูลมาก่อนหน้านี้ แล้วในเว็บไซค์ของทางร้าน ซึ่งจะมี
รายละเอยีดทีค่รบถ้วน สมบูรณ์ ว่าจะบรโิภคอย่างไรใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามทีต่้องการ ลูกคา้
ประมาณ 20% ที่หลงเขา้มา จะมคี าถามเยอะหน่อยเกี่ยวกบัตวัสนิค้า” (ภทัรยีา ทอง
นาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 

 
“ถ้านักวชิาการมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้และผูบ้รโิภคเปิดใจ กจ็ะ

ส่งผลต่อผูบ้รโิภค แต่ผู้บรโิภคจะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืไม่นัน้ ไม่สามารถรบัรอง
ผลได”้ (ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560) 

 
“หลงัจากการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัอาหารคลนี ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามรู/้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกบัอาหารคลนี มากน้อยเพยีงใด ขึ้นอยู่กบัวธิกีารสื่อสาร สื่อที่ใช้ ที่
ผูว้จิยัถามมาทัง้หมดขา้งตน้ ถา้ท าไดด้ ีการสื่อสารสมบรูณ์ 100% ผูบ้รโิภคกจ็ะสามารถ
เขา้ใจได ้ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั” (สงา่ ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 

 
  4.1.4.4  ดา้นสภาพสงัคมและวฒันธรรม 
  การน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนีไม่ไดท้ าใหเ้กดิการยอมรบัในแวดวงดา้น
การโภชนาการมากยิง่ขึ้น ทัง้นี้เนื่องจากการสื่อสารเรื่องอาหารคลนีในแวดวงดงักล่าวนัน้  ผู้
สื่อสารไมไ่ดส้ื่อสารเฉพาะเรือ่งอาหารคลนีเพยีงเรือ่งเดยีว แต่เป็นการสื่อสารดา้นการโภชนาการ
ในหลาย ๆ เรื่อง นอกจากนี้ยงัขึ้นอยู่ปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลกัษณะของผู้รบัสารใน
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ขณะนัน้เป็นใคร การยอมรบัสารของผูร้บัสาร เป็นต้น ซึง่นักวชิาการไดม้คีวามคดิเหน็เป็นกลาง
ว่า  การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัอาหารคลนีไม่ได้มผีลให้ได้รบัการยอมรบัมากขึ้นหรอืน้อยลง 
เพราะการสื่อสารเรือ่งอาหารเป็นการสื่อสารแบบปกต ิซึง่การสื่อสารในบางครัง้อาจส่งผลกระทบ
ทางดา้นลบ หากผูส้่งสารใหก้ารสนบัสนุนหรอืเอนเอยีงไปในสิง่ใดสิง่หนึ่งมากเกนิไป 
  ในขณะทีผู่ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีทีใ่ชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการท าการตลาด 
พบว่า การบรโิภคอาหารคลนีไดเ้กดิการยอมรบัในแวดวงโภชนาการเพิม่มากขึน้ ซึง่จะสงัเกตได้
จากจ านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ของสื่อสงัคมออนไลน์ทีผู่ป้ระกอบธุรกจิไดจ้ดัท าขึน้ อกีทัง้การเชญิผู้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนีมาด าเนินการให้สมัภาษณ์แก่ผู้จดัรายการต่าง ๆ  สามารถเป็นส่วน
หนึ่งทีจ่ะท าใหเ้กดิการยอมรบัในแวดวงดา้นการโภชนาการมากยิง่ขึ้น 
 

“การน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนี คดิว่าไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ โดยคดิ
จากยอด Fan Page ทีเ่พิม่มากขึน้ ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา” (บุญเลศิ กลา้สุขมุ, สมัภาษณ์, 
9 กนัยายน 2560) 

 
“ไม่เคยสนใจว่าจะไดร้บัการยอมรบัหรอืไม่ เพราะบางครัง้เป็นการน าเสนอทีไ่ม่

เหมาะสม ขึน้อยู่กบัคุณลกัษณะของผู้ส่งสาร ไม่เคยสนใจว่าสงัคมและวฒันธรรมจะคดิ
อยา่งไรกบัคุณลกัษณะเฉพาะของผูส้่งสาร” (ภมูใิจ ตัง้สงา่, สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 

 
“การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัอาหารคลนีน่าจะมสี่วนประมาณหนึ่งที่ จะท าให้

ไดร้บัการยอมรบัในแวดวงการด้านการโภชนาการมากยิง่ขึน้ เนื่องจากทีผ่่านมามผีู้จดั
รายการ มาเชญิเจ้าของร้าน ไปออกรายการและพูดคุยในเรื่องอาหารคลนี ” (ภทัรยีา 
ทองนาค, สมัภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560) 

 
“มคีวามเหน็เป็นกลาง ไมไ่ดม้ผีลใหไ้ดร้บัการยอมรบัมากขึน้หรอืน้อยลง เพราะ

สื่อสารเรื่องอาหารเป็นปกต ิในบางครัง้อาจส่งผลกระทบทางดา้นลบ หากสนับสนุนหรอื
เอนเอียงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 
2560) 

 
“การทีไ่ปสื่อสารเรื่องอาหารคลนีนัน้ แลว้ท าใหค้นในวงการโภชนาการยอมรบั

ผูใ้หส้มัภาษณ์คงไม่ใช่ ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหส้มัภาษณ์เกี่ยวกบัโภชนาการในหลายๆ เรื่อง 
อาหารคลนีเป็นเพยีงหนึ่งในนัน้ ขึน้อยู่กบัว่าจะไปพูดให้ใครฟัง และใครจะยอมรบัใน
ส่วนน้ี ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั” (สงา่ ดามาพงษ์, สมัภาษณ์, 17 กนัยายน 2560) 
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4.2  การศึกษาปัจจยัของการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหาร
คลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ผลการศึกษาปัจจยัของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า 

 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัด้านผู้ส่งสารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบรโิภคอาหารคลีน ของ
ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นผูส้่งสารส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภค      
                  อาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ปัจจยั การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี 
ของประชาชนในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ค่า R ระดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ
(P-Value) 

ดา้นผูส้่งสาร  
(Source) 

รปูแบบอาหารคลนี 0.052 0.003* 
ความถีใ่นการรบัประทานอาหารคลนี 0.148 0.000* 
แหล่งเลอืกซือ้อาหารคลนี 0.233 0.000* 
บุคคลใดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสินใจ
ซือ้อาหารคลนี 

-0.024 0.000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.1  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัด้านผู้ส่งสารส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลอืกบรโิภคอาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผูส้่งสารส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี 
 
  
  



85 

 

 สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัด้านขอ้มูลข่าวสารส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี 
ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นขอ้มลูขา่วสารส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก 
                  บรโิภคอาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ปัจจยั การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี 
ของประชาชนในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ค่า R ระดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ
(P-Value) 

ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 
(Message) 

รปูแบบอาหารคลนี -0.003 0.000* 
ความถีใ่นการรบัประทานอาหารคลนี -0.086 0.000* 
แหล่งเลอืกซือ้อาหารคลนี 0.064 0.000* 
บุคคลใดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้อาหารคลนี 

0.177 0.000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัด้านข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นขอ้มลู
ขา่วสารส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี 
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 สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัด้านช่องทางในการส่งส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหาร
คลนี ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัดา้นช่องทางในการส่งส่งผลต่อการตดัสนิใจ 
                  เลอืกบรโิภคอาหารคลนีของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ปัจจยั การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี 
ของประชาชนในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ค่า R ระดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ
(P-Value) 

ด้านช่องทางใน
การส่ง (Channel) 

รปูแบบอาหารคลนี -0.032 0.000* 
ความถีใ่นการรบัประทานอาหารคลนี -0.088 0.000* 
แหล่งเลอืกซือ้อาหารคลนี 0.366 0.000* 
บุคคลใดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้อาหารคลนี 

0.108 0.000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.3  ผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัด้านช่องทางในการส่งส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบรโิภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้าน
ช่องทางในการส่งส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี 
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 สมมตฐิานที่ 4 ปัจจยัด้านผู้รบัสารส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี ของ
ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานปัจจยัดา้นผูร้บัสารส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภค 
                  อาหารคลนีของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ปัจจยั การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี 
ของประชาชนในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ค่า R ระดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ
(P-Value) 

ปั จจัยด้ านผู้ ร ับ
สาร (Receiver) 

รปูแบบอาหารคลนี -0.060 0.000* 
ความถีใ่นการรบัประทานอาหารคลนี -0.023 0.000* 
แหล่งเลอืกซือ้อาหารคลนี 0.202 0.000* 
บุคคลใดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้อาหารคลนี 

0.097 0.000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.4  ผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัด้านผู้รบัสารส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลอืกบรโิภคอาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผูร้บัสารส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี 
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4.3  การศึกษาข้อมูลการส่ือสารกบัการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนใน
เขตกรงุเทพมหานคร 
 

การศึกษาข้อมูลการสื่ อสารกับการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหาร
คลนี การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัอาหารคลนี และระดบัความคดิเห็นต่อปัจจยัการสื่อสาร
เกีย่วกบัอาหารคลนี ซึง่ผูว้จิยัสามารถน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งันี้ 

 
 4.3.1  การวิเคราะหข้์อมลูส่วนบคุคล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ซึ่งสามารถน าเสนอผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูไดด้งันี้ 
  4.3.1.1  การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลดา้นเพศ 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 
ชาย 71 17.8 
หญงิ 329 82.3 
รวม 400 100.0 

 
  จากขอ้มลูตารางที ่4.5  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 329 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.3 และเป็นเพศชาย จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8  
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4.3.1.2  การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลดา้นอาย ุ
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน รอ้ยละ 
อายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั  20 ปี 41 10.3 
21 – 30 ปี 104 26.0 
31 – 40 ปี 197 49.3 
41 – 50 ปี 35 8.8 
51 – 60 ปี 16 4.0 
มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 7 1.8 
รวม 400 100.0 

 
 จากขอ้มลูตารางที ่4.6  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 197 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 49.3 รองลงมาไดแ้ก่ อายุ 21 – 30 ปี จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 อายุ
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 อายุ 41- 50 ปี จ านวน 35 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 และอายุมากกว่า 60 ปี
ขึน้ไป จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 
 

4.3.1.3  การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส 
 
ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จ านวน รอ้ยละ 
โสด 301 75.3 
สมรส 88 22.0 
หมา้ย/ หยา่รา้ง 11 2.8 
รวม 400 100.0 

 
  จากขอ้มลูตารางที ่4.7  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 
301 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.3 รองลงมาได้แก่ สถานภาพสมรส จ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 
22.0 และสถานภาพหมา้ย/ หยา่รา้ง จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8  
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4.3.1.4  การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 9 2.3 
ปรญิญาตร ี 157 39.3 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 234 58.5 
รวม 400 100.0 

 
  จากขอ้มูลตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัสูงกว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.5 รองลงมาได้แก่ การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 และการศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 9 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.3  
 

4.3.1.5  การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลดา้นอาชพี 
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชพี 
 

อาชพี จ านวน รอ้ยละ 
นกัเรยีน/ นกัศกึษา 7 1.8 
ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 34 8.5 
พนกังานบรษิทัเอกชน 279 69.8 
ธุรกจิส่วนตวั/ รบัจา้งอสิระ 68 17.0 
พ่อบา้น/ แมบ่า้น 5 1.3 
เกษยีณ 7 1.8 
รวม 400 100.0 

 
  จากข้อมูลตารางที่ 4.9  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 279 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.8 รองลงมาไดแ้ก่ อาชพีธุรกจิส่วนตวั/ 
รบัจา้งอสิระ จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 อาชพีขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 
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34 คน คดิเป็นร้อยละ 8.5 อาชพีนักเรยีน/ นักศึกษาและเกษียณอายุในจ านวนที่เท่ากัน คอื 
จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 และอาชพีพ่อบา้น/ แมบ่า้น จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3  
 

4.3.1.6  การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

ตารางท่ี 4.10  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 7 1.8 
10,001 – 20,000 บาท 7 1.8 
20,001 – 30,000 บาท 125 31.3 
30,001 – 40,000 บาท 105 26.3 
40,001 – 50,000 บาท 73 18.3 
มากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป 83 20.8 
รวม 400 100.0 

 
  จากขอ้มูลตารางที่ 4.10  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
มากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.8 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 – 
50,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท ในจ านวนทีเ่ท่ากนั คอื จ านวน 7 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8  
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 4.3.2  การวิเคราะหข้์อมลูพฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคอาหารคลีน 
  การวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหารคลนี ประกอบด้วย รูปแบบ
อาหารคลนี ความถี่ในการรบัประทานอาหารคลีน แหล่งเลอืกซื้ออาหารคลีน และบุคคลที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนี ซึง่สามารถน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งันี้  

4.3.2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบรโิภคอาหารคลีนด้าน
รปูแบบอาหารคลนี 

 
ตารางท่ี 4.11  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหารคลนี 
                   ดา้นรปูแบบอาหารคลนี 
 

รปูแบบอาหารคลนี จ านวน รอ้ยละ 
ผกัและผลไมท้ีป่ลอดสารพษิ 178 44.5 
เนื้อสตัวช์นิดต่างๆทีส่ดและสะอาด 66 16.5 
ขา้วกลอ้งไมข่ดัส ีและ ธญัพชืต่าง ๆ 156 39.0 
รวม 400 100.0 

 
  จากข้อมูลตารางที่ 4.11  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคอาหารคลีน  
ประเภทผกัและผลไมท้ีป่ลอดสารพษิ จ านวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.5 รองลงมาไดแ้ก่ ขา้ว
กล้องไม่ขดัส ีและ ธญัพชืต่าง ๆ จ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 และเนื้อสตัว์ชนิดต่างๆ  
ทีส่ดและสะอาด จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5  
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4.3.2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบรโิภคอาหารคลีนด้าน
ความถีใ่นการรบัประทานอาหารคลนี 

 
ตารางท่ี 4.12  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหารคลนี 

         ดา้นความถีใ่นการรบัประทานอาหารคลนี 
 

ความถีใ่นการรบัประทานอาหารคลนี จ านวน รอ้ยละ 
ทุกวนั 29 7.2 
สปัดาหล์ะ 1 – 2 วนั 261 65.3 
สปัดาหล์ะ 3 – 4 วนั 82 20.5 
สปัดาหล์ะ 5 – 6 วนั 28 7.0 
รวม 400 100.0 

 
  จากขอ้มูลตารางที่ 4.12  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการบรโิภค
อาหารคลนีสปัดาห์ละ 1-2 วนั จ านวน 261 คน คดิเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาได้แก่ บรโิภค
สปัดาห์ละ 3-4 วนั จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 บรโิภคทุกวนั จ านวน 29 คน คดิเป็น
ร้ อ ย ล ะ  7.2 แ ล ะบ ริ โ ภคสัปด าห์ ล ะ  5-6 วัน  จ า น วน  28 คน  คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  7.0 
 

4.3.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบรโิภคอาหารคลีนด้าน
แหล่งเลอืกซือ้อาหารคลนี 

 
ตารางท่ี 4.13  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหารคลนี 
                   ดา้นแหล่งเลอืกซือ้อาหารคลนี 
 

แหล่งเลอืกซือ้อาหารคลนี จ านวน รอ้ยละ 
รา้นคา้ทัว่ไป 138 34.5 
หา้งสรรพสนิคา้/ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 205 51.2 
รา้นออนไลน์/ การจดัส่งถงึบา้น 52 13.0 
อื่น ๆ 5 1.3 
รวม 400 100.0 
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  จากขอ้มูลตารางที่ 4.13  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกซื้ออาหารคลีนที่
หา้งสรรพสนิคา้/ซุปเปอรม์ารเ์กต็ จ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.2 รองลงมาไดแ้ก่ รา้นค้า
ทัว่ไป จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 รา้นออนไลน์/ การจดัส่งถงึบา้น จ านวน 52 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 13.0 และแหล่งอื่น ๆ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3  
  

4.3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบรโิภคอาหารคลีนด้าน
บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนี 

 
ตารางท่ี 4.14  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหารคลนี 
                   ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนี 
 

บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนี จ านวน รอ้ยละ 
ตนเอง  251 62.7 
ครอบครวั (พ่อ แม ่พีน้่อง) 17 4.3 
เพื่อน/ เพื่อนรว่มงาน 96 24.0 
สาม/ี ภรรยา 14 3.5 
คนรูจ้กั 16 4.0 
อื่น ๆ 
- สื่อออนไลน์ 

6 1.5 

รวม 400 100.0 
 
  จากขอ้มลูตารางที ่4.14  พบว่า บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใน
การเลอืกซื้ออาหารคลีนได้แก่ ตนเอง จ านวน 251 คน คดิเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมาได้แก่ 
เพื่อน/ เพื่อนรว่มงาน จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 ครอบครวั (พ่อ แม ่พีน้่อง) จ านวน 17 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 คนรูจ้กั จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 สาม ี/ ภรรยา จ านวน 14 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 และอื่น ๆ ซึง่ไดแ้ก่ สื่อออนไลน์ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5  
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4.3.3  การวิเคราะหข้์อมลูการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัอาหารคลีน 
  การวเิคราะหข์อ้มลูการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัอาหารคลนีประกอบดว้ย ประเภทของ
สื่อทีร่บัรูข้อ้มลูข่าวสาร ความคดิเหน็ต่อการสื่อสารผ่านสื่อทีร่บัรูข้อ้มลูข่าวสาร และประเภทของ
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูผ้่านสื่อ ซึง่สามารถน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งันี้  

4.3.3.1  การวิเคราะห์ข้อมูลการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนด้าน
ประเภทของสื่อทีร่บัรูข้อ้มลูขา่วสาร 

 
ตารางท่ี 4.15  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มลูการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั 
                   อาหารคลนีดา้นประเภทของสื่อทีร่บัรูข้อ้มลูขา่วสาร 
 

ประเภทของสื่อทีร่บัรูข้อ้มลูขา่วสาร จ านวน รอ้ยละ 
โทรทศัน์  17 4.3 
สื่อสิง่พมิพ ์กรณุาระบุ 
- นิตยสาร 

31 7.8 

ป้ายโฆษณา และโปสเตอร ์ 5 1.3 
โฆษณา ณ จดุซือ้ 13 3.3 
กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 6 1.5 
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์  
(เวบ็ไซต/์ สื่อสงัคมออนไลน์) 

298 74.5 

การบอกต่อ 30 7.5 
รวม 400 100.0 

 
  จากข้อมูลตารางที่ 4.15  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัอาหารคลนีผ่านการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (เวบ็ไซต์/ สื่อสงัคมออนไลน์) จ านวน 
298 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.5 รองลงมาไดแ้ก่ สื่อสิง่พมิพ ์ซึง่ไดแ้ก่ นิตยสาร จ านวน 31 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 7.8 การบอกต่อ จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 สื่อโทรทศัน์ จ านวน 17 คน คดิ
เป็นร้อยละ 4.3 การโฆษณา ณ จุดซื้อ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 กิจกรรมส่งเสรมิ
การตลาด จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ป้ายโฆษณาและโปสเตอร ์จ านวน 5 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.3  
 

4.3.3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนด้าน
ความคดิเหน็ต่อการสื่อสารผ่านสื่อทีร่บัรูข้อ้มลูขา่วสาร 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มลูการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั 
                   อาหารคลนีดา้นความคดิเหน็ต่อการสื่อสารผ่านสื่อทีร่บัรูข้อ้มลูขา่วสาร 
 

ความคดิเหน็ต่อการสื่อสารผ่านสื่อทีร่บัรูข้อ้มลู
ขา่วสาร 

จ านวน รอ้ยละ 

เป็นสื่อทีส่ามารถท าใหร้บัรูข้อ้มลูข่าวสารไดอ้ย่าง
รวดเรว็ 

117 29.3 

เป็นสื่อทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 122 30.5 
เป็นสื่อที่สามารถรบัรูข้อ้มูลข่าวสารได้ตลอด 24 
ชัว่โมง 

68 17.0 

เป็นสื่อทีร่บัรูข้อ้มลูขา่วสารเป็นประจ าทุกวนั 59 14.8 
เป็นสื่อที่สามารถท าให้กลุ่มคนรบัรูข้อ้มูลได้เป็น
จ านวนมาก 

34 8.5 

รวม 400 100.0 
 
  จากขอ้มูลตารางที่ 4.16  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นต่อการ
สื่อสารผ่านสื่อทีร่บัรูข้อ้มลูขา่วสารว่าเป็นสื่อทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 30.5 รองลงมาได้แก่ การเป็นสื่อที่สามารถท าให้รบัรูข้อ้มูลข่าวสารได้อย่างรวดเรว็ จ านวน 
117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.3 เป็นสื่อทีส่ามารถรบัรูข้อ้มลูข่าวสารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จ านวน 68 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 เป็นสื่อที่รบัรูข้อ้มูลข่าวสารเป็นประจ าทุกวนั จ านวน 59 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 14.8 และเป็นสื่อทีส่ามารถท าใหก้ลุ่มคนรบัรูข้อ้มลูไดเ้ป็นจ านวนมาก จ านวน 34 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 8.5  
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4.3.3.3  การวิเคราะห์ข้อมูลการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนด้าน
ประเภทของขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูผ้่านสื่อ 

 
ตารางท่ี 4.17  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มลูการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั 
                   อาหารคลนีดา้นประเภทของขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูผ้่านสื่อ 
 

ประเภทของขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูผ้่านสื่อ จ านวน รอ้ยละ 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากอาหารคลนี 140 35.0 
ปรมิาณแคลอรีท่ีไ่ดร้บัจากอาหารคลนี 53 13.3 
เมนูทีห่ลากหลายของอาหารคลนี 135 33.8 
วตัถุดบิ/ ปรมิาณส่วนผสมที่น ามาใช้ในการปรุง
อาหารคลนี 

25 6.3 

วธิกีารปรงุรสอาหารคลนี 11 2.8 
แหล่งจดัจ าหน่ายอาหารคลนี 9 2.3 
หลกัการของการรบัประทานอาหารคลนี 27 6.8 
รวม 400 100.0 

 
  จากข้อมูลตารางที่ 4.17  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบัรู้ข้อมูลจากสื่อ
เกี่ยวกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากอาหารคลนี จ านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 รองลงมาไดแ้ก่ 
เมนูทีห่ลากหลายของอาหารคลนี จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 ปรมิาณแคลอรีท่ี่ได้รบั
จากอาหารคลนี จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 หลกัการของการรบัประทานอาหารคลีน 
จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 วตัถุดบิ/ ปรมิาณส่วนผสมที่น ามาใช้ในการปรุงอาหารคลนี 
จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 วธิกีารปรุงรสอาหารคลนี จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 
และแหล่งจดัจ าหน่ายอาหารคลนี จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3  
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4.3.4  การวิเคราะหข้์อมูลระดบัความคิดเหน็ต่อปัจจยัการส่ือสารเก่ียวกบัอาหาร
คลีน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีน 
ประกอบด้วย ระดบัความคดิเหน็โดยรวมต่อปัจจยัการสื่อสารเกี่ยวกบัอาหารคลนี ระดบัความ
คดิเห็นต่อการเป็นผู้ส่งสารของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวชิาการด้านโภชนาการ 
ระดบัความคดิเหน็ต่อการสื่อสารขอ้มลูข่าวสารของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการ
ดา้นโภชนาการ ระดบัความคดิเหน็ต่อช่องทางการสื่อสารของ ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการ และความคดิเหน็ของผู้รบัขอ้มลูข่าวสารจาก ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ ซึง่สามารถน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งันี้  
   
ตารางท่ี 4.18  แสดงจ านวนค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ 
                   โดยรวมต่อปัจจยัการสื่อสารเกีย่วกบัอาหารคลนี 
 

ปัจจยัการสื่อสารเกีย่วกบัอาหารคลนี ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ผูส้่งสาร  3.43 0.61 เหน็ดว้ย 
การสื่อสารขอ้มลูขา่วสาร  3.62 0.66 เหน็ดว้ย 
ช่องทางการสื่อสารของ  3.90 0.67 เหน็ดว้ย 
ผูร้บัขอ้มลูขา่วสาร 3.89 0.59 เหน็ดว้ย 

 
  จากขอ้มลูตารางที ่4.18  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยต่อการเป็นผูส้่ง
สารการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการ และการเป็นผูร้บัขอ้มลูข่าวสารจาก ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการ 
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 4.3.5  การวิเคราะหก์ระบวนการส่ือสาร 
4.3.5.1  การวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความคดิเหน็โดยรวมต่อการเป็นผูส้่งสารของ

ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 
 

ตารางท่ี 4.19  แสดงจ านวนค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ 
                   ต่อการเป็นผูส้่งสารของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้น 
                   โภชนาการ 
 

การเป็นผูส้่งสารของผูป้ระกอบธุรกจิ
อาหารคลนี และนกัวชิาการดา้น

โภชนาการ 

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน  และ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการเป็นผูส้่งสาร
ทีใ่หข้อ้มลูตามความเป็นจรงิ 

3.67 0.75 เหน็ดว้ย 

ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน  และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ ควรใช้
ดารา นักแสดง มาท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ในการส่งสาร 

3.00 1.01 ไมแ่น่ใจ 

ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน  และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ เป็นผู้ส่ง
สารที่มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลใน
ระดบัสงู 

3.64 0.89 เหน็ดว้ย 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.43 0.61 เหน็ดว้ย 
 
  จากขอ้มูลตารางที่ 4.19  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการเป็นผู้ส่งสารที่ให้ข้อมูลตามความเป็นจรงิ  
(ค่าเฉลีย่ 3.67) และผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ เป็นผูส้่งสารทีม่ ี
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระดบัสูง (ค่าเฉลี่ย 3.64) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจว่าผู้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการ ควรใช้ดารา นักแสดง มาท าหน้าที่
เป็นผูช้่วยในการส่งสาร (ค่าเฉลีย่ 3.00) 
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4.3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความคิดเห็นโดยรวมต่อการสื่อสารข้อมูล
ขา่วสารของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 

 
ตารางท่ี 4.20  แสดงจ านวนค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ 
                   ต่อการสื่อสารขอ้มลูขา่วสารของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้น 
                   โภชนาการ 
 

การสื่อสารขอ้มลูข่าวสารของผู้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนี และ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการ 

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน  และ
นักวิชาการด้านโภชนาการให้ข้อมูล /
เนื้ อหาส าหรับการสื่อสาร เกี่ยวกับ
อาหารคลนีได้ อย่างชดัเจน ครบถ้วน 
สมบรูณ์ 

3.56 0.75 เหน็ดว้ย 

ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน  และ
นั ก วิ ช า ก า ร ด้ า น โ ภชน าก า ร  ใ ช้
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น Logo / ขอ้ความ
ที่สื่อถงึความพเิศษ/จุดเด่นของอาหาร
คลนีทีม่มีากกว่าอาหารทัว่ ๆ ไป 

3.64 0.85 เหน็ดว้ย 

ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน  และ
นักวชิาการด้านโภชนาการใช้ขอ้ความ
เพื่อการสื่อสารอาหารคลนีที่เขา้ใจง่าย 
ไมค่ลุมเครอื 

3.66 0.88 เหน็ดว้ย 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.62 0.66 เหน็ดว้ย 
 
  จากขอ้มูลตารางที่ 4.20  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าผู้ประกอบ
ธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการให้ขอ้มูล/เนื้อหาส าหรบัการสื่อสารเกี่ยวกบั
อาหารคลนีได ้อยา่งชดัเจน ครบถว้น สมบรูณ์ (ค่าเฉลีย่ 3.56) ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการ ใชส้ญัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น Logo / ขอ้ความทีส่ ื่อถงึความพเิศษ/จดุเด่น
ของอาหารคลนีที่มมีากกว่าอาหารทัว่ ๆ ไป (ค่าเฉลี่ย 3.64) และผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน 
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และนักวชิาการด้านโภชนาการใช้ขอ้ความเพื่อการสื่อสารอาหารคลนีที่เขา้ใจง่าย ไม่คลุมเครอื  
(ค่าเฉลีย่ 3.66) 

4.3.5.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคดิเหน็โดยรวมต่อช่องทางการสื่อสาร
ของ ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 

 
ตารางท่ี 4.21  แสดงจ านวนค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ 
                   ต่อช่องทางการสื่อสารของ ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้น 
                   โภชนาการ 
 

ช่องทางการสื่อสารของ ผูป้ระกอบ
ธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้น

โภชนาการ 

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน  และ
นักวชิาการดา้นโภชนาการ เลอืกใชส้ื่อ
ที่ท าให้ร ับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย เช่น มทีัง้ภาพและ
เสยีง เป็นตน้ 

3.91 0.85 เหน็ดว้ย 

ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน  และ
นักวชิาการดา้นโภชนาการควรเลอืกใช้
สื่อที่ท าให้ร ับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
เกีย่วกบัอาหารคลนีทุกวนั 

3.90 0.91 เหน็ดว้ย 

ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน  และ
นักวิช าการด้ านโภชนาการ  ควร
เลือกใช้สื่อสงัคมออนไลน์มากกว่าสื่อ
อื่น ๆ ในการใหข้อ้มลูขา่วสาร 

3.90 0.77 เหน็ดว้ย 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.90 0.67 เหน็ดว้ย 
 
  จากขอ้มูลตารางที่ 4.21  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าผู้ประกอบ
ธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ เลอืกใชส้ื่อทีท่ าใหร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย เช่น มทีัง้ภาพและเสยีง เป็นต้น (ค่าเฉลีย่ 3.91) ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี 
และนักวชิาการดา้นโภชนาการควรเลอืกใชส้ื่อทีท่ าให้รบัรูข้อ้มลูข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัอาหาร
คลนีทุกวนั (ค่าเฉลีย่ 3.90) และผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ ควร
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เลอืกใช้สื่อสงัคมออนไลน์มากกว่าสื่ออื่น ๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 3.90) ดงันัน้ผู้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนีควรเลอืกใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการใหข้อ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัอาหาร
คลนี ทัง้นี้เนื่องจากสื่อสงัคมออนไลน์เป็นสื่อทีส่ามารถน าเสนอขอ้มลูไดท้ัง้ภาพและเสยีง อกีทัง้
ยงัเป็นสื่อทีส่ามารถน าเสนอขอ้มลูขา่วสารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 

4.3.5.4  การวเิคราะห์ข้อมูลระดบัความคดิเห็นของผู้รบัขอ้มูลข่าวสารจาก ผู้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 

 
ตารางท่ี 4.22  แสดงจ านวนค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ 
                   ของผูร้บัขอ้มลูขา่วสารจาก ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้น 
                   โภชนาการ 
 

ความคดิเหน็ของผูร้บัขอ้มลูขา่วสาร
จาก ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และ

นกัวชิาการดา้นโภชนาการ 

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ข้อมูลข่าวสารที่ได้ร ับจากสื่อต่าง ๆ 
เกี่ยวกับอาหารคลีนของผู้ประกอบ
ธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้าน
โภชนาการ เป็นข้อมูลที่ตรงกับความ
เป็นจรงิ  

3.76 0.79 เหน็ดว้ย 

การน าเสนอเนื้อหาสารของผู้ประกอบ
ธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้าน
โภชนาการ มุ่งเน้นการส่งเสริมและ
รกัษาสุขภาพ จากการบรโิภคอาหาร
คลนี 

3.86 0.83 เหน็ดว้ย 

การใช้ข้อความในสื่อของผู้ประกอบ
ธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้าน
โภชนาการทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
จะท าให้รบัรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง
มากขึน้ 

4.04 0.60 เหน็ดว้ย 

ค่าเฉลีย่โดยรวม 3.89 0.59 เหน็ดว้ย 
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  จากขอ้มลูตารางที ่4.22  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่าขอ้มลูขา่วสาร
ทีไ่ดร้บัจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกบัอาหารคลนีของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการด้าน
โภชนาการ เป็นข้อมูลที่ตรงกบัความเป็นจรงิ (ค่าเฉลี่ย 3.76) การน าเสนอเนื้อหาสารของผู้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการดา้นโภชนาการ มุ่งเน้นการส่งเสรมิและรกัษาสุขภาพ 
จากการบรโิภคอาหารคลนี (ค่าเฉลีย่ 3.86) และการใชข้อ้ความในสื่อของผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั จะท าให้รบัรูข้อ้มูลข่าวสารที่
เป็นจรงิมากขึน้ (ค่าเฉลีย่ 4.04) 
 



 

 

 
บทท่ี 5 

 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาทศันคตเิกี่ยวกบัการสื่อสาร
เพื่อการบรโิภคอาหารคลนีของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการด้านโภชนาการ  และ
เพื่อศกึษาปัจจยัการสื่อสารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนีของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ และการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็
รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน จ านวน 3 ท่าน นักวิชาการด้านโภชนาการ 
จ านวน 2 ท่าน และกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นแฟนเพจเฟซบุ๊คทีจ่ าหน่ายอาหารคลนี จ านวน 400 คน 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในครัง้นี้ผู้วิจ ัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล  และให้
ขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี้ 
 
5.1  สรปุผล 
 
 5.1.1  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการบริโภค
อาหารคลีนของผูป้ระกอบธรุกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ 
 การศึกษาข้อมูลระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบักระบวนการสื่อสารที่ส่งเสรมิการบรโิภค
อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นกัวชิาการดา้นโภชนาการนัน้ สามารถสรปุผลการวจิยัออกเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 

5.1.1.1  ดา้นผูส้่งสาร  
ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ ใน

ฐานะผูส้่งสารไดม้คีวามคดิเหน็ว่า ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการควร
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนในระดับมาก และมีความรู้จริง รวมทัง้มี
การศกึษาจรงิ และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ค านิยามและความหมายของอาหารคลนีได้อย่าง
ชดัเจน สามารถโน้มน้าวใจใหผู้บ้รโิภคเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมโดยเกดิความนิยมในการ
รบัประทานอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ และจะตอ้งเป็นผูท้ีบ่รโิภคอาหารคลนีดว้ย อยา่งไรกต็ามการ
ที่ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการที่มทีศันคตทิี่ดต่ีออาหารคลนี และมี
พฤตกิรรมการบรโิภคคลนีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องจะมสี่วนท าใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะสื่อสารเพื่อ
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การส่งเสรมิการบรโิภคอาหารคลีนได้ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ 
นักวชิาการดา้นโภชนาการที่มคีวามรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์/ คุณสมบตัทิีเ่กดิ
จากการบรโิภคอาหารคลีน จะช่วยท าให้ผู้บรโิภครบัประทานอาหารคลีนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
แน่นอน 

ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีและนักวชิาการดา้นโภชนาการควร
มทีกัษะในการสื่อสารเพื่อจะสามารถอธบิายขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนีให้ประชาชนเกดิการรบัรู้
และเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนี และควรใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิให้ประชาชนเกิด
การบรโิภคอาหารคลนีดา้นต่าง ๆ โดยผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการ
จะต้องท าทดสอบก่อนว่าสถานการณ์ทีผู่้บรโิภคเผชญิอยู่ในขณะนัน้เป็นอย่างไร รวมทัง้ท าการ
ประเมนิและวเิคราะหว์่ากลุ่มเป้าหมายใดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั ก็ใหจ้ะมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อ
ตอบสนองต่อพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนัน้  

ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็น
ผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงดา้นการอาหาร หรอืเป็นผู้ทีเ่คยไดร้บัรางวลัเกี่ยวกบัการโภชนาการ ขอเพยีงแต่ให้
เป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัอาหารคลนีกเ็พยีงพอ แต่อย่างไรกต็ามนักวชิาการบางท่านมคีวามคดิ
เหน็ว่า ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการนัน้จะต้องเป็นผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงดา้น
การอาหาร หรอืเป็นผูท้ีเ่คยไดร้บัรางวลัเกี่ยวกบัการโภชนาการ เพื่อทีท่ าหน้าทีด่า้นการสื่อสาร
เพื่อการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคนิยมรบัประทานอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ีและควรใชก้าร
สื่อสารทางตรงกบัผู้บรโิภคผ่านทางผู้มอีทิธพิลหรอืผู้ที่ใกล้ชดิผู้บรโิภคในหลายระดบัร่วมกนั 
ทัง้นี้ เนื่ องจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือผู้ใกล้ชิดเพียงกลุ่มเดียวจะไม่สามารถก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคในการรบัประทานอาหารคลนีเพิม่ขึน้ได้ 

นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนีบางท่านได้มคีวามคดิเห็นว่า ผู้ส่งสาร
เกี่ยวกบัอาหารคลีนนัน้จะเป็นบุคคลใดก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
อาหารดว้ยตนเอง และเป็นผูท้ีป่ระสบความส าเรจ็จากประโยชน์ของอาหารประเภทนัน้ 

5.1.1.2  ดา้นสาร  
ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ ใน

ฐานะผู้ส่งสารได้มคีวามคดิเหน็ว่าการสื่อสารทางสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้ภาพ หรอื Info 
Graphic การใช้ภาษา ฯลฯ เป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะการสื่อสารผ่านทาง
สญัลกัษณ์จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ ส าหรบัเนื้อหาต่างๆ เกีย่วกบัอาหารคลนีที่
มอียู่ในสื่อปัจจุบนันัน้ มคีวามน่าเชื่อถือได้ร้อยละ 50 เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ 
นักวิชาการด้านโภชนาการ มีความเห็นว่า เนื้อหาต่าง ๆ นั ้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ทาง
วทิยาศาสตร ์และไม่มงีานวจิยัที่มาสนับสนุน จงึไม่มคีวามน่าเชื่อถอื ในขณะทีผู่ป้ระกอบธุรกิจ
อาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการบางท่านมคีวามคดิเห็นว่าเนื้อหาสารในปัจจุบนันัน้มี
ความน่าเชื่อถอืในระดบัหนึ่ง เนื่องจากมแีหล่งอา้งองิทีน่่าเชื่อถอือยูแ่ลว้ 
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ส าหรบัความซบัซอ้นของเนื้อหาและรายละเอยีดเกีย่วกบัอาหารคลนีนัน้ พบว่า
เนื้อหาในรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีนที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้ ท าให้เกิดความเข้าใจ
ค่อนขา้งยาก นอกจากนี้การจดัการสารโดยการเรยีบเรยีงเนื้อหาและล าดบัการน าเสนอข้อมูล
ผ่านสื่อเกี่ยวกบัอาหารคลนีในปัจจุบนันัน้ไม่สามารถประยุกต์เนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งกบัอาหารคลี
นแบบตะวนัตกมาใช้ในบรบิทของความเป็นอาหารคลนีแบบไทยได้ จงึท าให้ผู้บรโิภคคนไทย
เกดิเขา้ใจเกีย่วกบัอาหารคลนีไดย้าก 

5.1.1.3  ดา้นช่องทางการสื่อสาร 
ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ ใน

ฐานะผูส้่งสารไดม้คีวามคดิเหน็ว่า การใชผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการจากต่างประเทศนัน้ จะ
ไมส่ามารถท าใหป้ระชาชนเกดิการบรโิภคอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากผูเ้ชีย่วชาญชาว
ต่างประเทศนัน้จะ ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารคลีนในบริบทของคนไทยได้ดีเท่า
นกัวชิาการทีเ่ป็นคนไทย อยา่งไรกต็ามการยกตวัอย่างหรอืการใชก้รณีศกึษาของบุคคลตวัอย่าง
ที่ได้รบัประโยชน์จากการบรโิภคอาหารคลนีนัน้ อาจยกตวัอย่างได้เป็นบางคน หรอืบางกรณี 
ทัง้นี้เนื่องจากการบรโิภคอาหารคลนีเป็นเพยีงปัจจยัหนึ่งในหลายปัจจยั ที่ท าให้คนมสีุขภาพดี
ขึน้ ซึง่ไม่ไดห้มายความว่า การบรโิภคอาหารคลนีแต่ไม่มกีารออกก าลงักาย ผูบ้รโิภคมอีารมณ์
ขุ่นมวั มคีวามเครยีด มกีารนอนหลบัพกัผ่อนไม่เพียงพอ มกีารสูบบุหรี่หรอืดื่มสุรา ก็จะไม่
สามารถท าใหสุ้ขภาพดไีด ้ดงันัน้ในการยกตวัอยา่งบุคคล ตอ้งท าใหร้อบดา้นเพื่อแสดงว่าอาหาร
คลนีนัน้ เป็นหนึ่งในหลายปัจจยั ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมสีุขภาพด ีซึง่จะเหน็ไดว้่าการยกตวัอย่างที่ดี
หรอืการใชก้รณีศกึษาของบุคคลตวัอย่างทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการบรโิภคอาหารคลนีนัน้ จะท า
ใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจจากตวัอย่างทีไ่ด้รบัผลลพัธท์ี่ดตีามทีผู่ส้่งสารไดน้ าเสนอ นอกจากนี้
การน าเสนอเกี่ยวกบัผลลพัธผ์่านการสื่อสารออนไลน์ที่เกดิขึน้จรงิกบัผูบ้รโิภคดว้ยตนเอง (การ
รวีวิ) จะมสี่วนส าคญัอย่างยิง่อกีช่องทางหนึ่งที่จะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความสนใจในผลติภณัฑ์
อาหารคลนี นอกจากนี้การยกตวัอย่างใหเ้หน็ และการมตีวัอย่างที่ได้รบัจากการบรโิภคอาหาร
คลนีอย่างแทจ้รงิ จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจอาหารคลนีไดม้ากขึน้ ซึง่วธิกีารดงักล่าวยอ่ม
ดกีว่าการพูดจากปากเปล่าเพยีงอย่างเดยีว นอกจากนี้ในดา้นการใชส้ื่อในการสื่อสารนัน้จะต้อง
ใช้สื่อผสมหรอืสื่อหลายประเภทร่วมกนั จงึจะท าให้ผู้บรโิภคเข้าใจอาหารคลนีและน าไปสู่การ
ปฏบิตัจิรงิ และใหข้ึน้อยูก่บับรบิทของบุคคลทีเ่ป็นผูร้บัสารดว้ย 

5.1.1.4  ดา้นผูร้บัสาร 
ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ ใน

ฐานะผูส้่งสารไดม้คีวามคดิเหน็ว่า หลงัจากการน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนีของผูป้ระกอบ
ธุรกิจอาหารคลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการนัน้ ผู้บรโิภคส่วนหนึ่งมคีวามรู้และมคีวาม
เขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีในระดบัปานกลาง ในขณะทีผู่บ้รโิภคอกีส่วนหนึ่งยงัไม่มคีวามเข้าใจ
เกี่ยวกบัอาหารคลนี ซึ่งส าหรบัผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนีนัน้ พบว่า ผู้บรโิภคที่ตัดสนิใจซื้อ



107 
 

 

อาหารคลนีโดยส่วนใหญ่จะท าการศึกษาหาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า จงึไม่มขี้อสงสยัเกี่ยวกับ
อาหารคลนี ในขณะที่ผู้บรโิภคประมาณร้อยละ 20 ที่เกิดความสนใจอาหารคลีนโดยบงัเอิญ 
มกัจะมคี าถามเพื่อสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนี เนื่องจากไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับ
อาหารคลนีมาก่อนล่วงหน้า จงึมกัจะต้องท าการสื่อสารเพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจที่ดใีนการ
บรโิภคอาหารคลนี อย่างไรกต็ามการน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนีมสี่วนท าใหป้ระชาชนมี
การบรโิภคอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ นอกจากนี้นกัวชิาการยงัมคีวามคดิเหน็ว่าการทีผู่บ้รโิภคจะมี
การบรโิภคอาหารคลนีเพิม่มากขึน้หรอืไม่นัน้ ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการใชค้ าว่าอาหารคลนี แต่ขึน้อยู่
กบัการใช้ค าว่าอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานของรฐัที่ได้ก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสรมิให้ประชาชนมสีุขภาพดี ดงันัน้อาหารคลนีจงึถอืเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสรมิสุขภาพ
ของผูบ้รโิภค  

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้รบัสารสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเพื่อการบรโิภคอาหารคลนีได้ไม่ถงึ 100% ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการมจีติส านึก
ดา้นอาหารและโภชนาการ และมคีวามรกัสุขภาพ อกีทัง้การน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัอาหารคลนี
ไมไ่ดท้ าใหเ้กดิการยอมรบัในแวดวงดา้นการโภชนาการมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากการสื่อสารเรื่อง
อาหารคลนีในแวดวงดงักล่าวนัน้ ผู้สื่อสารไม่ได้สื่อสารเฉพาะเรื่องอาหารคลนีเพยีงเรื่องเดยีว 
แต่เป็นการสื่อสารด้านการโภชนาการในหลาย ๆ เรื่อง นอกจากนี้ยงัขึ้นอยู่ปัจจยัอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ในขณะทีผู่ป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนีทีใ่ชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการท าการตลาด พบว่า 
การบรโิภคอาหารคลนีได้เกดิการยอมรบัในแวดวงโภชนาการเพิม่มากขึน้ ซึ่งจะสงัเกตได้จาก
จ านวนสมาชกิที่เพิม่ขึ้นของสื่อสงัคมออนไลน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้จดัท าขึ้น อีกทัง้การเชญิผู้
ประกอบธุรกจิอาหารคลนีมาด าเนินการให้สมัภาษณ์แก่ผู้จดัรายการต่าง ๆ  สามารถเป็นส่วน
หนึ่งทีจ่ะท าใหเ้กดิการยอมรบัในแวดวงดา้นการโภชนาการมากยิง่ขึน้ 

 
5.1.2  สรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัของการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกบริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัของการสื่อสารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหาร
คลนี ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร จากผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ปัจจยัดา้น
ผูส้่งสาร ปัจจยัดา้นขอ้มลูข่าวสาร ปัจจยัดา้นช่องทางในการสื่อสาร และปัจจยัดา้นผูร้บัสารส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งปัจจยัที่มี
ความสมัพนัธม์ากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางในการสื่อสารกบัแหล่งเลอืกซือ้อาหารคลนี โดย
มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง (R เท่ากบั 0.366)  
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5.1.3  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารกับการบริโภคอาหารคลีนของ
ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

5.1.3.1  การศกึษาขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี มสีถานภาพโสด การศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท  
  5.1.3.2  การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน พบว่า รูปแบบ
อาหารคลีนที่เลือกบริโภคมากที่สุด ได้แก่ ผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ โดยมีความถี่ในการ
รบัประทานอาหารคลนี สปัดาหล์ะ 1 – 2 วนั ซึง่กลุ่มตวัอยา่งจะซือ้อาหารคลนีจากหา้งสรรพสนิค้า/
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนีมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ตนเอง 
  5.1.3.3  การศกึษาการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัอาหารคลนี พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
รบัรูข้อ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัอาหารคลนีผ่านสื่อการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (เวบ็ไซต์/ สื่อสงัคม
ออนไลน์) เนื่องจากเป็นสื่อทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และท าใหไ้ดร้บัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ด้รบั
จากอาหารคลนี 
  5.1.3.4  การศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีน 
พบว่า 
    1)  ด้านผู้ส่งสาร กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบัเห็นด้วย
ต่อการเป็นผูส้่งสารของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ ซึง่เมือ่พจิารณา
องค์ประกอบรายย่อยพบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยว่าผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการ
ดา้นโภชนาการเป็นผู้ส่งสารทีใ่ห้ขอ้มลูตามความเป็นจรงิ และเป็นผูส้่งสารที่มคีวามน่าเชื่อถอืของ
ขอ้มลูในระดบัสูง นอกจากนี้ยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างไม่แน่ใจต่อการใชด้ารา นักแสดง มาท าหน้าที่
เป็นผูช้่วยในการส่งสาร 
    2)  ดา้นขอ้มลูข่าวสาร กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบัเหน็
ด้วยต่อข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี และนักวิชาการด้านโภชนาการ ซึ่งเมื่อ
พจิารณาองค์ประกอบรายย่อยพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยว่าผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี และ
นักวชิาการดา้นโภชนาการใชข้อ้ความเพื่อการสื่อสารอาหารคลนีทีเ่ขา้ใจง่าย ไม่คลุมเครอื มกีารใช้
สญัลกัษณ์ต่างๆ เช่น Logo/ ขอ้ความทีส่ ื่อถงึความพเิศษ/ จดุเด่นของอาหารคลนีทีม่มีากกว่าอาหาร
ทัว่ๆ ไป และมีการให้ข้อมูล/ เนื้อหาส าหรบัการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีนได้ อย่างชัดเจน 
ครบถว้น สมบรูณ์ 
    3)  ด้านช่องทางในการส่ง กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบั
เห็นด้วยต่อช่องทางในการส่งข่าวสารของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ ซึ่งเมื่อพจิารณาองค์ประกอบรายย่อยพบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยว่าผู้ประกอบธุรกจิ
อาหารคลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการ เลอืกใช้สื่อที่ท าให้รบัรูข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น มทีัง้ภาพและเสยีง เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวชิาการด้าน
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โภชนาการควรเลอืกใช้สื่อที่ท าให้รบัรู้ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ เกี่ยวกบัอาหารคลนีทุกวนั และควร
เลอืกใชส้ื่อเครอืขา่ยสงัคมมากกว่าสื่ออื่นๆ ในการใหข้อ้มลูขา่วสาร 
    4)  ด้านผู้รบัสาร กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็โดยรวมในระดบัเหน็ด้วย
ต่อผู้รบัสารของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ซึ่งเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายย่อยพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยว่าการใช้ข้อความในสื่อของผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั จะท าให้ท่านรบัรู้ข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ป็นจรงิมากขึน้ การน าเสนอเนื้อหาสารของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนักวชิาการ
ดา้นโภชนาการ มุง่เน้นการส่งเสรมิและรกัษาสุขภาพ จากการบรโิภคอาหารคลนี และขอ้มลูขา่วสาร
ที่ได้รบัจากสื่อต่างๆ เกี่ยวกบัอาหารคลนีของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวชิาการด้าน
โภชนาการ เป็นขอ้มลูทีต่รงกบัความเป็นจรงิ 
  
5.2  อภิปรายผล 
 
 การอภปิรายผลการวจิยั ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งันี้ 
 

5.2.1  การศึกษาทศันคติเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการบริโภคอาหารคลีนของผู้
ประกอบธรุกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ 
  5.2.1.1  ดา้นผูส้่งสาร  
    1)  ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ  

 ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการในปัจจุบนัมี
ความรูค้วามเขา้ใจทางวชิาการดา้นอาหารคลนีทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอืการเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการ ซึ่งควรเป็นผู้ที่มคีวามรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีในระดบัมาก และเป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถในการถ่ายทอด
ประโยชน์/ คุณสมบตัทิี่เกดิจากการบรโิภคอาหารคลนี ซึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มชีื่อเสยีง
ด้านการอาหาร หรอืเป็นผู้ที่เคยได้รบัรางวลัเกี่ยวกบัการโภชนาการ ขอเพยีงแต่ให้เป็นผู้ที่มี
ความรูเ้กี่ยวกบัอาหารคลนีกเ็พยีงพอ แต่หากเป็นผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงดา้นการอาหาร หรอืเป็นผูท้ีเ่คย
ไดร้บัรางวลัเกี่ยวกบัการโภชนาการ กจ็ะสามารถกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคนิยมรบัประทานอาหารคลนี
เพิม่มากขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ีและควรใชก้ารสื่อสารทางตรงกบัผูบ้รโิภคผ่านทางผูม้อีทิธพิลหรอืผูท้ี่
ใกลช้ดิผูบ้รโิภคในหลายระดบัรว่มกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปองพรรณ พนมสารนรนิทร ์
(2541) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทางการสื่อสารการตลาดทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภค
ฟาสตฟู้์ดของวยัรุน่ในกรงุเทพมหานคร พบว่า กลุ่มอา้งองิมอีทิธพิลท าใหว้ยัรุ่นบรโิภคฟาสต์ฟู้ด
ได้พอสมควร และสอดคล้องกบังานวจิยัเรื่อง การสื่อสารและปัจจยัที่มต่ีอการดื่มเครื่องดื่มที่มี
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แอลกอฮอล์ของวยัรุ่น ของ อุรยา วงศ์ไชยคง (2547) โดยผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัที่มผีลต่อ
การดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ของวยัรุ่นมาจาก ปัจจยัภายใน ได้แก่ ความยากลอง อยากรู้ 
รสชาต ิปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ เพื่อน ญาต ิพีน้่อง ปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเหน็ดาราหรอืบุคคล
รอบขา้งดื่ม ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการสื่อสารทางตรงกบัผูบ้รโิภคผ่านทางผูม้อีทิธพิลหรอืผูท้ีใ่กล้ชดิ
ผูบ้รโิภคในหลายระดบัรว่มกนั 

 2)  ดา้นทศันคต ิ
 ปัจจุบนัการประเมนิทศันคติ/และพฤตกิรรมการบรโิภคของผู้บรโิภค

แต่ละคนก่อนท าการสื่อสารเพื่อการรบัรูใ้นปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารนัน้มี
อยู่น้อยมาก ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการควรตอ้งท าทดสอบก่อนว่า
สถานการณ์ที่ผู้บริโภคเผชิญอยู่ในขณะนัน้เป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ส่งสารรบัรู้ในปัญหาและ
อุปสรรคทีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารคลนี และผูส้่งสารจะต้องท าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายก่อน
ท าการสื่อสาร โดยศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมพีฤติกรรมแตกต่างกนัอย่างไร  ซึ่งการ
ประเมนิและการวเิคราะห์ขอ้มลูดงักล่าวจะช่วยใหผู้้ส่งสารรบัรูใ้นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
การบรโิภคอาหารคลนีได ้และเป็นการวเิคราะหผ์ูฟั้ง ตัง้แต่ตวัผูบ้รโิภค ภมูหิลงั ความรู ้ทศันคต ิ
การใช้ชีวิต พฤติกรรม ทัง้นี้ ในองค์กรธุรกิจด้านอาหารคลีน ผู้บริโภคถือเป็นบุคคลที่มี
ความส าคญัทีสุ่ด ซึง่ผูบ้รโิภคอาจจะมคีวามหลากหลายแตกต่างกนัออกไป ธุรกจิไมส่ามารถทีจ่ะ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัออกไปได ้ดงันัน้ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี
จะต้องท าการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัผลติภณัฑอ์าหารคลนีมากกว่าการใหค้วามส าคญักบัการแข่งขนั
ด้านราคา ธุรกิจจงึจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ วนิดา บุญพร 
(2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และได้ท าการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ดา้นประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามตวัแปร อายุ การศกึษา รายได ้และอาชพี ดา้นรปูแบบการ
บรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ตามตวัแปร เพศ 
รายได้ และอาชพี ด้านการเลอืกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ตามตวัแปร เพศ รายได ้และอาชพี 

 3)  ทกัษะในการสื่อสาร 
 ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการ ควรมทีกัษะ

ในการสื่อสารเพื่อจะสามารถอธบิายข้อมูลเกี่ยวกบัอาหารคลนี ให้ประชาชนเกิดการรบัรู้และ
เขา้ใจเกีย่วกบัอาหารคลนีไดเ้ป็นอย่างด ีโดยจะตอ้งมกีารประยกุต์องคค์วามรู ้ทีเ่ป็นทฤษฎ ีมาสู่
การปฏบิตั ิเพื่อทีจ่ะใหท้ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเขา้ใจง่ายขึน้ ซึง่ในปัจจบุนัการกระท าดงักล่าวได้
ส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารคลนีไดใ้นระดบัหนึ่ง นอกจากนี้ผูป้ระกอบ
ธุรกจิอาหารคลนี/ นกัวชิาการดา้นโภชนาการตอ้งใชส้ื่อเขา้มาช่วยในการสื่อสาร โดยจะตอ้งเป็น
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สื่อทีเ่ขา้ใจงา่ย สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย ไมม่คีวามสลบัซบัซอ้น และสามารถน าไปปฏบิตัไิดง้า่ย ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัใจ ศุกรนันทน์ (2548) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่อง การประยุกต์ความ
เชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสงัคมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า โปรแกรมสุขศกึษาโดยการ
ประยกุตใ์ชแ้บบแผนความเชื่อดา้นสุขภาพและการสนับสนุนทางสงัคม มผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการ
บรโิภคอาหารดขีึน้ 

 4)  สภาพสงัคมและวฒันธรรม 
 เนื่ องจากผลิตภัณฑ์อาหารคลีนนั ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่ ง เ น้นถึง

ประโยชน์ของอาหาร และเพื่อให้ได้รบัการยอมรบัในสงัคม ดงันัน้การเลอืกผู้ส่งสารจ าเป็นที่
จะต้องเป็นผู้ที่มชีื่อเสยีงด้านการอาหาร หรอืเป็นผู้ที่เคยได้รบัรางวลัเกี่ยวกบัการโภชนาการ 
เพื่อทีท่ าหน้าที่ด้านการสื่อสารเพื่อการกระตุ้นใหผู้้บรโิภคนิยมรบัประทานอาหารคลนีเพิม่มาก
ขึ้น และควรใช้การสื่อสารทางตรงกบัผู้บรโิภคผ่านทางผู้มอีิทธพิลหรอืผู้ที่ใกล้ชดิผู้บรโิภคใน
หลายระดบัร่วมกนั ทัง้นี้เนื่องจากกลุ่มผู้มอีิทธพิลหรอืผู้ใกล้ชดิเพยีงกลุ่มเดยีวจะไม่สามารถ
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคในการรบัประทานอาหารคลนีเพิม่ขึน้ได้ นอกจากนี้ผูส้่ง
สารจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยตนเอง และเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเรจ็จากประโยชน์ของอาหารประเภทนัน้ ซึง่เป็นสิง่ทีส่รา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ผูส้่งสาร
และสามารถเกิดการยอมรบัได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อุรยา วงศ์ไชยคง (2547) ที่ได้
ท าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการสื่อสารและปัจจยัทีม่ต่ีอการดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลข์องวยัรุ่น 
พบว่า ปัจจยัแวดลอ้มทีม่ต่ีอการดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลข์องวยัรุ่น ไดแ้ก่ การเหน็ดาราหรอื
บุคคลรอบขา้งดื่ม 

 5)  กลยทุธก์ารสื่อสาร 
 การศกึษาพบว่าการสื่อสารทางสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น การใชภ้าพ หรอื 

Info Graphic การใชภ้าษา ฯลฯ เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะการสื่อสารผ่านทาง
สญัลกัษณ์จะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความเขา้ใจได้ง่ายขึน้ การเหน็ภาพ 1 ภาพ จะสามารถอธบิาย
ได้ดกีว่าค าพูด ซึ่งจะต้องมคี าประกอบภาพบ้างเลก็น้อย เพื่อช่วยอธบิายความหมายของภาพ 
และหากมเีสยีง มกีลิน่ มคีวามตลกเฮฮา หรอืมคีวามสนุกเขา้มารว่มดว้ยกจ็ะสามารถช่วยในการ
สื่อสารไดด้ ีทัง้นี้ผูส้่งสารจะท าการสื่อสารเฉพาะตวัหนังสอืเพยีงอย่างเดยีวไม่ได ้เพราะภูมหิลงั
ของผู้บรโิภคชาวไทยหากมุ่งเน้นทางด้านวชิาการมากเกินไปจะไม่เกดิความน่าสนใจ และไม่
สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้การจดัการสารโดยการเรยีบเรยีงเนื้อหาและล าดบั
การน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีนในปัจจุบันนัน้ไม่สามารถประยุกต์เนื้อหาที่
เกีย่วขอ้งกบัอาหารคลนีแบบตะวนัตกมาใชใ้นบรบิทของความเป็นอาหารคลนีแบบไทยได ้จงึท า
ให้ผู้บรโิภคคนไทยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ชชัวาล หลวิเจรญิ (2560) ซึง่ไดศ้กึษาเรื่อง แนวทางการการสื่อสารสุขภาพดว้ยการส่งเสรมิการ
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บรโิภคอาหารคลีน: ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และความตัง้ใจซื้อ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีทีถู่กต้องในบางส่วน และกม็คีวามรูท้ี่ผดิจาก
หลกัวชิาการในประเดน็ทีส่ าคญั  

5.2.1.2  ดา้นสาร 
การศกึษาพบว่าปัจจุบนัในการน าเสนอเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกบัอาหารคลนีผ่าน

ทางสื่อต่าง ๆ นัน้ มคีวามน่าเชื่อถอืเพยีงส่วนหนึ่ง ทัง้นี้เนื่องจากผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี/ 
นักวิชาการด้านโภชนาการ มีความเห็นว่า เนื้อหาต่าง ๆ นั ้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ทาง
วทิยาศาสตร ์และไมม่งีานวจิยัทีม่าสนับสนุน จงึไมม่คีวามน่าเชื่อถอื ซึง่นกัวชิาการโดยส่วนใหญ่
มกัจะเชื่อมัน่ในความรูท้างดา้นวชิาการของตนเอง ในขณะทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิอาหารคลนีจะมี
ความเชื่อมัน่จากการท าธุรกจิ และมุ่งเน้นทางด้านการตลาดมากจนเกินไป ซึ่งขอ้มูลที่มอียู่ใน
ส่วนใหญ่นัน้จะไม่มคีวามถูกตอ้งชดัเจน รวมทัง้ขอ้มลูทีม่าจากหน่วยงานของรฐัในปัจจบุนักไ็ม่มี
ความถูกตอ้งชดัเจนเช่นเดยีวกนั อยา่งไรกต็ามการเชื่อมัน่ในขอ้มลูนัน้จะตอ้งดถูงึแหล่งทีม่าของ
ข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือไม่ และเป็นการอ้างอิงจาก
แหล่งทีม่าทีถู่กตอ้งหรอืไม ่ส าหรบัความซบัซอ้นของเนื้อหาและรายละเอยีดเกี่ยวกบัอาหารคลนี
นัน้ พบว่า เนื้อหาในรายละเอยีดเกี่ยวกบัอาหารคลนีที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้ ท าใหเ้กดิความ
เขา้ใจค่อนขา้งยาก เนื่องจากพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคลนีส าหรบัประเทศไทยนัน้เกิดจาก
การเลยีนแบบพฤติกรรมของต่างประเทศ เมื่อน ามาสื่อสารจงึไม่มกีารประยุกต์ในบรบิทของ
ความเป็นไทย จงึท าใหเ้กดิความเขา้ใจไดย้าก นอกจากนี้ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนียงัมคีวาม
คดิเห็นว่า ข้อมูลที่น าเสนอเกี่ยวกบัอาหารคลนีในปัจจุบนัส่วนใหญ่มคีวามจริงเพยีงบางส่วน 
โดยเฉพาะการชีแ้จงเกีย่วกบัส่วนผสมของอาหารนัน้ตามความเป็นจรงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ กรกนก นิลสงัข ์(2550) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่ง ปัจจยัการสื่อสารเพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารคาร์โบไฮเดรตต ่า (Low-Carb) พบว่าปัจจยัการสื่อสารที่ส่งเสรมิพฤติกรรมการบรโิภค
อาหารคารโ์บไฮเดรตต ่า (Low-Carb) น้อยทีสุ่ด คอื โปสเตอร ์
  5.2.1.3  ดา้นช่องทางในการสื่อสาร 

การศกึษาพบว่าด้านช่องทางการสื่อสารนัน้หากมกีารใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
โภชนาการจากต่างประเทศนัน้ จะไม่สามารถท าให้ประชาชนเกดิการบรโิภคอาหารคลีนเพิ่ม
มากขึน้ นอกจากนี้การยกตวัอย่างหรอืการใช้กรณีศกึษาของบุคคลตวัอย่างที่ได้รบัประโยชน์
จากการบรโิภคอาหารคลนีนัน้ อาจยกตวัอย่างไดเ้ป็นบางคน หรอืบางกรณี ทัง้นี้เนื่องจากการ
บรโิภคอาหารคลนีเป็นเพยีงปัจจยัหนึ่งในหลายปัจจยั ทีท่ าใหค้นมสีุขภาพดขีึน้ ซึง่จะเหน็ได้ว่า
การยกตวัอย่างที่ดหีรอืการใช้กรณีศึกษาของบุคคลตวัอย่างที่ได้รบัประโยชน์จากการบรโิภค
อาหารคลนีนัน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจจากตวัอย่างทีไ่ดร้บัผลลพัธท์ีด่ตีามทีผู่ส้่งสารได้
น าเสนอ ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าช่องทางในการสื่อสารถอืเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อการสื่อสาร
ต่อผูบ้รโิภคอาหารคลนี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยพุด ีบรูณ์ชวาล (2546) ทีไ่ดท้ าการศกึษา
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เรื่อง ปัจจยัการสื่อสารที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจบรโิภคยาลดความอ้วนของวัยรุ่นสตรีใน
กรงุเทพมหานคร พบว่า สื่อบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด คอื เพื่อน ในขณะทีส่ื่อมวลชน มบีทบาท
เป็นเพยีงตวักระตุ้นค่านิยมเรื่องรปูร่างผอม และกระแสแฟชัน่เสือ้ผา้เท่านัน้ แต่ไม่มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจบรโิภคยาลดความอว้นของวยัรุ่นสตร ี

5.2.1.4  ดา้นผูร้บัสาร 
  1)  ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 

 การศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนหนึ่งมคีวามรู้และมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั
อาหารคลนีภายหลงัการรบัรูข้อ้ข่าวสารเกี่ยวกบัอาหารคลนีไม่มากนัก อกีทัง้ผูบ้รโิภคบางส่วน
ไม่มคีวามรู้และความเข้าใจภายหลงัการรบัรู้ข้อมูล ดงันัน้ในการตัดสินใจซื้ออาหารคลนีนัน้
ผู้บรโิภคที่ให้ความสนใจกบัอาหารคลนีจะท าการค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้ออาหาร
คลีนมาก่อนล่วงหน้า ซึ่งวิธีการดงักล่าวได้ท าให้ผู้บรโิภคไม่มขี้อสงสยัเกี่ยวกับอาหารคลีน 
ในขณะทีผู่บ้รโิภคบางกลุ่มอาจจะไมเ่กดิการตดัสนิใจซื้ออาหารคลนี เมือ่ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารแลว้ 
ไม่เกดิความกระจ่าง ทัง้นี้เนื่องจากในกระบวนการสื่อสารอาจมกีารใชค้ าทางดา้นวชิาการทีย่าก
ต่อการท าความเข้าใจ เช่น การค านวณปรมิาณแคลอรี่จากปรมิาณอาหาร ชื่อสารอาหารที่จะ
ไดร้บัจากอาหารคลนี เป็นต้น จงึท าใหผู้บ้รโิภคบางกลุ่มขาดความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหาร
คลนี และไมเ่กดิความตอ้งการทีจ่ะเลอืกซือ้อาหารคลนีเพื่อรบัประทาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สุทธชิา ค าพนัธ ์(2547) พบว่าความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารชวีจติ  

 2)  ทศันคต ิ
 การศกึษาพบว่าในยคุปัจจุบนัการบรโิภคอาหารคลนีถอืเป็นกระแสที่ด ี

และผูบ้รโิภคในปัจจุบนัมกีารดแูลสุขภาพมากขึน้ แต่การสื่อสารทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูเ้รื่อง
อาหารคลนี และเหน็ความส าคญัของการบรโิภคอาหารคลนีมากขึ้นนัน้ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัการให้
ความรู้เพียงปัจจยัเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้บรโิภคสามารถเข้าถึงอาหารคลีนได้ยากหรอืง่าย 
รวมทัง้ปัจจยัทางดา้นราคา ช่องทางในการจ าหน่ายอาหารคลนีทีท่ าใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้
ได้ง่าย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้บรโิภคอาหารคลนีจะมจี านวนที่เพิ่มขึ้นหรอื
ลดลงเป็นช่วง ๆ เมือ่ผูบ้รโิภคตอ้งการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติจากแบบเดมิมาสู่แบบใหม ่กจ็ะท าให้
มจี านวนผู้บรโิภคเพิม่มากขึ้น ในขณะที่ผู้บรโิภคบางรายเมื่อไม่เห็นความส าคญัหรอืไม่ได้รบั
ผลลัพธ์จากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตก็จะกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบเดิม  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ อนุกูล พลศริ ิ(2551) ทีไ่ดท้ าการศกึษา ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า พฤติกรรมและทศันคติต่อการบรโิภค
อาหารมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก 
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  3)  ทกัษะในการสื่อสาร 
  การศกึษาพบว่าทกัษะในการสื่อสารระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสารนัน้มี

ความส าคญั ซึง่หากผูส้่งสารสามารถท าการสื่อสารได้มปีระสทิธภิาพ ผูบ้รโิภคกจ็ะสามารถเกดิ
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีไดเ้ป็นอย่างด ีแต่อย่างไรกต็ามความเขา้ใจของผู้บรโิภคนัน้จะ
ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ตามหากนักวชิาการมคีวามสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารคลีน และผู้บรโิภคเปิดใจในการยอมรบัข้อมูลก็จะส่งผลต่อ
ผู้บรโิภค แต่ผู้บรโิภคจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรอืไม่นัน้ยงัไม่สามารถรบัรองผลได้ ทัง้นี้
เนื่องจากในปัจจุบนัหลงัจากการน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัอาหารคลนีของผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนักวชิาการด้านโภชนาการนัน้ ผู้บรโิภคส่วนหนึ่งมคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั
อาหารคลนีในระดบัปานกลาง ในขณะทีผู่บ้รโิภคอกีส่วนหนึ่งยงัไม่มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหาร
คลนี โดยมผีู้เกดิความสนใจในผลติภณัฑอ์าหารคลนีในจ านวนที่ไม่มากนัก แต่มจี านวนที่เพิม่
มากขึ้นเรื่อย ๆ ทัง้นี้อาจจะเกิดจากความไม่สนใจและการไม่ตระหนักถงึเรื่องสุขภาพของตวั
ผูบ้รโิภคเองอย่างจรงิจงั อย่างไรกต็ามผูบ้รโิภคจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอาหารคลนีได้
มากน้อยเพียงใดนัน้ขึ้นอยู่กับวิธีการสื่อสาร สื่อที่ ใช้ ดงันัน้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและ
นักวชิาการโภชนาการจะต้องท าการสื่อสารเพื่อให้ผู้บรโิภคเกิดการรบัรู ้และเกดิความเชื่อว่า
อาหารคลีนนัน้ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ และต้องการท าการสื่อสารที่มุ่งหวงัให้ผู้บรโิภคเกิดการ
ตดัสนิใจบรโิภคอาหารคลนี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วภิาว ีปั้นนพศร ี(2550) ที่ได้ศกึษา
เรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในอ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า ปัจจยัทางจติวทิยาทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
คอื ทศันคตดิ้านสุขภาพ การรบัรูด้้านสุขภาพ และความเชื่อด้านสุขภาพ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั 

  4)  สภาพสงัคมและวฒันธรรม 
  การศกึษาพบว่าการน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัอาหารคลนีไม่ไดท้ าใหเ้กดิ

การยอมรบัในแวดวงดา้นการโภชนาการมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากการสื่อสารเรือ่งอาหารคลนีใน
แวดวงดงักล่าวนัน้ ผู้สื่อสารไม่ได้สื่อสารเฉพาะเรื่องอาหารคลีนเพยีงเรื่องเดยีว แต่เป็นการ
สื่อสารด้านการโภชนาการในหลาย ๆ เรื่อง  อีกทัง้การสื่อสารในบางครัง้อาจส่งผลกระทบ
ทางดา้นลบ หากผูส้่งสารใหก้ารสนับสนุนหรอืเอนเอยีงไปในสิง่ใดสิง่หนึ่งมากเกนิไป  อย่างไรก็
ตามการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการท าการตลาด พบว่า การบรโิภคอาหารคลีนได้เกิดการ
ยอมรบัในแวดวงโภชนาการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงัเกตได้จากจ านวนสมาชกิที่เพิ่มขึ้นของสื่อ
สังคมออนไลน์ ทัง้นี้ เนื่ องจากสื่อสังคมออนไลน์ถือได้ว่าเป็นสื่อที่ได้ร ับการยอมรับและมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการสื่อสารยคุปัจจบุนั สื่อสงัคมออนไลน์เป็นการกลุ่มของสงัคมทีส่ามารถ
ท าการสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง และสามารถท าการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยเฉพาะการสื่อสารจากกลุ่มผู้บรโิภคที่มลีกัษณะพฤติกรรมและความต้องการที่เหมอืนกนั 
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เมื่อมกีารแสดงความคดิเหน็หรอืการส่งต่อขอ้มูลเกี่ยวกบัประสบการณ์ที่เกดิขึน้จากตวัเอง จะ
เป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่การสื่อสารนัน้ โดยเฉพาะการส่งต่อขอ้มลู จากกลุ่มผูบ้รโิภคที่
ไดร้บัผลประโยชน์จากอาหารคลนีดว้ยตนเอง ดงันัน้สงัคมออนไลน์ถอืไดว้่าเป็นสงัคมทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคลนีได้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ   ขวญัใจ ศุกร
นันทน์ (2548) ที่ได้ท าการวจิยัเรื่อง การประยุกต์ความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทาง
สงัคมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า การสนับสนุนทางสงัคม มผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคอาหารดี
ขึน้  

 
 5.2.2  การศึกษาปัจจยัของการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหาร
คลีน ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 การศกึษาปัจจยัการสื่อสารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารคลนี ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านผู้ส่งสาร ขอ้มูลข่าวสาร ช่องทางในการส่ง และผู้รบั
สาร ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบรโิภคอาหารคลีนด้านรูปแบบอาหารคลีน ความถี่ในการ
รบัประทานอาหารคลนี แหล่งเลอืกซื้ออาหารคลนี และบุคคลใดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
อาหารคลนี ซึ่งได้แก่ ตนเอง ทัง้นี้เนื่องจากในธุรกิจอาหารคลีนปัจจุบนั กระแสการน าเสนอ
ขอ้มลูเกี่ยวกบัการรกัษาสุขภาพไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นจ านวนมาก ผูท้ีม่คีวามรู้
ความเชีย่วชาญดา้นอาหารหรอืแมก้ระทัง่ผูป้ระกอบธุรกจิเกี่ยวกบัอาหารคลนีย่อมต้องการที่จะ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้บรโิภคเกิดการค่านิยมและความเชื่อ ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อรับประทานอาหารคลีน หลักการรับประทานอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ ประเภทของอาหารคลนี และประเดน็อื่นๆ ทีส่ าคญั โดยใชก้ารสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ และใชร้ปูแบบการสื่อสารทีแ่ตกต่างตามความถนดัของแต่ละบุคคล อยา่งไรกต็ามเมื่อผูร้บั
สารไดร้บัขอ้มลูข่าวสารแลว้ย่อมเกดิทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่ผูร้บัสารทีม่ทีศันคตทิีด่ต่ีอ
อาหารคลนีย่อมเกิดการยอมรบัการบรโิภคอาหารคลนี เพื่อการรกัษาสุขภาพ ซึ่งพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ร ับรู้ข้อมูลจากสื่อเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้ร ับจากอาหารคลีน  จึงเกิด
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนี ดงัที ่James and Arne (1990 อ้างใน สุรเชษฐ ์ชริะมณี, 
2534) ได้กล่าวไวว้่า ความคดิเหน็ต่างๆ ของบุคคลจะมลีกัษณะเป็นทศันคตไิด้ ก็ต่อเมื่อความ
คิดเห็นนั ้นมีองค์ประกอบครบถ้วนในสิ่งเหล่านี้  คือ 1) การรับรู้หรือหยัง่รู้ (Cognitive 
Component) เป็นการใชค้วามคดิและท าความเขา้ใจสิง่เรา้ 2) ความรูส้กึ เป็นความคดิเหน็ของ
บุคคลที่มต่ีอสิง่เรา้ และ 3) แนวโน้มเชงิพฤตกิรรม หรอืการกระท า ซึ่งเป็นการแสดงออก หรอื
การตอบสนองเมื่อสิ่งเร้านัน้มากระทบ ดงันัน้บุคคลจะก าหนดคุณค่าโดยยดึถือหลกัเกณฑ์ 
แนวความคดิ และการกระท าที่บุคคลเหล่านัน้เหน็ว่ามคีุณค่าควรแก่การกระท า เช่นบุคคลเหน็
คุณค่าของการรบัประทานอาหารคลนี เพราะเป็นการส่งเสรมิสุขภาพ ซึง่ความสมัพนัธร์ะหว่าง
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ทศันคต ิคุณค่าและความเชื่อเป็นพฤตกิรรมที่ยอมรบัของผู้บรโิภคว่ามคีวามส าคญัต่อร่างกาย 
แต่อยา่งไรกต็ามในบางครัง้ในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคกถ็ูกวพิากษ์วจิารณ์ว่าไม่ดเีป็นไปในเชงิ
ลบ และไมเ่ป็นทีย่อมรบัของบุคคลอื่น สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะบุคคลแต่ละคนมคีวามแตกต่าง
กนัในเรื่อง ทศันคติ ความเชื่อ และค่านิยม ที่ได้รบัมาจากประสบการณ์และในอดตีที่ผ่านมา
นัน่เอง นอกจากนี้ผลการศกึษาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรกนก นิลสงัข ์(2550) ที่
ไดศ้กึษาเรือ่ง ปัจจยัการสื่อสารเพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคารโ์บไฮเดรตต ่า (Low-
Carb) พบว่า ปัจจยัการสื่อสารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารคารโ์บไฮเดรตต ่า 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

1)  ผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ จะตอ้งเป็นผูส้่งสารทีใ่ห้
ขอ้มลูตามความเป็นจรงิ และเป็นผูส้่งสารทีม่คีวามน่าเชื่อถอืของขอ้มลูในระดบัสูง โดยไมจ่ าเป็น
ที่จะต้องใช้ดารา นักแสดง มาท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการส่งสาร แต่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลนี และนักวชิาการดา้นโภชนาการ เป็นผูด้ าเนินการส่งสารเอง ทัง้นี้เนื่องจากเป็นผูท้ีม่ ี
ความเชื่อถอื และเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นอาหารคลนีโดยตรง  
 2)  ด้านข้อมูลข่าวสาร ควรใช้ข้อความเพื่อการสื่อสารอาหารคลีนที่เข้าใจง่าย ไม่
คลุมเครอื มกีาร ใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ เช่น Logo/ ขอ้ความทีส่ ื่อถงึความพเิศษ/ จดุเด่นของอาหาร
คลนีที่มมีากกว่าอาหารทัว่ๆ ไป และมกีารให้ขอ้มูล/ เนื้อหาส าหรบัการสื่อสารเกี่ยวกบัอาหาร
คลนีได ้อยา่งชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ์ 
 3)  ด้านช่องทางในการส่ง ควรเลือกใช้สื่อที่ท าให้รบัรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น มทีัง้ภาพและเสยีง ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร ต่างๆ เกี่ยวกบัอาหาร
คลนีไดทุ้กวนั และควรเลอืกใชส้ื่อเครอืขา่ยสงัคมมากกว่าสื่ออื่นๆ ในการใหข้อ้มลูขา่วสาร 
 4)  ด้านผู้รบัสาร เพื่อให้ผู้บรโิภคมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ผูส้ ื่อสารควรใชข้อ้ความในสื่อทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภค
รบัรูข้อ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นจรงิมากขึน้ นอกจากนี้การน าเสนอเนื้อหาสารจะตอ้งมุ่งเน้นการส่งเสรมิ
และรกัษาสุขภาพ จากการบรโิภคอาหารคลนีโดยเป็นขอ้มลูทีต่รงกบัความเป็นจรงิ 
 5)  ลกัษณะผลติภณัฑอ์าหารคลนีทีท่ าการจดัจ าหน่ายนัน้ ควรมุ่งเน้นความสด ใหม่ ซึง่
ปัจจุบนัไดม้กีารพฒันาเทคโนโลยทีีส่ามารถน ามาใชใ้นการถนอมอาหารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ซึ่งได้แก่ กระบวนการถนอมอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน หรอื Non-Thermal Processing โดย
กระบวนการดงักล่าวจะสามารถยบัยัง้การท างานของเชือ้จุลนิทรยีแ์ละเอนไซมไ์ด ้โดยไม่ส่งผล
เสยีต่อความสดและรสชาตขิองเนื้ออาหาร ซึ่งแตกต่างจากการพาสเจอรไ์รส์และสเตอรไิลสซ์ึง่
ต้องใชค้วามรอ้นสูง ดงันัน้ผู้ประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายอาหารคลนีควรน าเทคโนโลยดีงักล่าวมา
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ใช้ในการถนอมอาหารเพื่อการจดัจ าหน่ายอาหารคลนีส าหรบัผู้บรโิภคที่ส ัง่ซื้ออาหารคลนีทาง  
เดลิเวอร์รี่ ในปรมิาณอาหารจ านวนมาก ซึ่งผู้บรโิภคจะต้องเก็บอาหารไว้ค้างคืนเพื่อน ามา
บรโิภคต่อไป 
 
5.4  ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 
 1)  ผู้สนใจควรท าการศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการรบัสื่อของผู้บรโิภคเกี่ยวกบัอาหาร
คลนี เพื่อใหก้ารศกึษาดา้นการสื่อสารมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 2)  ควรท าการเปลี่ยนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา โดยอาจจะท าการศกึษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างที่ตดัสนิใจซื้ออาหารคลนีจากร้านจดัจ าหน่ายอาหารคลนีโดยตรง ซึ่งเป็นวธิกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มลูโดยผูว้จิยัเอง 
 3)  ควรท าการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัอื่นทีน่อกเหนือปัจจยัดา้นการสื่อสาร เช่น ปัจจยัดา้น
สงัคม ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นตน้ 
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แนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์ 
เร่ือง  การส่ือสารกบัการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
การศึกษาวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบรโิภค

อาหารคลีนของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ โดยเป็นการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interviews) ซึง่มปีระเดน็ค าถามดงันี้ 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

- ชื่อ  – นามสกุล   .................................................................................................... 
- อาย ุ………………... ปี 
- ประกอบธุรกจิอาหารคลนี/ เป็นนกัวชิาการดา้นโภชนาการ มาแลว้ ....................... ปี 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเหน็เก่ียวกบักระบวนการส่ือสารท่ีส่งเสริมการบริโภคอาหารคลี
นของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

1. ความคิดเหน็ของผูใ้ห้สมัภาษณ์ในฐานะผู้ประกอบการและนักวิชาการ 
1.1 ดา้นทกัษะในการสื่อสาร 

 - ท่านคดิว่าผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการ ควรมทีกัษะใน
การสื่อสารอะไรบา้งทีจ่ะสามารถอธบิายขอ้มลูเกีย่วกบัอาหารคลนี ใหป้ระชาชนเกดิการรบัรูแ้ละ
เขา้ใจเกีย่วกบัอาหารคลนีใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  
 - ท่านคดิว่าผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการควรใช้เทคนิค
การสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิให้ประชาชนเกดิการบรโิภคอาหารคลนีด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไร 
(เช่น การ บอกคุณสมบัติ/ ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยละเอียด อย่างตรงไปตรงมา ใช้การ
เปรยีบเทยีบ (อุปมา อุปไมย) การอธบิายใหเ้หน็ภาพ โดยอา้งองิจากสิง่ใกลต้วั เป็นตน้) 

     1.2 ดา้นทศันคต ิ
 - การที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการประเมนิทศันคติ/

และพฤตกิรรมการบรโิภคของผู้บรโิภคแต่ละคนก่อนท าการสื่อสารนัน้ จะช่วยท าให้ผู้ประกอบ
ธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการเกดิการรบัรูใ้นปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการ
บรโิภคอาหารไดห้รอืไม ่อยา่งไร 

1.3 ดา้นความรู ้
 - ท่านคดิว่าผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการควรเป็นผู้ที่มี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอาหารคลนีมาก น้อย เพยีงใด 
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 - การที่ผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการด้านโภชนาการที่มทีศันคติที่ดต่ีอ
อาหารคลนี และมพีฤติกรรมการบรโิภคคลนีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มสี่วนท าให้เกิดความ
ตัง้ใจทีจ่ะสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิการบรโิภคอาหารคลนี อยา่งเตม็ทีห่รอืไม ่อยา่งไร 
 - ท่านคิดว่าผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการที่มคีวามรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์/ คุณสมบตัทิี่เกดิจากการบรโิภคอาหารคลนี จะช่วยท า
ใหผู้บ้รโิภครบัประทานอาหารคลนีเพิม่ขึน้หรอืไม ่อยา่งไร 
 1.4 ดา้นสถานภาพในสงัคมและวฒันธรรม  

 - ท่านคดิว่าผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี/ นักวชิาการดา้นโภชนาการที่จะช่วยท าให้
ประชาชนรบัประทานอาหารคลนีเพิม่มากขึน้ ควรเป็นผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงดา้นการอาหาร หรอืเป็นผู้ที่
เคยไดร้บัรางวลัเกีย่วกบัการโภชนาการ หรอืไม ่อยา่งไร  

2. ความคิดเหน็ต่อสาร 
2.1 ดา้นรหสัสาร  

 - ท่านคดิว่าวธิกีารสื่อสารทางสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น การใชภ้าพ, การใชภ้าษา ฯลฯ 
ในการสื่อสาร ทีง่า่ยต่อความเขา้ใจ ท าใหป้ระชาชนเกดิความสนใจในอาหารคลนีหรอืไม ่อยา่งไร 
 2.2 ดา้นเน้ือหาสาร  

 - ท่านคิดว่าเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับอาหารคลีนที่มีอยู่ในสื่อปัจจุบันนัน้ มีความ
น่าเชื่อถอืหรอืไม ่อยา่งไร 

 - ท่านคดิว่าเนื้อหาในรายละเอยีดเกี่ยวกบัอาหารคลนีทีป่รากฏในสื่อต่าง ๆ มคีวาม
ซบัซอ้นมากแค่ไหน สามารถเขา้ใจไดง้า่ย หรอืยากแค่ไหน อยา่งไร  

 2.3 ดา้นการจดัสาร 
 - ท่านคิดว่าการจดัการ เรยีบเรียงเนื้อหาและล าดับการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

เกี่ยวกับอาหารคลีน ในปัจจุบันมีความเหมาะสม/ มีวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก
สลบัซบัซอ้น หรอืไม ่อยา่งไร 
 3. ความคิดเหน็ต่อช่องทางการส่ือสาร 

3.1 ดา้นบุคคล 
 - ท่านคดิว่าการใชผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นโภชนาการจากต่างประเทศ จะสามารถท าให้
ประชาชนเกดิการบรโิภคอาหารคลนีเพิม่มากขึน้หรอืไม ่อยา่งไร  
 - ท่านคิดว่าการยกตัวอย่างหรือการใช้กรณีศึกษาของบุคคลตัวอย่างที่ได้ร ับ
ประโยชน์จากการบรโิภคอาหารคลีนนัน้ ท าให้ประชาชนสนใจอาหารคลีนมากขึ้นหรอืไม ่
อยา่งไร 

3.2 ดา้นเครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
 - ท่านคดิว่าสื่อประเภทใดที่ควรน ามาใช้ในการสื่อสารเพื่อการส่งเสรมิการบรโิภค
อาหารคลนีของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร    
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 4. ความคิดเหน็ต่อผูร้บัสาร 
 4.1 ดา้นทกัษะในการสื่อสาร 
 - ท่านคิดว่าหลังจากการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มี

ความรู/้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัอาหารคลนี มากน้อยเพยีงใด 
 4.2 ดา้นทศันคต ิ

 - ท่านมีความเชื่อมัน่ว่า การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนของท่าน จะท าให้
ประชาชนมกีารบรโิภคอาหารคลนีเพิม่มากขึน้หรอืไม ่อยา่งไร 
 4.3 ดา้นความรู ้
 - ท่านคิดว่าประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้รบัจากท่าน ไปใช้ในการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเพื่อการบรโิภคอาหารคลนีไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
 4.4 ดา้นสถานภาพในสงัคมและวฒันธรรม 
 - ท่านคดิว่าการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัอาหารคลนีของท่าน จะท าให้ท่านได้รบัการ
ยอมรบัในแวดวงการดา้นการโภชนาการมากยิง่ขึน้หรอืไม ่อยา่งไร 
 
ส่วนท่ี 3 ข้อมลูปัญหาและอปุสรรค 
 - ท่านคิดว่าอุปสรรคหรอืปัญหาที่เกิดขึ้นในการบรโิภคอาหารคลีนของประชาชน มี
หรอืไม ่อยา่งไร 
 - ท่านคดิว่าวธิกีารแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการส่งเสรมิการบรโิภคอาหารคลนีนัน้ควร
เป็นอยา่งไร  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

การส่ือสารกบัการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร ์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 ขอความกรุณาจากผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาตอบค าถามให้ครบทุกขอ้ตามความเป็น
จรงิ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามครัง้นี้ ทางผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัความร่วมมอืจากท่าน และจะเก็บ
ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นความลบัอยา่งด ี
 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจรงิ 

1. เพศ   1. ชาย   2. หญงิ 
2. อาย ุ   
   1. อายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั  20 ปี   2. 21 – 30 ปี 
   3. 31 – 40 ปี     4. 41 – 50 ปี 
   5. 51 – 60 ปี     6. มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 
3. สถานภาพสมรส   
   1. โสด   2. สมรส   3. หมา้ย/ หยา่รา้ง 
4. ระดบัการศกึษา   

 1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  2. ปรญิญาตร ี
 3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

5. อาชพี   
 1. นกัเรยีน/ นกัศกึษา  2. ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
 3. พนกังานบรษิทัเอกชน  4. ธุรกจิส่วนตวั/ รบัจา้งอสิระ 

   5. พ่อบา้น/ แมบ่า้น   6. เกษยีณ 
 7. ว่างงาน    8. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................. 
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6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 1. ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท  
 2. 10,001 – 20,000 บาท 
 3. 20,001 – 30,000 บาท 
 4. 30,001 – 40,000 บาท 

   5. 40,001 – 50,000 บาท 
   6. มากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป 
 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูพฤตกิรรมเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารคลนี 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงใน  ทีต่รงกบัพฤตกิรรมของท่านมากทีสุ่ด 
1. รปูแบบอาหารคลนีทีท่่านเลอืกบรโิภคมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 

 1. ผกัและผลไมท้ีป่ลอดสารพษิ  
 2. เนื้อสตัวช์นิดต่างๆทีส่ดและสะอาด 
 3. ขา้วกลอ้งไมข่ดัส ีและ ธญัพชืต่าง ๆ 
 4. น ้ามนัมะพรา้ว หรอื น ้ามนัมะกอก (ใชแ้ทนน ้ามนัปาลม์) 
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................... 

2. ความถีใ่นการรบัประทานอาหารคลนีของท่านเป็นอย่างไร 
 1. ทุกวนั    2. สปัดาหล์ะ 1 – 2 วนั 
 3. สปัดาหล์ะ 3 – 4 วนั  4. สปัดาหล์ะ 5 – 6 วนั 

3. ท่านเลอืกซือ้อาหารคลนีจากแหล่งใด  
 1. รา้นคา้ทัว่ไป   2. หา้งสรรพสนิคา้/ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
 3. รา้นออนไลน์/ การจดัส่งถงึบา้น 
 4. อื่น ๆ (โปรดระะบุ)......................... 

4. บุคคลใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนีของท่านมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
 1. ตนเอง    2. ครอบครวั (พ่อ แม ่พีน้่อง) 
 3. เพื่อน/ เพื่อนรว่มงาน  4. สาม/ี ภรรยา 
 5. คนรูจ้กั    6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................... 

 
 
 



129 
 

ส่วนท่ี 3 การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัอาหารคลนี 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงใน  ทีต่รงกบัพฤตกิรรมของท่านมากทีสุ่ด 
1. ท่านรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัอาหารคลนีผ่านสื่อประเภทใด มากท่ีสดุ 
(ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านัน้) 

  1. โทรทศัน์   
  2. วทิย ุ  
  3. สื่อสิง่พมิพ ์กรณุาระบุ.....................................................................  
  4. ป้ายโฆษณา และโปสเตอร ์ 
  5. โฆษณา ณ จดุซือ้  
  6. กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด  
  7. การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (เวบ็ไซต์/ สื่อสงัคมออนไลน์) 
  8. การบอกต่อ  
  9. การประชาสมัพนัธแ์ละการเผยแพรผ่่านการขยายเสยีงของตราสนิคา้  
  10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................ 

2. จากขอ้ 1 ท่านมคีวามคดิเหน็ต่อการสื่อสารผ่านสื่อดงักล่าวอยา่งไร 
 1. เป็นสื่อทีส่ามารถท าใหร้บัรูข้อ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 2. เป็นสื่อทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 
 3. เป็นสื่อทีส่ามารถรบัรูข้อ้มลูขา่วสารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 4. เป็นสื่อทีร่บัรูข้อ้มลูขา่วสารเป็นประจ าทุกวนั  
 5. เป็นสื่อทีส่ามารถท าใหก้ลุ่มคนรบัรูข้อ้มลูไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................... 

3. จากขอ้ 1 ท่านรบัรูข้อ้มลูดา้นใด มากท่ีสดุ (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านัน้) 
 1. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากอาหารคลนี 
 2. ปรมิาณแคลอรีท่ีไ่ดร้บัจากอาหารคลนี 
 3. เมนูทีห่ลากหลายของอาหารคลนี  
 4. วตัถุดบิ/ ปรมิาณส่วนผสมทีน่ ามาใชใ้นการปรงุอาหารคลนี 
 5. วธิกีารปรงุรสอาหารคลนี 
 6. รปูแบบการถนอมอาหารคลนีไวร้บัประทานในมือ้ต่อไป 
 7. แหล่งจดัจ าหน่ายอาหารคลนี 
 8. ราคาในการจดัจ าหน่ายอาหารคลนี 
 9. หลกัการของการรบัประทานอาหารคลนี 
 10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................ 
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ส่วนท่ี 4 ระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัการสื่อสารเกีย่วกบัอาหารคลนี 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ปัจจยัการส่ือสารเก่ียวกบั 

อาหารคลีน 
 

ระดบัความเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
การเป็นผู้ส่งสารของผู้ประกอบ
ธรุกิจอาหารคลีน และนักวิชาการ
ด้านโภชนาการ 

     

1. ท่านคดิว่า ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ
เป็นผู้ส่งสารที่ให้ข้อมูลตามความ
เป็นจรงิ 

     

2. ท่านคดิว่า ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 
ควรใช้ดารา นักแสดง มาท าหน้าที่
เป็นผูช้่วยในการส่งสาร 

     

3. ท่านคดิว่าผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 
เป็นผู้ส่งสารที่มคีวามน่าเชื่อถอืของ
ขอ้มลูในระดบัสงู 
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ปัจจยัการส่ือสารเก่ียวกบั 

อาหารคลีน 

ระดบัความเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
การส่ือสารข้อมูลข่าวสารของผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ 

     

1. ท่านคดิว่า ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ
ให้ข้อมูล/เนื้อหาส าหรบัการสื่อสาร
เกี่ยวกบัอาหารคลนีได ้อย่างชดัเจน 
ครบถว้น สมบรูณ์ 

     

2. ท่านคดิว่า ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 
ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น Logo / 
ขอ้ความที่สื่อถงึความพเิศษ/จุดเด่น
ของอาหารคลีนที่มมีากกว่าอาหาร
ทัว่ ๆ ไป 

     

3. ท่านคดิว่าผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ
ใช้ข้อความเพื่อการสื่อสารอาหาร
คลนีทีเ่ขา้ใจงา่ย ไมค่ลุมเครอื 
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ปัจจยัการส่ือสารเก่ียวกบั 

อาหารคลีน 

ระดบัความเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ส่ื อ ส า ร ขอ ง  ผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ 

     

1. ท่านคดิว่า ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 
เลือกใช้สื่อที่ท าให้ท่านรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย 
เช่น มทีัง้ภาพและเสยีง เป็นตน้ 

     

2. ท่านคดิว่า ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ
ควรเลือกใช้สื่ อที่ท าให้ท่านรับรู้
ขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ เกีย่วกบัอาหาร
คลนีทุกวนั 

     

3. ท่านคดิว่า ผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร
คลนี และนกัวชิาการดา้นโภชนาการ 
ควรเลือกใช้สื่ อ เครือข่ายสังคม
มากกว่าสื่ออื่น ๆ ในการให้ข้อมูล
ขา่วสาร 
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ปัจจยัการส่ือสารเก่ียวกบั 

อาหารคลีน 

ระดบัความเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
ความคิดเห็นของผู้ ร ับ ข้อมูล
ข่าวสารจาก ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ 

     

1. ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ท่าน
ได้รบัจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกบัอาหาร
คลนีของผูป้ระกอบธุรกจิอาหารคลนี 
และนักวชิาการดา้นโภชนาการ เป็น
ขอ้มลูทีต่รงกบัความเป็นจรงิ  

     

2. ท่านคิดว่า การน าเสนอเนื้อหา
สารของผู้ประกอบธุรกจิอาหารคลนี 
และนักวิชาการด้านโภชนาการ 
มุง่เน้นการส่งเสรมิและรกัษาสุขภาพ 
จากการบรโิภคอาหารคลนี 

     

3. ก า ร ใช้ ข้ อ ความ ในสื่ อ ของผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวชิาการดา้นโภชนาการทีเ่ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั จะท าใหท้่านรบัรู้
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นจรงิมากขึน้ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการส่ือสารกับการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานคร 
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............................................................................................................................................... 
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