
17

Vol. 15, No.2, July - December 2016
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และความต้ังใจซ้ืออาหาร
คลีนโดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชากรไทยทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอื่นๆ ที่มีอายุระหว่าง 18 – 65 ปี จํานวน 366 คน ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
และแบบเผชิญหน้า โดยผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ความรู้เรื่องอาหารคลีนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับต่ํากับทัศนคติต่ออาหารคลีน และความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนในขณะที่ทัศนคติต่ออาหารคลีนมีความ
สัมพันธ์ระดับสูงกับความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นและยังเป็นตัวแปรทํานายความ
ตั้งใจซ้ืออาหารคลีนอีกด้วย ในส่วนของปัจจัยด้านประชากรน้ันพบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้
เรื่องอาหารคลีน อย่างไรก็ตาม ตัวแปรด้านการศึกษากลับมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน
ผลการศึกษาที่ได้สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
รับประทานอาหารคลีนกับกลุ่มคนไทยในวงกว้าง 
 
คําสําคัญ:  อาหารคลีน  คลีนฟู้ด  การส่ือสารสุขภาพ 
 
Abstract 
 The objective of this survey research was to study the relationship among knowledge, 
attitude, and intention to consume clean food. Data were collected from 366 male and 
female respondents aged 18-65 years, who live in Bangkok and other provinces. 
Questionnaires were distributed through web-based and paper-based survey. The results 
illustrated that knowledge had slightly positive correlation with attitude and the intention 
to consume clean food. However, attitude had the strongest positive relationship with the 
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intention to consume clean food. Furthermore, a Multiple Linear Regression was used and 
the result showed that attitude was the significant predictor of intention to consume clean 
food. In addition, age had positive correlation with knowledge, while education level was 
negatively correlated with the intention to consume clean food. These research findings 
can be used as a guideline for health communication on clean food consumption 
promotion. 
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บทนํา 
 ที่ผ่านมาคนไทยให้ความสําคัญกับสุขภาพมากข้ึน 
ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นได้รับ
ความนิยมมากขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งมาราธอน การ
ปั่นจักรยาน การเล่นโยคะ การชกมวย การเล่นแบดมินตัน 
การออกกําลังกายแบบ 25 นาที รวมถึงในเรื่องของการ
บริโภคที่หลายคนเริ่มหันมาบริโภคอาหารคลีน (clean 
food) มากขึ้น 
 คํานิยามของอาหารคลีนหรือที่คนไทยเรียกติดปาก
ว่าการกินคลีน (eat clean) นั้น เป็นการรับประทาน
อาหารที่เน้นความสด สะอาด อาหารแบบธรรมชาติ 
เช่น ผักสด ผลไม้สด ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการขัดสี เป็นต้น 
ปราศจากการปรุงแต่ง ไม่ทอด ต้ม ย่างจนไหม้ หรือควร
ผ่านการปรุงแต่งให้น้อยที่สุด รวมถึงไม่ผ่านกระบวนการ
หมักดอง และไม่ใช่อาหารสําเร็จรูปที่มีแป้ง ผงชูรส และ
โซเดียมในปริมาณที่สูง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ 
สง่า ดามาพงษ์ ผู้จัดการโครงการสมวัย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ภาวิณี 
เทพคําราม, 2557) ได้อธิบายถึงลักษณะของอาหารคลีน
ไว้ว่าเป็น “อาหารที่ไม่ปนเปื้อน” และเป็น “อาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ” กล่าวคือ เป็นอาหารที่ไม่ปนเปื้อนเช้ือ
โรค เชื้อจุลินทรีย์ หรือพยาธิจากการทําอาหารไม่สุก 
หรือปรุงไม่สะอาด มีแมลงวันตอม หรือเป็นอาหารค้าง
คืน รวมถึงไม่ปนเปื้อนสารเคมีจากยาฆ่าแมลง สีผสม
อาหาร และสารกันบูด โดยจะต้องมีสารอาหารครบ 5 หมู่ 
รวมถึงมีความหลากหลาย อีกทั้งได้สัดส่วนในปริมาณที่
พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป รวมทั้งหลีกเล่ียง
อาหารรสจัด ไม่ว่าจะหวานจัด เค็มจัด มันจัด เผ็ดจัด 
สุดท้ายคือ เน้นการรับประทานผักผลไม้ให้มาก (ภาวิณี 
เทพคําราม, 2557) 

 หนึ่งในตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงความนิยมในอาหารเพ่ือ
สุขภาพน้ันสามารถสังเกตได้จากมูลค่าตลาดอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งจากการสํารวจโดย Euro 
monitor (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) พบว่า มูลค่าตลาด
อาหารสุขภาพของไทยในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 
161,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนตลาดผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติซึ่งเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยหรือไม่มี
การปรุงแต่งเลยสูงถึงร้อยละ 30 ซึ่งเติบโตจากปีก่อน
หน้าที่ร้อยละ 6.1 และคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง
ร้อยละ 6 ต่อปี ไปจนถึงปี 2560 โดยมูลค่าตลาดอาหาร
สุขภาพของไทยใหญ่เป็นลําดับที่ 19 ของโลก ซึ่งตลาด
ใหญ่สุด คือ จีน บราซิล และสหรัฐฯ ตามลําดับ 
 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ที่เราทํา
มักจะเป็นไปตามกระแสและขาดความต่อเนื่อง ซึ่ง
รวมถึงการรับประทานอาหารคลีนด้วยเช่นกัน อีกทั้ง
การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนยังมีไม่
มากนัก ทั้งนี้ มีเพียงการสํารวจความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ในกลุ่มนิสิตปริญญา-
ตรีเท่านั้น (วิชญนาถ เรืองนาค,  2558) โดยไม่ได้อธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว ซึ่งหากเราเข้าใจ
ความสัมพันธ์ เหล่านี้จะช่วยเป็นพื้นฐานที่สามารถ
นํามาใช้กําหนดเป็นกลยุทธ์ในการรณรงค์ส่ือสารเพ่ือ
ส่งเสริมให้คนรักสุขภาพด้วยวิธีการรับประทานอาหาร
คลีนอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุน
ให้คนไทยรับประทานอาหารคลีนเป็นประจําและทํา
อย่างเป็นกิจวัตร อันจะนํามาซ่ึงสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงของคนไทยทั้งประเทศอย่างถาวร ไม่ใช่เพียงแต่
รับประทานเป็นครั้งคราวหรือทําตามกระแสนิยมเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากร ความรู้เรื่องอาหารคลีน ทัศนคติต่ออาหารคลีน 
และความต้ังใจซ้ืออาหารคลีน 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรู้เรื่องอาหารคลีน
และทัศนคติต่ออาหารคลีนที่มีต่อความตั้งใจซื้ออาหาร
คลีน 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ทัศนคติและพฤติกรรม 
 หน่ึงในปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
หรือมีความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา คือ ความรู้ 
(knowledge) และทัศนคติ (attitude) Rogers (1973) 
กล่าวว่า การส่ือสารเป็นตัวกลางสําคัญที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีลักษณะต่อเนื่องกัน 
โดย  สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ได้กล่าวไปในทิศทาง
เดียวกันว่า การแสดงออกของบุคคลโดยส่วนใหญ่มี
พื้นฐานจากความรู้และทัศนคติ โดยหากบุคคลเปิดรับ
ส่ือและแปลข้อความสารที่ตนได้รับแตกต่างกันจะทําให้
เกิดความรู้และทัศนคติแตกต่างกัน นําไปสู่การมี
ประสบการณ์และพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน 
 ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ
พฤติกรรมน้ันสามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้  
ซึ่ง Bloom, Engelhart, Furst, Hill, และ Krathwohl 
(1956) กล่าวว่า การเรียนรู้จากการฟัง การอ่าน การ
สัมผัส รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทําให้คนเปล่ียนแปลง
ความคิดและพฤติกรรมได้โดยเม่ือบุคคลประสบปัญหาที่
ต้องได้รับการแก้ไข บุคคลจะใช้ความรู้ที่มีเพื่อแก้ไข
ปัญหานั้นในการศึกษาของ สุทธิชา คําพันธ์ (2547) 
พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารชีวจิตแต่กลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาหารชีวจิตที่ถูกต้อง โดยร้อยละ 80 ของกลุ่ม
ตัวอย่างปฏิบัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค
อาหารชีวจิตเพียง 4 พฤติกรรม จาก 20 พฤติกรรม 
นอกจากนี้ ยังมีข้อค้นพบทางประชากรศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 
กล่าวคือ อายุเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภค
อาหารชีวจิต ในขณะที่เพศและระดับการศึกษาไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพ่ือ
สุขภาพดังกล่าว 
 คติเป็นที่ชัดเจนว่าความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศน
โดยทัศนคติ เ ป็นตัว เ ช่ือมโยงระหว่างความรู้ และ
พฤติกรรม มีงานศึกษาหลายช้ินที่พิสูจน์ว่าทัศนคติเกิด
จากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นจากการอบรมสั่งสอน 
(Allport, 1975) การอ่านหนังสือ (Krech & Crutchfield, 
1948) การบอกเล่าและการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น 
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520) หรือจากข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้รับ (ธงชัย สันติวงษ์, 2539) โดย ประภาเพ็ญ สุวรรณ 
(2526) กล่าวว่า บุคคลสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติได้
จากข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากส่ือรวมถึงจากบุคคลอื่น
รอบข้าง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของ
การรับรู้และความคิด (cognitive component) ซึ่งจะ
ส่งผลให้องค์ประกอบอื่นเปล่ียนแปลงไปด้วย ซึ่งในที่นี้
คือ องค์ประกอบด้านเจตคติหรืออารมณ์ (affective 
component) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(behavioral component) โดยในงานศึกษาเรื่อง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักศึกษาโดยยึดหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขของ อนุกูล พลศิริ (2551) 
พบว่า ความรู้กับทัศนคติ ความรู้กับพฤติกรรม และ
ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษานั้น
ล้วนมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก 
 โดยถึงแม้ว่าทัศนคติและพฤติกรรมจะมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม ทัศนคติก็เป็นเพียงปัจจัย
หนึ่งเท่านั้น เพราะพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
อาจเกิดขึ้นจากกรอบบรรทัดฐานทางสังคมและปัจจัย
ภายนอกอื่นๆ นอกจากนี้ การเกิดความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมอาจไม่ได้เกิดอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นตรง โดย 
(Schwartz, 1975, อ้างถึงใน สุชัญญา ลิ่มสกุล, 2541; 
ศิริญญา บุญประชุม, 2543) กล่าวว่า ถึงแม้ความรู้และ
ทัศนคติจะมีความสัมพันธ์กัน และทําให้เกิดพฤติกรรม
ตามมา แต่ทั้งสองปัจจัยนั้นไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์
กัน เพราะทั้งความรู้และทัศนคติต่างสามารถทําให้เกิด
พฤติกรรมได้ โดยความรู้อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมได้
โดยตรงหรือมีทัศนคติเป็นตัวกลางที่ทําให้เกิดการเรียนรู้
และพฤติกรรมตามมาก็เป็นได้ 
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 ดังนั้น เมื่อผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อหรือ
ได้ ยิ นจาก เพื่ อนหรื อบุ คคลใก ล้ชิ ด เกี่ ย วกั บการ
รับประทานอาหารคลีน ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจใน
อาหารคลีนระดับหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดทัศนคติใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และอาจก่อให้เกิดความตั้งใจใน

การตัดสินใจรับประทานอาหารคลีนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ 
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันอาจเป็นตัวแปร
ที่ทําให้ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจซื้ออาหารคลีน 
แตกต่างกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องอาหาร
คลีน ทัศนคติต่ออาหารคลีน และความต้ังใจซ้ืออาหาร
คลีนครั้ง นี้ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey) โดย
ศึ ก ษ า กั บ ป ร ะ ช า ก ร ไ ท ย ทั้ ง ช า ย แ ล ะ หญิ ง ใ น
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ และมีอายุระหว่าง  
18 – 65 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สามารถตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารด้วยตนเอง และได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
366 คน ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (non probability sampling) จากการใช้
เครื่องมือ ซึ่งได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่ง
พัฒนาจากการสนทนากลุ่ม (focus group) กับผู้ที่เคย
และไม่เคยรับประทานอาหารคลีนจํานวนทั้งหมด 8 คน 
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ปัจจัย
ด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ เป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ 2) ความรู้เรื่อง
อาหารคลีน จํานวน 8 ข้อ 3) ทัศนคติต่ออาหารคลีน 
จํานวน 10 ข้อ และ 4) ความตั้งใจซื้ออาหารคลีน 

จํานวน 3 ข้อ ซึ่งส่วนที่ 2 – 4 เป็นข้อคําถามแบบมี
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เท่ากับ 5 คะแนน ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 
คะแนน ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วย
การทดสอบความเที่ยงตรงแบบเฉพาะหน้า (face 
validity) และทดสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดย
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 2 ครั้ง คือ กับกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
แบบสอบถามจํานวน 30 คน ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น 0.76 
ถึง 0.89 และกับกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจริง ซึ่งได้
ค่าความเชื่อมั่น 0.76 ถึง 0.89 เช่นกัน จึงถือว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับสูง (ตารางที่ 1)  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ qualtrics (web-
based survey) และแบบเผชิญหน้า (paper-based 
survey) ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 
10 มกราคม พ.ศ. 2559 จากนั้นจึงประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพื่อแสดงลักษณะข้อมูลปัจจัยด้านประชากร เรื่อง

ความรู้เรื่องอาหารคลีน 

ทัศนคติต่ออาหารคลีน 

ความต้ังใจซ้ืออาหารคลีน ปัจจัยด้านประชากร 
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อาหารคลีน ทัศนคติต่ออาหารคลีนและความตั้งใจซ้ือ
อาหารคลีน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากร ความรู้เรื่องอาหารคลีน ทัศนคติต่ออาหาร

คลีน และความตั้งใจซื้ออาหารคลีน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้าน
ประชากร ความรู้ เรื่องอาหารคลีน และทัศนคติต่อ
อาหารคลีน ที่มีต่อความตั้งใจซ้ือ 

 
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบค่าความเชื่อมั่นเพื่อพัฒนาแบบสอบถามโดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ตัวแปร จํานวนคําถาม
Cronbach’s Alpha 

การทดสอบแบบสอบถาม 
(30 คน) 

การเก็บข้อมูลจริง 
(366 คน) 

ความรู้ในเรื่องอาหารคลีน (K) 8 0.89 0.77 
ทัศนคติต่ออาหารคลีน (A) 10 0.76 0.76 
ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน (P) 3 0.88 0.89 
 
ผลการวิจัย 
 ก ลุ่มตั วอย่ า ง  366  คน  ในการศึ กษาครั้ ง นี้
ประกอบด้วย เพศหญิง 216 คน (ร้อยละ 59.0) เพศชาย 
150 คน (ร้อยละ 41.0) อายุระหว่าง 18 – 45 ปี (ร้อยละ 
97.5) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 88.5) และ
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 7,500 – 18,000 บาท (ร้อยละ 
27.0) มากที่สุด 
 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่า ด้านความรู้เรื่องอาหาร
คลีนคําถามที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ 
อาหารคลีนมีไขมันต่ํา (ค่าเฉลี่ย 4.03 คะแนน) อาหาร
คลีนมีแคลอรี่ต่ํา (ค่าเฉลี่ย 3.95 คะแนน) และอาหาร
คลีนไม่มีวัตถุกันเสีย (ค่าเฉลี่ย 3.83 คะแนน) ตามลําดับ 
 ส่วนด้านทัศนคติต่ออาหารคลีนนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ระบุว่าการรับประทานอาหารคลีนเป็นเรื่องที่มีสาระ 

(ค่าเฉล่ีย 4.08 คะแนน) รองลงมา คือ การรับประทาน
อาหารคลีนมีประโยชน์มากมาย (ค่าเฉลี่ย 3.98 คะแนน) 
และสามารถรับประทานอาหารคลีนได้จริงโดยไม่รู้สึก
แปลกและมีรสชาติที่ยอมรับได้ (ค่าเฉล่ีย 3.70 คะแนน) 
ส่วนประเด็นที่ได้คะแนนต่ําที่สุดสองอันดับ คือ อาหาร
คลีนเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเงิน (ค่าเฉลี่ย 3.10 คะแนน) และ
อาหารคลีนเป็นส่ิงสําคัญที่ต้องรับประทานทันที (ค่าเฉล่ีย 
2.89 คะแนน) 
 สําหรับด้านความต้ังใจซ้ืออาหารคลีนข้อที่ ได้
คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ มีความตั้งใจที่จะซื้ออาหารคลีน 
มารับประทานในอนาคต (ค่าเฉลี่ย 3.80 คะแนน) โดย
ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ มีความตั้งใจที่จะซื้อ
อาหารคลีนมารับประทานภายในหน่ึงเดือนจากน้ี 
(ค่าเฉลี่ย 3.57 คะแนน) ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย (M) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ขององค์ประกอบด้านความรู้ ทัศนคติ และความ
 ตั้งใจซ้ืออาหารคลีน 
ความรู้เร่ืองอาหารคลีน M SD 
- อาหารคลีนมีไขมันต่ํา 
- อาหารคลีนมแีคลอรี่ต่ํา 
- อาหารคลีนมีเกลือโซเดียมต่ํา 
- อาหารคลีนทาํจากธรรมชาตทิั้งหมด 

4.03 
3.95 
3.75 
3.42 

1.19 
1.07 
1.31 
1.35 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย (M) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ขององค์ประกอบด้านความรู้ ทัศนคติ และความ
 ตั้งใจซ้ืออาหารคลีน (ต่อ) 
ความรู้เร่ืองอาหารคลีน M SD 
- อาหารคลีนไมม่ีวัตถกุันเสีย 
- อาหารคลีนไมผ่่านกระบวนการแปรรูป 
- อาหารคลีนใหคุ้ณค่าทางอาหารครบถว้นในหนึ่งมื้อ 
- อาหารคลีนไมม่ีไขมัน เกลือ หรือน้ําตาล 

3.83 
3.24 
3.72 
2.59 

1.27 
1.38 
1.16 
1.32 

รวม 3.57 0.78 
ทัศนคติต่ออาหารคลีน M SD 
- อาหารคลีนเปน็ส่ิงที่อินเทรนด์ 
- อาหารคลีนเปน็ส่ิงที่คุ้มค่าเงิน 
- อาหารคลีนเปน็ส่ิงสําคัญที่ต้องรับประทานทนัท ี
- อาหารคลีนสามารถกินได้จริงโดยไม่รู้สึกแปลก 
- รสชาติของอาหารคลีนไม่จืดชดื 
- อาหารคลีนมรีสชาติที่ยอมรบัได้ 
- อาหารคลีนคือทางเลือกสําหรับคุณ 
- การรับประทานอาหารคลีนเปน็เรื่องที่มีสาระ 
- การรับประทานอาหารคลีนมปีระโยชน์มากมาย 
- อาหารคลีน คือ ส่ิงที่จําเป็น 

3.64 
3.10 
2.89 
3.70 
3.16 
3.70 
3.34 
4.08 
3.98 
3.25 

1.35 
1.09 
1.02 
0.95 
1.06 
0.87 
1.21 
0.86 
0.73 
0.99 

รวม 3.49 0.58 
ความตั้งใจซือ้อาหารคลีน M SD 
- มีความตั้งใจทีจ่ะซื้ออาหารคลีนมารับประทานในอนาคต 
- มีความตั้งใจทีจ่ะซื้ออาหารคลีนมารับประทานภายใน 
  หนึ่งเดอืนจากนี้ 
- มีความตั้งใจทีจ่ะลองรับประทานอาหารคลีนเมนูอ่ืนๆ  
  อีกในอนาคตอันใกล้นี ้

3.80 
3.57 

 
3.70 

 

1.28 
1.57 

 
1.44 

 
รวม 3.69 1.30 
 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านความรู้ ทัศนคติ และความต้ังใจซื้ออาหารคลีน 
รวมถึงปัจจัยด้านประชากร ซึ่งได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
และรายได้ ด้วยค่าสถิติ Pearson’s product moment  
 

correlation พบว่า ความรู้ เรื่องอาหารคลีนมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่ออาหารคลีน และความ
ตั้งใจซ้ืออาหารคลีน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (r = 0.21 และ 0.16 ตามลําดับ) ส่วนทัศนคติต่อ 
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อาหารคลีนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้เรื่องอาหาร
คลีน และความต้ังใจซ้ืออาหารคลีน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.21 และ 0.69 ตามลําดับ) 
 สําหรับปัจจัยด้านประชากรนั้นพบว่า  อายุมี
ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความรู้เรื่องอาหารคลีน         

(r = 0.18) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 อย่างไร-
ก็ตาม ตัวแปรด้านการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน (r = -0.15) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 3 
 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านประชากร ความรู้เรื่องอาหารคลีน ทัศนคติต่ออาหารคลีน 
 และความต้ังใจซ้ืออาหารคลีน 
 ความรู้เร่ืองอาหารคลีน ทัศนคติต่ออาหารคลีน ความตั้งใจซือ้อาหารคลีน
ความรู้ในเรื่องอาหารคลีน 1.0 .21* .16* 
ทัศนคติเกี่ยวกบัอาหารคลีน .21* 1.0 .69* 
ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน .16* .69* 1.0 
ปัจจัยด้านประชากร 
อาย ุ
ระดับการศึกษา 
รายได ้

 
.18* 
-.06 
.01 

 
-.10 
-.01 
-.07 

 
-.02 
-.15* 
-.05 

* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากนั้นผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (multiple regression analysis) ในการหา
อิทธิพลของความรู้เรื่องอาหารคลีน และทัศนคติต่อ
อาหารคลีนจะสามารถทํานายความต้ังใจซ้ืออาหารคลีน
ได้หรือไม่ อย่างไร ผลการทดสอบพบว่า ความรู้เรื่อง
อาหารคลีน และทัศนคติต่ออาหารคลีนเป็นองค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้ังใจซ้ืออาหารคลีน 

อย่างมีนัย สํา คัญทางสถิติที่ ระดับ  0 .05 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) คือ 0.48 ซึ่งหมายความว่า 
องค์ประกอบท้ังสองมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซ้ืออาหารคลีน 
ในระดับร้อยละ 48.0 ส่วนร้อยละ 52.0 เกิดจากอิทธิพล
ของปัจจัยอื่นๆ โดยทัศนคติต่ออาหารคลีน คือ ตัวแปรที่
มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) สูงสุดที่ 0.69 
ตามตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรทํานายความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน 
ตัวแปรทํานายความต้ังใจซือ้อาหารคลีน ความตั้งใจการรับประทานอาหารคลีน 
ความรู้ในเรื่องอาหารคลีน 0.02 
ทัศนคติเกี่ยวกบัอาหารคลีน 0.69* 
R2 0.48 
*  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยข้างต้น มีประเด็นที่สามารถนํามา
อภิปรายได้ดังนี้ ในด้านความรู้เรื่องอาหารคลีนพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าอาหารคลีนมีไขมัน และพลังงานต่ํา 
โดยความรู้ของกลุ่มตัวอย่างจะแตกต่างจากความหมาย
ของอาหารคลีนตามนิยามของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะต้องมีสารอาหารครบ 
5 หมู่ รวมถึงมีความหลากหลาย อีกทั้งได้สัดส่วนใน
ปริมาณที่พอ เหมาะ  ไม่มากหรือน้อยจนเกิน ไป  
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร
คลีนที่สอดคล้องกับความหมายที่ ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการกําหนดในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการไม่
ปนเปื้อนสารกันบูด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนที่ถูกต้องในบางส่วน   
แต่ก็มีความรู้ที่ผิดจากหลักวิชาการในประเด็นที่สําคัญ 
ทั้งนี้ สังคมไทยในวงกว้างยังไม่คุ้นเคยกับการรับประทาน
เพื่อสุขภาพแนวใหม่ โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาของ 
วิชญนาถ เรืองนาค (2558) ที่พบว่าคนไทยยังไม่ได้
รับประทานอาหารคลีนกันอย่างแพร่หลาย จึงอาจต้องมี
การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐมากขึ้น ในการ
ส่ือสารข้อมูลที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารคลีนเพื่อให้คนไทยเห็นความสําคัญและหันมา
สนใจการรับประทานอาหารคลีนเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น 
 ส่วนผลการวิจัยด้านทัศนคติต่ออาหารคลีนพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเห็นความสําคัญของการรับประทานอาหาร
คลีน และเห็นว่าอาหารคลีนเป็นส่ิงที่มีประโยชน์มาก 
นอกจากน้ี คุณสมบัติด้านรสชาติก็ยังเป็นส่ิงที่กลุ่ม
ตัวอย่างคํานึงถึง โดยเป็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติที่ดีต่อรสชาติของอาหารคลีน ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก
วัตถุดิบของอาหารคลีนสามารถนํามาประกอบอาหารได้
หลากหลายรายการซึ่งมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่แตกต่าง
กับรายการอาหารทั่วไป นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยน้อยในประเด็นอาหารคลีน
เป็นส่ิงที่คุ้มค่าเงินและเป็นส่ิงสําคัญที่ต้องรับประทาน
ทันที ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริโภคที่บริโภคอาหารคลีน
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 7,500 – 18,000 บาท มาก
ที่สุดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาอาหารคลีนโดยเฉล่ีย
กล่องละ 59 – 150 บาท (อันติกา, 2558) จะเห็นได้ว่า 
เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ต่อเดือน 

และค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาอาหารจาน
เดียวซึ่งเริ่มต้นที่ราคา 30 บาท (เช็คราคา จานด่วน, 
2558) และถึงแม้ว่าอาหารคลีนจะมีความสําคัญ แต่กลุ่ม
ตัวอย่างอาจมองว่าการรับประทานอาหารคลีนไม่ใช่เรือ่ง
สําคัญที่ สุดในชีวิต โดยสามารถรับประทานอาหาร
ประเภทอื่นที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกายได้เช่นกัน 
ทําให้การรับประทานอาหารคลีนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 
 สํ า ห รั บ ด้ า นค ว าม ต้ั ง ใ จ ซื้ อ อ าห า รค ลีนนั้ น 
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ตั้งใจที่จะซ้ืออาหารคลีนมารับประทานในอนาคตและ
สนใจจะลองรับประทานอาหารคลีนเมนูอื่นๆ อีกใน
อนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม เมื่อกําหนดระยะเวลาของ
ความตั้งใจที่จะบริโภคภายในหนึ่งเดือนกลับพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความตั้งใจลดลงที่จะเปล่ียนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าการรับประทานอาหารคลีนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมี
ราคาสูง ไม่สอดรับกับระดับรายได้ต่อเดือนของกลุ่ม
ตัวอย่าง หรือไม่คุ้มค่าเงิน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างจึงมีความ
ตั้งใจในระดับต่ําที่จะซ้ืออาหารคลีนภายในหน่ึงเดือน ซึ่ง
อาจเป็นระยะเวลาที่รวดเร็วเกินไปในการตัดสินใจซื้อ 
 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน 
ความรู้เรื่องอาหารคลีน ทัศนคติต่ออาหารคลีนความ
ตั้งใจซ้ืออาหารคลีน และปัจจัยด้านประชากรน้ัน การ
วิจัยครั้งนี้พบว่า ความรู้เรื่องอาหารคลีนมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับทัศนคติต่ออาหารคลีน ซึ่งยืนยันข้อค้นพบ
ของงานวิจัยในอดีตอย่างต่อเนื่องทั้งงานวิจัยต่างประเทศ 
(Allport, 1975; Krech, & Crutchfield, 1948) และ
งานวิจัยในประเทศไทย (จันทร์กวี สุทธิพินิจธรรม, 
2552) 
 สําหรับด้านความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ต่ออาหาร
คลีน และความต้ังใจซ้ืออาหารคลีนนั้น ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความตั้ ง ใจ ซ้ืออาหารคลีน ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุทธิชา คําพันธ์ (2547) ที่ชี้ให้เห็นว่า 
ความรู้ เ กี่ ย วกับอาหารชี วจิ ต มีความ สัมพันธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตเช่นกัน  
 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่ออาหารและ
ความตั้งใจซื้ออาหารคลีนนั้น การวิจัยครั้งนี้พบว่า 
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องค์ประกอบทั้งสองมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ อนุกูล พลศิริ 
(2551) ที่ศึกษาการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
ของนักศึกษา และสรุปว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์ใน   
เชิงบวกกับพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ รวมถึงความรู้
และความต้ังใจซ้ืออาหารคลีนในการวิจัยครั้งนี้นั้นเป็น
ความสัมพันธ์ระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติต่ออาหารคลีนกับความต้ังใจซื้ออาหาร
คลีนและในส่วนการวิจัยเพิ่มเติมยังพบว่า ทัศนคติต่อ
อาหารคลีนสามารถเป็นปัจจัยที่ทํานายความตั้งใจในการ
บริโภคอาหารประเภทนี้ได้ถึงร้อยละ 69 ซึ่งหมายความว่า 
ความตั้ งใจบริโภคอาหารคลีนเกิดจากทัศนคติที่ดี
มากกว่าความรู้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการบริโภคอาหาร
คลีนเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่
นานนัก และยังไม่มีการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง จึงทําให้บุคคลทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับอาหารคลีน
ในระดับปานกลาง แต่ก็อาจมีทัศนคติที่ดีต่อประเด็น
ดังกล่าวได้ เนื่องจากการบริโภคอาหารคลีนในประเทศ
ไทยนั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามกระแส ดังจะเห็น    
ได้จากที่ก ลุ่มตัวอย่างเห็นว่า อาหารคลีนเป็นส่ิงที่       
“อินเทรนด์” ฉะน้ัน การเกิดทัศนคติต่อการบริโภค
อาหารประเภทนี้จึงอาจเกิดขึ้นตามกระแสสังคมและ
อาจนําไปสู่ความตั้งใจซื้ออาหารคลีนได้โดยไม่ต้องอาศัย
ความรู้มากนัก 
 ในส่วนของปัจจัยด้านประชากรนั้น งานวิจัยครั้งนี้
ยังพบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้เรื่อง
อาหารคลีน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่ามี
ความรู้ เ กี่ ยวกับอาหารคลีน ในระดับ สู งกว่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งอาจเป็นเพราะ
บุคคลที่มีอายุมากกว่ามีแนวโน้มที่จะห่วงใยสุขภาพจึง
เปิดรับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
มากกว่าคนที่มีอายุน้อย ซึ่งการบริโภคอาหารคลีนถือว่า
เป็นกิจกรรมประเภทหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นกัน 
นอกจากน้ี ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่ามีความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน 
มากกว่า โดยอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง
มีความต้องการข้อมูลมากกว่าในการคิดวิ เคราะห์

ประกอบการตัดสินใจ จึงมีความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนใน
ระดับต่ํา เนื่องจากยังมีผลการวิจัยเชิงประจักษ์จํานวน
น้อยเกี่ยวกับอาหารคลีน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาต่ํากว่า อาจไม่ต้องการการคิดวิเคราะห์ที่
ซับซ้อนมากนัก จึงมีความตั้งใจซ้ืออาหารคลีนมากกว่า
คนกลุ่มแรก โดยอาจพิจารณาจากสิ่งที่ผู้อื่นนิยมกระทํา
หรือกําลังอยู่ในกระแสสังคม 
 
ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยครั้งนี้สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ในการ
ส่ือสารสุขภาพเพื่อให้ประชาชนไทยใส่ใจในสุขภาพด้วย
วิธีการบริโภคอาหารคลีนโดยออกแบบสารที่เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารประเภท
ดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้มีความรู้ที่สอดคล้องกับคํานิยามที่ สสส. 
ให้ไว้เพียงบางส่วน นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสําคัญกับ
การส่ือสารที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
บริโภคอาหารคลีนด้วยเช่นกัน เพราะองค์ประกอบด้าน
ทัศนคติถือเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะ
บริโภคอาหารคลีน จึงควรเลือกส่ือสารด้วยกลยุทธ์ที่
สามารถโน้มน้าวให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเป็นสําคัญอีกทั้ง
ยังควรขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นไปยังกลุ่ม
ผู้รับสารที่มีอายุน้อย ซึ่งพบว่ายังมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร
คลีนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ที่มีอายุมาก โดยอาจเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติทางบวกและนําไปสู่ความ
ตั้งใจซ้ืออาหารคลีนมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม  การที่จะผลักดันให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนจนเป็นกิจวัตรและเกิด
เป็นอุปนิสัย ไม่เพียงแต่บริโภคเพราะเป็นกิจกรรมที่
กําลังอยู่ในกระแสนิยม ต้องอาศัยการสื่อสารอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ําและรักษาไว้ซึ่ง
ทัศนคติเชิงบวกอันจะนําไปสู่พฤติกรรมการบริโภคเพื่อ
สุขภาพที่ถาวร ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลเกิดความตั้งใจซ้ือ
อาหารคลีนจะต้องเน้นการส่ือสารให้กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายเกิดความรู้สึกเชิงบวกว่า อาหารคลีนคุ้มค่าเงิน 
เช่น แสดงให้เห็นที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบที่เลือกใช้
ว่าดีกว่าอาหารจานเดียวหรืออาหารจากร้านตามสั่ง
ทั่วไป และคุ้มค่าเมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่จ่ายไปสําหรับ
การซ้ืออาหารคลีนในแต่ละครั้ง นอกจากน้ัน อาจส่ือสาร
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โดยใช้ผลการวิจัยเรื่องคุณประโยชน์ของอาหารคลีน 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของอาหารคลีนต่อสุขภาพรวมถึงการ
นําเสนอรูปลักษณ์ของอาหารให้น่ารับประทานผ่าน
ภาพประกอบที่ใช้ในการสื่อสาร พร้อมทั้งให้รายละเอียด
เกี่ยวกับสถานที่จัดจําหน่าย รวมถึงวิธีการส่ังซื้อ เพื่อให้
ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความสะดวกในการซ้ืออาหารคลีนมา
รับประทาน 
 
ข้อจํากัดในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ไม่ได้พิจารณาตัวแปรเกี่ยวกับบริบททาง
สังคมในด้านกระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 
ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อทัศนคติและความ
ตั้งใจซ้ืออาหารคลีนของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อนําร่องใน
การสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและ
ความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้
ยังไม่ได้ศึกษากลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมรับประทาน
อาหารคลีนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอทําให้ไม่ทราบถึง
สาเหตุและแรงจูงใจที่สามารถทําให้เกิดพฤติกรรมการ
บริโภคดังกล่าวจนเป็นอุปนิสัย การวิจัยในอนาคตจึงควร
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่รับประทานอาหารคลีนเป็น
ประจําและต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อทราบถึง
เหตุผลและแรงจูงใจในการตัดสินใจบริโภค ซึ่งข้อค้นพบ
ดังกล่าวจะช่วยให้สามารถนํามาใช้กําหนดกลยุทธ์และ
ข้อความในการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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