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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเจตคติเรื่องการรักษาสุขภาพ
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ส ารวจ
และวิเคราะห์การเปิดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาจากประชากรวัย 18-60 ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 200 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เปิดรับสื่อสังคมเฟซบุ๊ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดรับสื่อสังคม คือ การใช้งานตามกระแสนิยม นิยมดู
คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสาธิตวิธีการท าอาหารคลีน โดยสนใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมเฟซบุ๊ก
เกี่ยวกับอาหารคลีนในระดับมาก และรูปอาหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด โดยพบว่า 
อิทธิพลที่ท าให้ซื้ออาหารคลีนจากการเปิดรับสื่อสังคมคือ การส่งเสริมการตลาด ส่วนการใช้สื่อวิดีโอใน
อินสตาแกรมควรมีความยาวไม่เกิน 30 วินาที ในขณะที่สื่อเฟซบุ๊กโฆษณาประเภท Page Post มีความน่าสนใจ
มากที่สุด ส่วนในไลน์คือ โฆษณาประเภท LINE Sponsored Sticker นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่มีความสนใจ   
อาหารคลีนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในระดับมาก เนื่องจากอาหารคลีนส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย 
และผู้บริโภคมักนิยมสั่งซื้ออาหารคลีนทางเฟซบุ๊ก และช าระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร 
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน การสื่อสารเพื่อสุขภาพ สื่อสังคม การเปิดรับสื่อ 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of quantitative research study was 1) to study about how health 
concern affected on Thai people’s behavior consumption, in Bangkok Metropolitan Region 2) to 
survey and analyze how social media affected on Thai people’s on clean-food consumption 
behavior, in Bangkok Metropolitan Region. The questionnaires were provided to 200 sampling 
targets, among age of 18-60 in Bangkok Metropolitan Region. The research found out that, 
most people used Facebook to watch VDOs about clean food cooking in high level. And food 
photos were relevant with marketing promotions in the highest level. Social media affected 
clean-food consumption by marketing promotions. Advertisement on Instagram should not be 
longer than 30 seconds. In Facebook, the most interesting advertisement for people was Page 
Post. In LINE, the most interesting advertisement for people was Sponsored Sticker. 
Moreover, consumers who were interested in clean-food, were health conscious, because they 
believed that, clean-food gave positive benefits to their health, and they preferred to purchase 
clean food via Facebook and paid by bank transferred. 
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1. บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตของมนุษย์ อันเนื่องมาจากใน

แต่ละวันมนุษย์ต้องท ากิจกรรมต่างๆ ร่างกายจึงจ าเป็นต้องใช้พลังงานจากสารอาหารที่ร่างกายได้รับจาก
การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่เพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ (พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา, 2553) 
แต่การด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันของคนกรุงเทพที่มีแต่ความเร่งรีบ ท าให้เกิดพฤติกรรมในการรับประทาน
อาหารที่อาจจะไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความต้องการของร่างกาย และท าให้สุขภาพของตนเองแย่ลง              
การบริโภคอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งดัดแปลง ท าให้อาหารมีไขมันสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ หรืออาจมีสารปนเปื้อน
อยู่ในอาหาร เช่น อาหารประเภทฟ้าสต์ฟู้ด เนื่องจากอาหารจานด่วนเหล่านี้เป็นอาหารที่มีการเตรียมขึ้นมา
จ าหน่ายแก่ผู้บริโภค เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถรับประทานได้ทันที ซึ่งเหมาะกับสังคม
ที่มีความเร่งด่วน เช่น แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก แซนด์วิช พิชซ่า ไก่ทอด และไส้กรอก เป็นต้น ส่วนประเภทขนม 
เช่น โดนัท พุดดิ้ง เค้ก และไอศกรีม เป็นต้น (สมฤดี วีระพงษ์ , 2535, น.28) พบว่า อาหารเหล่านี้
เมื่อบริโภคติดต่อกันเป็นประจ าอาจท าให้สุขภาพไม่ดีเป็นเหตุให้ผู้บริโภคในปัจจุบันเกิดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นหันมาใส่ใจดูแลอาหารการกินของตนเอง ส่งผลท าให้พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา, 2553) 

อาหารเพื่อสุขภาพ หรือที่เราเรียกว่า “อาหารคลีน” ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และก าลัง 
เป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารที่ผ่านการปรุงแต่งดัดแปลงน้อยที่สุด 
เน้นความเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุด และร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน การท าอาหารคลีนนั้น
ต้องไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่างๆ และผ่านการแปรรูปให้น้อยที่สุด ซึ่งอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหาร 
ที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงรสใดๆ มากจนเกินไป เช่น เค็มจัด หรือหวานจัด เป็นต้น 
(สิริพันธุ จุลกรังคะ, 2541) จากการส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านอาหาร
คลีนของคนกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2558 นั้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้บริโภคอาหารคลีนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 
20-39 ปี โดยจัดอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น-วัยท างาน ซึ่งมีจ านวนกว่า 1 ล้านคนในกรุงเทพมหานคร และจะมีสถิติ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยคนส่วนใหญ่ที่มีความสนใจบริโภคอาหารคลีนมักจะหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหารคลีน 
เช่น ประโยชน์ของอาหารคลีน เมนูอาหารคลีน และร้านอาหารคลีน เป็นต้น ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้การหาข้อมูล
ต่างๆ จะท าได้ง่าย และสะดวกมากข้ึน โดยการหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนากันหลากหลายรูปแบบ (ทิพย์วัลย์ ยะพันธ์, 2553) จึงเป็นจุดก าเนิดของเครือข่าย
สังคม (Social Network) วงกว้าง “อินเทอร์เน็ต” ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน จากการสื่อสาร
ของบุคคลจากทั่วทุกมุมโลกจึงส่งผลท าให้เกิดธุรกิจสังคมออนไลน์ (Social Commerce) และเป็นสาเหตุที่ท าให้
การค้าขายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในรูปแบบร้านค้ากลายเป็นซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว หรือที่เรียกว่า ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางการค้าระหว่างผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค ช่องทางนี้จึงถือเป็นแหล่งการค้าเสมือนจริง
ที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าได้อย่างเสรี สามารถเข้าถึงลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
และสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าได้ทุกสถานที่ และตลอด 24 ชั่วโมง จึงส่งผลให้มีเงินไหลเวียน  
อยู่ในระบบอย่างมหาศาล (สุภาพร ชุ่มสกุล, 2554) ท าให้การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจ านวนเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 130 จาก 7.9 ล้านคน เป็น 
17.2 ล้านคน พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคม (วงศ์สวาท โกศัลวัฒน์, 2545) ในอดีตคนไทยบริโภคข้าวกับปลาเป็นอาหารหลัก นิยมบริโภคผัก
เป็นประจ า แต่ปัจจุบันวิถีการด าเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ มีความเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม
และวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี เพราะมีอาหารจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจ านวนมาก 
จึงท าให้เป็นกระแสการรับประทานอาหารแบบตะวันตก โดยที่การได้รับวัฒนธรรมมานั้นส่งผลให้เกิดความนิยม 
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เช่น การรับประทานอาหารจานด่วน ท าให้การด ารงชีวิตความเป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลายเป็น
การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของตนเองโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อน
ให้เพียงพอ และการออกก าลังกายสม่ าเสมอได้ถูกมองข้ามไป (พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา, 2553) จนก่อให้เกิด
ปัญหาทางด้านสุขภาพ เจ็บป่วย แต่เดิมการเจ็บป่วยมักพึ่งพาการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการเน้นในเรื่อง
การซ่อมแซมสุขภาพจากการเจ็บป่วยเป็นหลัก เพราะคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว            
จึงจ าเป็นต้องปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ต้องเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุก หรือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 
โดยท าการส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น และปัญหา
พื้นฐานที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วยที่ส าคัญคือ อาหาร (พิศิษฐ์ สวนนาค และปราณี แก้วด ารงค์, 2550) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลจากการศึกษา
จะมีประโยชน์ท าให้ผู้ประกอบการโฆษณา ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารคลีน และนักการตลาดได้ทราบถึง
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
และการโฆษณา เพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด น ามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 
และการสร้างก าไรอย่างยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาเจตคติเรื่องการรักษาสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2) เพื่อส ารวจการเปิดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัยอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.3 สมมติฐาน 

1) เจตคติเรื่องการรักษาสุขภาพต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

2) การเปิดรับสื่อสังคมต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรส าหรับการวิจัยนี้คือ บุคลที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จ านวน 5,696,409 คน (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ, 2558) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน 
โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรบั
การเก็บข้อมูล 

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Reliability) พิจารณาจากการวัดความเชื่อมั่นของข้อค าถามโดย
การใช้ค่า Cronbach's Alpha โดยค่าความเชื่อมั่นของค าถามด้านการเปิดรับสื่อสังคมมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .935 ค่าความเชื่อมั่นของค าถามด้านเจตคติเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .950 
และค่าความเชื่อมั่นของค าถามด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .868  

ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เริ่มจากการเข้าพบกับเจ้าของร้านอาหารคลีนต่างๆ ต่อมาผู้วิจัยลงพื้นที่
เพื่อแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และรอรับแบบสอบถามกลับคืน เมื่อได้แบบสอบถามครบตามจ านวน        
จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปคือ ก าหนดรหัส และบันทึกลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ส าหรับการแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล ลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง และแบบแผนการสื่อสารต่างๆ จะน าเสนอด้วยค่าจ านวน ร้อยละ ตลอดจนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติใช้การวิเคราะห์ F-test ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร
ตามที่มีตัวแปรอิสระที่จ าแนกออกเป็นกลุ่ม และใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) ในการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 
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3. ผลการวิจัย 

3.1 สรุปผลการวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 34-41 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 20,001–30,000 บาท  

การเปิดรับสื่อเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เปิดรับสื่อทางเฟซบุ๊ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปิดรับสื่อสังคม
คือ ใช้งานตามกระแสนิยม ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเปิดรับสื่อสังคมเกี่ยวกับอาหารคลีนคือ  ดูคลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับวิธีการท าอาหารคลีน โดยสนใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับ
อาหารคลีนในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รูปอาหารกับการส่งเสริมการตลาดมีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความคิดเห็นต่างๆ และสนใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสื่อ
สังคมทางไลน์ และอินสตาแกรมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รูปอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความคิดเห็นต่างๆ โดยอิทธิพลที่ท าให้ซื้ออาหารคลีนจากการเปิดรับสื่อ
สังคมคือ การส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีความสนใจกับโฆษณาอาหารคลีนในอินสตาแกรมประเภทโฆษณา
ภาพเคลื่อนไหวประมาณ 30 วินาที มีทั้งภาพและเสียง (Video Ads) มีความสนใจกับโฆษณาอาหารคลีน
ในเฟซบุ๊กประเภทโฆษณา Page Post และมีความสนใจกับโฆษณาอาหารคลีนในไลน์ประเภทโฆษณา LINE 
Sponsored Sticker  

การเปิดรับสื่อเฟซบุ๊กมีความคิดเห็นต่อเจตคติเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่าการบริโภคอาหารคลีนเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย
ของผู้บริโภคมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริโภคคิดว่าอาหารคลีนเป็นสิ่งส าคัญ
ในชีวิตประจ าวัน 

การเปิดรับสื่อเฟซบุ๊กมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคเชื่อว่าอาหารคลีนเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์
ต่อร่างกายมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริโภคเลือกบริโภคอาหารคลีน เพราะ
อยากท าตามกระแสทางสังคม โดยส่วนใหญ่เวลาสั่งซื้ออาหารคลีนจะสั่งซื้อทางเฟซบุ๊ก โดยช าระเงินด้วยวิธี
โอนเงินผ่านธนาคาร และส่วนใหญ่บริโภคอาหารคลีนทุกประเภทรวมกัน  

3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การเปิดรับสื่อสังคม เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

คลีนของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเปิดรับสื่อโฆษณาอาหารคลีนใน
อินสตาแกรมประเภทโฆษณาภาพเดียว (Image Ads) และการเปิดรับโฆษณาในอินสตาแกรมประเภทโฆษณา
ภาพเคลื่อนไหวประมาณ 30 วินาที ที่มีทั้งภาพและเสียง (Video Ads) ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารคลีนแตกต่างกัน ขณะที่การเปิดรับสื่อโฆษณาอาหารคลีนในเฟซบุ๊ก และไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเจตคติเรื่อง
การรักษาสุขภาพของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ .05 

 
4. สรุปผล และอภิปรายผล 

4.1 สรุปผล และอภิปรายผลการศกึษา 
จากการวิเคราะห์การเปิดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทย

ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า การเปิดรับสื่อโฆษณาอาหารคลีนในอินสตาแกรมประเภท
โฆษณาภาพเดียว (Image Ads) และโฆษณาในอินสตาแกรมประเภทโฆษณาภาพเคลื่อนไหวประมาณ 30 วินาที 
ที่มีทั้งภาพและเสียง (Video Ads) ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนแตกต่างกันอธิบายได้ว่า
เป็นเพราะโฆษณาแบบภาพเคลื่อนไหวมีความน่าสนใจ และดึงดูดผู้ชมด้วยภาพและเสียง ท าให้ผู้ชมเกิดการจดจ า
โฆษณานั้นๆ ได้ง่ายกว่าโฆษณาแบบภาพนิ่ง ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ จรีวรรณ แซมมณี 
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(2550) ได้ศึกษาเรื่องแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์กับการจดจ าได้ของผู้บริโภค ซึ่งพบว่าโฆษณาที่เป็นแบบ
เคลื่อนไหวก่อให้เกิดการจดจ าได้สูง เพราะว่าโฆษณาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจได้ดีมาก ท าให้
ผู้บริโภคนั้นเกิดความสนใจในตราสินค้า 

จากการวิเคราะห์การเปิดรับสื่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการส่งเสริมการตลาดที่ปรากฏ
อยู่ในสื่อสังคมทั้ง 3 สื่อ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรมอยู่ในระดับมาก เพราะอาหารคลีนเป็นอาหาร
ที่มีราคาสูง และเป็นอาหารที่บางคนคิดว่าไม่น่ารับประทาน เนื่องจากสีสันของอาหารดูไม่น่ารับประทาน 
และรสชาติอาหารที่ไม่จัดจ้าน ดังนั้น จึงต้องมีการจัดท าการส่งเสริมการตลาดขึ้น เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภค
สนใจในอาหารของเรา และอยากรับประทานอาหารของเรา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ 
(2555) ที่ให้ความหมายของการส่งเสริมทางการตลาดเป็นการก าหนดแนวทางการสื่อสารไปยังลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ราคา และข้อมูลอื่นๆ ของสินค้าและบริการ โดยมุ่งให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ  

จากการวิเคราะห์เจตคติเรื่องการรักษาสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบว่า เจตคติเรื่องการรักษาสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารคลีนของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ค านึงถึงเรื่องการมีสุขภาพที่ดี หันมาใส่ดูแลสุขภาพตัวเอง
มากขึ้น โดยสอดคล้องกับ Jun (2014) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อสุขภาพที่ดี คือการตระหนัก
ในเรื่องการรับประทานอาหารในแต่ละวันเกี่ยวกับคุณค่าทางสารอาหารที่รับประทานนั้นๆ จะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างไรบ้าง เมื่อผู้บริโภคปรับปรุงทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แล้ว 
จะส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมา 

4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
การเปิดรับสื่อโฆษณาอาหารคลีนประเภทโฆษณาภาพเคลื่อนไหวประมาณ 30 วินาที มีทั้งภาพและ

เสียง (Video Ads) ผ่านสื่อสังคมทางอินสตาแกรมส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของคนไทยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจัดท าโฆษณาอาหารคลีนออกมาในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว โดยมีเมนูอาหารคลีนที่น่าสนใจ มีภาพประกอบที่สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมสนใจใน
โฆษณาอาหารคลีน 

เจตคติเรื่องการรักษาสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพจึงควรมุ่งเน้นค่านิยมทางด้านสุขภาพเป็นล าดับแรก เนื่องจากค่านิยมทางด้านสุขภาพเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่ท าให้ผู้บริโภคมีความสนใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ ดังนั้น ทางร้านควรสร้างทัศนคติที่ดีให้กับลูกค้า 
เพื่อให้ลูกค้าเห็นความส าคัญของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพว่ามีประโยชน์หรือดีอย่างไร 

4.3 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยการอ้างอิงจากดาราหรือคนดัง

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Celebrities’ Social Media References) ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารคลีนของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยก าลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพในอาเซียนมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เพื่อจะน าผลการวิจัยมาท าการศึกษาเปรียบเทียบถึงการเปิดรับ
สื่อสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 
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