การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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การวิจยั เรื่องการสื่อสารทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริโภค
อาหารคลีน ของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ และ 2) ศึกษาปั จจัย
การสื่อสารทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยวิธวี จิ ยั แบบผสมผสาน การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน จานวน 3 ราย นักวิชาการด้านโภชนาการ จานวน 2 ราย และการวิจยั เชิงปริมาณ โดยทา
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนเพจเฟซบุ๊คทีจ่ าหน่ าย
อาหารคลีน จานวน 400 ราย ทาการวิเคราะห์ข้อ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
SPSS และทาการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยสถิติ Pearson’s Correlation
ผลการวิจยั พบว่าทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริโภคอาหารคลีนของผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ มีดงั นี้
1) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ ในฐานะผูส้ ่งสาร
ควรมีทกั ษะในการสื่อสาร มีการใช้เทคนิคการสื่อสาร มีการประเมินและวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
หลัก เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย รวมทัง้ ควรเป็ นผู้ท่มี คี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับอาหารคลีนเป็ นอย่างดี
2) ด้านสาร มีความน่ าเชื่อถือ ของข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน การสื่อสารทาง
สัญลักษณ์ เช่น การใช้ภาพ หรือ Info Graphic การนาเสนอข้อมูลทางโภชนาการ การใช้ภาษา
ฯลฯ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างมาก
3) ด้านช่อ งทางการสื่อ สาร ควรเลือ กใช้ช่อ งทางการสื่อ สารให้เ หมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย เช่น การใช้ส่อื สังคมออนไลน์กบั กลุ่มวัยรุ่น การใช้ส่อื สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กับ
กลุ่มผูส้ งู อายุ การใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านโภชนาการจากต่างประเทศ ไม่สามารถทาให้ประชาชน
เกิดการบริโภคอาหารคลีนเพิม่ ขึน้

(4)
4) ด้านผูร้ บั สาร จากการนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับอาหารคลีน ผูบ้ ริโภคส่วนหนึ่งมี
ความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีน ทัง้ นี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ บริโภคจะ
เกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริโภคเห็นว่าอาหารคลีนช่วยให้มสี ุขภาพดี และช่วยในการลดน้าหนักได้
ปั จจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลี นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครคือ
1) ผูส้ ่งสาร ได้แก่ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
เป็ นผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริงและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระดับสูง
2) สาร มีการใช้ขอ้ ความเพื่อการสื่อสารทีเ่ ข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ใช้สญ
ั ลักษณ์
รูปภาพ ข้อความที่ส่อื ถึงจุดเด่นของอาหารคลีน รูปแบบอาหารคลีนที่ปลอดสารพิษ และแหล่ง
เลือกซือ้ อาหารคลีนทีห่ า้ งสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เกต
3) ช่องทางการสื่อสาร มีการเลือกใช้ส่อื ที่ทาให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ขอ้ มูลได้
อย่างหลากหลาย
4) ผู้รบั สาร เห็นว่าการใช้ข้อความในสื่อที่เ ป็ นไปในทิศทางเดียวกันจะท าให้
ผูบ้ ริโภคในฐานะผูร้ บั สารรับรูข้ อ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงมากขึน้ และตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนด้วยตนเอง
โดยความถีใ่ นการรับประทานอาหารคลีนสัปดาห์ละ 1-2 วัน

(5)
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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.

(6)
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 visualbased;
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.
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้ งได้ขยายวงกว้างของงานวิจยั โดยให้มีการสัม ภาษณ์
นักวิชาการด้านโภชนาการ ซึ่งทาให้ผู้วิจยั ได้ประสบการณ์ในการทางานวิ จ ัย ในครัง้ นี้ อ ย่ า งสู ง
อีกทังยั
้ งช่วยขัดเกลาสานวนการเขียนงานวิจยั ให้สวยงาม และตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
อย่างมากที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา ประธานกรรมการ ผู้
ทรงความรู้ทางด้านงานวิจยั ท่านได้ให้หลักการและทฤษฎีเพิม่ เติม ในการทาการวิจยั ซึ่ ง ผู้ วิ จ ัย
ได้มีความรู้เพิม่ ขึน้ อย่างมาก รวมถึงกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิ ดา ธรรม
วิภชั น์ ที่สละเวลาในการเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ท่านช่วยเพิม่ เติม หลักการ
ทฤษฎี และช่วยแก้ไข วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูร ณ์ยิ่งขึน้ และขอขอบพระคุณ ท่า นคณาจารย์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการทุกท่านที่มอบความรู้ให้กบั ข้าพเจ้า
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ความรู้ได้เป็ นอย่างดีเยี่ยม ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ในการสละเวลา
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ท้า ยสุ ดนี้ ต้ อ งขอกราบขอบพระคุณ ท่า นคณ าจารย์ ผู้ ใ ห้ ส ั ม ภาษณ์ และผู้ ต อบ
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หน้ า

1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขนึ้ ไป จาแนกตามความถี่ในการบริโภค
2
อาหารในแต่ละกลุม่ ต่อสัปดาห์ พ.ศ. 2560
2.1 แสดงคาถาม 6Ws 1H เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
36
4.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านผู้ส่งสารส่งผลต่อการตัดสินใจ
84
เลือกบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4.2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการตัดสินใจ 85
เลือกบริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4.3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านช่องทางในการส่งส่งผลต่อ
86
การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านผูร้ บั สารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก 87
บริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4.5 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเพศ
88
4.6 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอายุ
89
4.7 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพสมรส
89
4.8 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
90
4.9 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
90
4.10 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
91
4.11 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภค
92
อาหารคลีนด้านรูปแบบอาหารคลีน
4.12 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภค
93
อาหารคลีนด้านความถี่ในการรับประทานอาหารคลีน
4.13 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภค
93
อาหารคลีนด้านแหล่งเลือกซื้ออาหารคลีน
4.14 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภค
94
อาหารคลีนด้านบุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน

(11)
4.15 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
อาหารคลีนด้านประเภทของสื่อที่รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
4.16 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
อาหารคลีนด้านความคิดเห็นต่อการสื่อสารผ่านสื่อที่รบั รู้ขอ้ มูลข่าวสาร
4.17 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
อาหารคลีนด้านประเภทของข้อมูลที่ได้รบั รู้ผ่านสื่อ
4.18 แสดงจานวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมต่อปั จจัยการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีน
4.19 แสดงจานวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับ
ความคิดเห็นต่อการเป็ นผู้ส่งสารของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน
และนักวิชาการด้านโภชนาการ
4.20 แสดงจานวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับ
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน
และนักวิชาการด้านโภชนาการ
4.21 แสดงจานวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับ
ความคิดเห็นต่อช่องทางการสื่อสารของ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน
และนักวิชาการด้านโภชนาการ
4.22 แสดงจานวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับ
ความคิดเห็นของผู้รบั ข้อมูลข่าวสารจาก ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน
และนักวิชาการด้านโภชนาการ

95
96
97
98
99

100

101

102

(12)

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

มูลค่าตลาดอาหารสุขภาพของไทยปี 2558 แบ่งตามชนิดอาหารสุขภาพ
แบบจาลองการสื่อสารของ Lasswell
แสดงตัวแบบพฤติกรรมบุคคลในองค์การเกี่ยวกับทัศนคติ และความเชื่อ
แสดงแบบจาลองพฤติกรรมการซื้อ
พีระมิดคลีนฟู้ด
กรอบแนวคิดในการวิจยั

4
19
32
39
45
53

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของงำนวิ จยั
ในยุค ปั จ จุบ ัน ผู้บ ริโ ภคมีข้อ จ ำกัด ด้ำ นเวลำและควำมสะดวกสบำย ซึ่งถือ ได้ว่ ำ เป็ น
เงือ่ นไขสำคัญในกำรใช้ชวี ติ ประจำวันของผูบ้ ริโภค อำหำรพร้อมรับประทำนหรืออำหำรสำเร็จรูป
แช่แข็งจึงกลำยเป็ นทำงเลือกทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมมำกขึน้ ในยุคทีผ่ บู้ ริโภคต่ำงใช้ชวี ติ อย่ำงเร่งรีบไป
โดยปริยำย ยิง่ ไปกว่ำนัน้ วิถชี วี ติ ของผู้บริโภครุ่นใหม่ยงั นิยมอยู่อำศัยในคอนโดมิเนียมย่ำนใจ
กลำงเมืองหรือใกล้ท่ที ำงำนมำกขึน้ ซึ่ง อำจะไม่มสี ถำนที่ท่สี ะดวกในกำรปรุงอำหำร อีกทัง้ กำร
ปฏิบตั งิ ำนของสถำนทีท่ ำงำนทีต่ อ้ งออกจำกทีพ่ กั ตัง้ แต่เช้ำและกลับถึงทีพ่ กั ในเวลำกลำงคืนมำก
ขึน้ ดังนัน้ โอกำสในกำรปรุงอำหำรรับประทำนเองจึงเป็ นไปได้น้อยมำก นอกจำกนี้กำรทีส่ ำมีและ
ภรรยำต้องออกไปปฏิบตั ิงำนนอกบ้ำนกันทัง้ คู่ รวมทัง้ ครอบครัวที่มแี นวโน้ มเล็กลง ถือเป็ น
ปั จจัยสนับสนุ นทีส่ ่งผลให้สนิ ค้ำในกลุ่มอำหำรสำเร็จรูปหรืออำหำรพร้อมรับประทำนได้รบั ควำม
นิยมมำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง (ธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัด, 2557)
ส ำนัก งำนสถิติแ ห่ ง ชำติไ ด้ท ำกำรส ำรวจเกี่ย วกับพฤติก รรมกำรบริโ ภคอำหำรของ
ประชำกร พ.ศ. 2560 พบว่ำ ร้อยละ 89.4 ของประชำกรอำยุ 6 ปี ขน้ึ ไปทำนอำหำรมือ้ หลักในแต่
ละวันครบ 3 มือ้ สำหรับรสชำติอำหำรมือ้ หลักทีท่ ำนเป็ นประจำ พบว่ำ กลุ่มวัยสูงอำยุ (60 ปี ขน้ึ
ไป) และกลุ่ ม วัย เด็ ก (6 - 14 ปี ) ส่ ว นใหญ่ จ ะทำนรสจืด มำกที่สุ ด ร้อ ยละ 66.3 และ 51.6
ตำมลำดับ ส่วนกลุ่มวัยทำงำน (25 - 59 ปี ) ส่วนใหญ่จะทำนรสเผ็ดมำกที่สุด ร้อยละ 34.0 และ
31.6 ตำมลำดับ ซึง่ วีธกี ำรปรุงอำหำรทีท่ ำนเป็ นประจำ พบว่ำ กลุ่มวัยสูงอำยุ (60 ปี ขน้ึ ไป) ใช้วธิ ี
ต้มสุก/ ลวกสุก และตุ๋ น/ นึ่ง/ อบ มำกกว่ำกลุ่มอำยุอ่นื ร้อยละ 71.1 ในขณะที่กลุ่มวัยเยำวชน
(15 - 24 ปี ) ใช้วธิ ผี ดั และปิ้ ง/ ย่ำง มำกกว่ำกลุ่มอำยุอ่นื ร้อยละ 34.8 และ 5.0 ตำมลำดับ ส่วน
กลุ่ ม วัย เด็ก (6 - 14 ปี ) ใช้ว ิธ ีท อดมำกกว่ ำ กลุ่ ม อำยุอ่ืน ร้อ ยละ 36.2 โดยสิ่ง ที่ค นส่ ว นใหญ่
คำนึงถึงเป็ นอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออำหำร คือ ควำมชอบมำกทีส่ ุด ร้อยละ 22.1 รองลงมำคือ
รสชำติ ควำมอยำกทำนและควำมสะอำด ร้อยละ 18.5, 18.2 และ 17.8 ตำมลำดับ คุณค่ำทำง
โภชนำกำร ร้อยละ 12.9 ควำมสะดวกรวดเร็ว และรำคำ ร้อยละ 10.5 สำหรับควำมถี่ในกำร
บริโภคอำหำรของประชำกรอำยุ ปี ขน้ึ ไป จะแตกต่ำงกันตำมประเภทของกลุ่มอำหำร คือ กลุ่ม
อำหำรทีร่ ำ่ งกำยต้องกำรเป็ นประจำ ได้แก่ กลุ่มผัก/ ผลไม้สด (สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ, 2560)

2
ตำรำงที่ 1.1 ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปี ขน้ึ ไป จำแนกตำมควำมถีใ่ นกำรบริโภคอำหำรใน
แต่ละกลุ่มต่อสัปดำห์ พ.ศ. 2560

กลุ่มอำหำร

ไม่ทำน

กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
กลุ่มเนื้อปลำและเนื้อสัตว์ไม่ตดิ มัน
กลุ่มอำหำรทะเล
อำหำรกลุ่มไข่
กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จำกนม
กลุ่มอำหำรไขมันสูง
กลุ่มขนมสำหรับทำนเล่นหรือขนม
กรุบกรอบ
กลุ่ ม อำหำรประเภทจำนด่วนทำง
ตะวันตก
กลุ่มผักและผลไม้สด
กลุ่มเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์
กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริม อำหำรและ
กลุ่มแร่ธำตุวติ ำมิน
กลุ่มอำหำรสำเร็จรูป

11.8
1.9
22.7
1.6
29.4
22.6
51.7

ควำมถี่ในกำรบริโภค (ต่อสัปดำห์)
ทำน
ทำน
ทำน
1 – 2 วัน 3 – 4 วัน 5 – 6 วัน
46.1
26.0
8.4
38.7
37.6
12.4
57.6
14.9
3.1
32.8
35.7
15.3
36.0
15.3
5.9
51.6
18.5
3.6
32.7
9.2
2.4

70.5

25.4

3.0

0.7

0.4

1.2
23.8
78.4

13.8
30.3
14.2

24.5
16.5
3.4

19.4
5.9
1.0

41.1
23.5
3.0

40.7

46.6

8.9

1.9

1.9

ทำน
ทุกวัน
7.7
9.4
1.7
14.6
13.4
3.7
4.0

แหล่งที่มำ: สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ, 2560.
สถิตดิ งั กล่ำวจะเห็นได้ว่ำ อำหำรกลุ่มผัก/ผลไม้สด มีสดั ส่วนผูท้ ่รี บั ประทำนทุกวันสูงสุด
โดยคิดเป็ นร้อยละ 41.1 ซึ่งทำให้เห็นถึงกระแสนิยมในกำรให้ควำมสำคัญกับกำรเลือกบริโภค
อำหำรทีร่ กั ษำสุขภำพของผูบ้ ริโภค โดยมีผทู้ ไ่ี ด้ทำกำรวิจยั เกี่ยวกับ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคต่ออำหำรสุขภำพ และกำรศึกษำวัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอำหำรเพื่อสุขภำพในบริบท
สังคมเมือง พบว่ำ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ปรับมุมมองใหม่ว่ำ กำรดูแลสุขภำพเป็ นกำรลด
ควำมเสีย่ ง หรือช่วยป้ องกันกำรเกิดโรคได้มำกกว่ำ เพรำะกำรดูแลสุขภำพมิใช่เพียงแค่กำรไม่
เป็ นโรค แต่คอื กำรทำให้สุขภำพกำยดีและสุขภำพใจสมบูรณ์ ด้วยกำรออกกำลังกำย งดดื่มเหล้ำ
และสูบบุหรี่ มีเวลำพักผ่อน รวมทัง้ กำรเลือกกินอำหำรทีด่ ี และเมื่อผูบ้ ริโภคใส่ใจในเรื่องอำหำร
มำกขึ้น จึง ส่ ง ผลให้ ต ลำดอำหำรเพื่อ สุ ข ภำพขยำยตัว เติบ โตขึ้น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (กนิ ษ ฐำ
หมูง่ เู หลือม, 2551; ธนภูม ิ อติเวทิน, 2543)

3
ส ำหรับ ตลำดอำหำรเพื่อ สุ ข ภำพที่ได้ร บั ควำมนิ ย มมำกขึ้น ในปั จ จุบ ัน ได้แก่ อำหำร
ประเภทออแกนิกส์ หรือ คลีนฟู้ด (อำหำรทีผ่ ่ำนกระบวนกำรปรุงแต่งน้อยทีส่ ุด) ซึง่ กระแสอำหำร
ดังกล่ำวไม่ได้อยู่ในวงจำกัดเฉพำะผูส้ ูงอำยุหรือคนวัยทำงำนเท่ำนัน้ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ (Generation Y and Generation Z) ทีแ่ ม้ว่ำยังอำยุน้อย และไม่มปี ั ญหำด้ำนสุขภำพ
เท่ำไรนัก ก็ยงั คงเห็นควำมส ำคัญ ของอำหำรดังกล่ ำว โดยผลกำรสำรวจของ Euromonitor
พบว่ำ มูลค่ำตลำดอำหำรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพของโลกมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตรำเฉลี่ย
ร้อยละ 6-7 ต่อปี และคำดว่ำในปี 2560 มูลค่ำตลำดจะสูงถึง 1 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมี
ตลำดทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ได้แก่ จีน บรำซิล และสหรัฐฯ ตำมลำดับ โดยมูลค่ำตลำดอำหำรสุขภำพของ
ไทยจะอยูท่ อ่ี นั ดับ 19 ของโลก (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2558)
แนวโน้มกำรเติบโตของอำหำรสุขภำพของโลกดังกล่ำว ทำให้ทรำบได้ว่ำตลำดอำหำร
สุขภำพในเอเชียรวมไปถึงตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพของไทย ยังเป็ นตลำดที่มศี กั ยภำพเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย พบว่ำ มูลค่ำตลำดอำหำรสุขภำพของไทยจะมีกำรเติบโต
ที่ร้อ ยละ 6.0 ต่ อ ปี จนกระทังถึ
่ งปี 2560 โดยมีต ลำดอำหำรเพื่อ สุ ข ภำพ (Functional Food)
ครองส่วนแบ่งตลำดอำหำรสุขภำพมำกทีส่ ุดที่ประมำณร้อยละ 60 นอกจำกนี้อำหำรสุขภำพที่ม ี
สัดส่วนรองลงมำทีร่ อ้ ยละ 30 และ 8 ตำมลำดับ ได้แก่ ตลำดผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ (Natural
Products) และตลำดอำหำรสุ ขภำพเฉพำะกลุ่ ม (Specific Group) โดยตลำดผลิต ภัณ ฑ์จ ำก
ธรรมชำติ จะเป็ นอำหำรทีผ่ ่ำนกำรปรุงแต่งรสชำติน้อย หรือไม่มกี ำรปรุงแต่งเลย เช่น สำรสกัด
จำกธรรมชำติ 100% อำหำรเช้ำจำกธัญพืช เป็ นต้น ในส่วนของตลำดอำหำรสุขภำพเฉพำะกลุ่ม
แบ่งออกเป็ น กลุ่มเด็กและทำรกที่เน้นผลิตภัณฑ์เพิม่ สำรอำหำรเพื่อเสริมสร้ำงพัฒนำกำรและ
สุ ข ภำพของเด็ก และกลุ่ ม ผู้สูง อำยุท่ีเ น้ น อำหำรที่ร บั ประทำนง่ำ ย สำมำรถป้ อ งกัน โรคเพื่อ
ทดแทนยำ อำหำรที่ผลิตจำกสมุนไพร และอำหำรเสริมสำหรับผู้สูงอำยุ (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย,
2558)
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ภำพที่ 1.1 มูลค่ำตลำดอำหำรสุขภำพของไทยปี 2558 แบ่งตำมชนิดอำหำรสุขภำพ
แหล่งที่มำ: ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2558.
อำหำรประเภทออแกนิกส์ หรือ อำหำรคลีน นับได้ว่ำเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อ
สุขภำพซึ่งเป็ นตลำดที่มศี กั ยภำพเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำหำรดังกล่ำวมีควำมหมำยอยู่ 2
นัยยะ คือ อำหำรทีก่ นิ เข้ำไปแล้วมีประโยชน์และไม่เป็ นพิษต่อร่ำงกำย ส่วนอีกนัยยะ คือ อำหำร
ทีถ่ ูกหลักโภชนำกำร หรือ อำหำรปลอดภัยไม่ปนเปื้ อ น ซึง่ หมำยรวมถึงอำหำรทีม่ คี ุณประโยชน์
ครบทัง้ 5 หมู่ มีส ัด ส่ ว นของปริม ำณอำหำรในกำรรับ ประทำนที่เ พีย งพอไม่ ม ำกหรือ น้ อ ย
จนเกินไป รวมถึงมีควำมหลำกหลำย โดยหมำยรวมถึงอำหำรทีไ่ ม่มรี สหวำนจัด เค็มจัด หรือมัน
จัด ทัง้ นี้อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ อำหำรคลีน หมำยถึง อำหำรที่ทำกำรปรุงแต่งต่ำง ๆ ให้น้อย
ทีส่ ุด หรือแทบจะไม่มกี ำรปรุงแต่งอะไรเลย ซึง่ อำหำรทีจ่ ดั อยู่ในกลุ่มคลีนฟู้ด เช่น ผักสด ผลไม้
สด ข้ำวกล้องทีไ่ ม่ผ่ำนกำรจัดสี อำหำรทีไ่ ม่ต้องทอดหรือต้ม หรือย่ำงจนไหม้ เป็ นต้น ในขณะที่
อำหำรเพื่อ สุ ข ภำพ (Functional Food) หมำยถึง อำหำรที่เ มื่อ บริโ ภคเข้ำ สู่ ร่ ำ งกำยแล้ว จะ
สำมำรถทำหน้ ำที่อ่นื ให้กบั ร่ำงกำย นอกเหนือจำกในเรื่องของรสสัมผัส (Sensory Function)
กำรให้คุณค่ำทำงอำหำรที่จำเป็ นแก่ ร่ำงกำย (Nutritive Function) และหน้ ำที่อ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่
ปรับปรุงระบบภูมคิ ุม้ กันของร่ำงกำย ปรับปรุงระบบและสภำพกำรทำงำนของร่ำงกำย ชะลอกำร
เสื่อ มโทรมของอวัย วะต่ ำ ง ๆ จำกกำรสูง อำยุ ป้ อ งกัน โรคต่ ำ ง ๆ ที่อ ำจเกิด ขึ้น จำกภำวะ
โภชนำกำรผิดปกติ และบำบัดหรือลดอำกำรของโรคทีเ่ กิดจำกควำมผิดปกติของร่ำงกำย (ภำวิณี
เทพคำรำม, 2557; ไพโรจน์ หลวงพิทกั ษ์, ม.ป.ป.)
จำกกำรศึกษำงำนวิจยั ในอดีตเกี่ยวกับ อำหำรคลีน พบว่ำ ประชำกรคนรุ่นใหม่ในเขต
กรุงเทพมหำนครมีควำมสนใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อำหำรคลีนในระดับมำก โดยทีก่ ลุ่มทีย่ งั ไม่เคยลอง
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รับประทำนอำหำรคลีนมำก่อนก็ยงั ให้ควำมสนใจทีอ่ ยำกจะหันมำรับประทำนอำหำรคลีนอยู่ใน
ระดับมำก ในเรื่องของส่วนประสมทำงกำรตลำดสัมพันธ์กบั ควำมสนใจเลือกซื้ออำหำรคลีนใน
ทุกๆ ด้ำนไม่ว่ำจะเป็ นด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำย ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด ด้ำนบุคคลำกร ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนกำยภำพ นอกจำกนี้ยงั มีงำนวิจยั เกี่ยวกับ
รูปแบบกำรรับประทำนอำหำรคลีนสำหรับกลุ่มคนวัยรุ่นยุคใหม่ วัยทำงำนและวัยผูใ้ หญ่ รวมถึง
วัยเกษียณอำยุรำชกำร นัน้ พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน โดยอำหำรคลีนสำหรับวัยหนุ่ มสำวนัน้
จะต้องเป็ นอำหำรที่ปลอดภัย สด ใหม่ โดยผ่ำนกระบวนกำรปรุงแต่งน้อยทีส่ ุดเพื่อรักษำคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร ไม่จำเป็ นต้องเป็ นวัตถุดบิ รำคำแพง ไม่มคี วำมยุ่งยำกในกำรประกอบอำหำร จึง
เป็ นอำหำรที่คนรุ่นใหม่ท่ชี อบทดลองสิง่ ใหม่ๆ ที่ดกี บั ตัวเอง ในขณะที่อำหำรคลีนสำหรับวัย
เกษียณนัน้ จะต้องเน้ นกำรบริโภคผัก ผลไม้ อำหำรกลุ่มโปรตีน หลีกเลี่ยงอำหำรที่เป็ นตัวเร่ง
ควำมชรำ ได้แ ก่ อำหำรประเภททอดกรอบหรือ ผัด น้ ำ มัน มำก ๆ เป็ น อำหำรที่ม ีป ริม ำณ
แคลเซียมอย่ำงเพียงพอ และจะต้องลดปริมำณควำมหวำนให้มำกทีส่ ุด โดยยังไม่มงี ำนวิจยั ใดที่
ได้ทำกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรเพื่อกำรกระตุ้นให้ประชำชนเห็นควำมสำคัญของกำรบริโภคอำหำร
คลีน (นิชำ เศรษฐอนันต์, 2558; พรทิพย์ ทองอร่ำมดี, 2558)
กำรสื่อ สำรเพื่อ กำรกระตุ้น ให้ผู้บ ริโ ภคเกิด กำรบริโ ภคอำหำรคลีน จึง ถือ ได้ว่ ำ เป็ น
กระบวนกำรทีส่ ำคัญอย่ำงยิง่ ของผูป้ ระกอบกำรธุรกิจเกี่ยวกับอำหำรคลีน โดยเฉพำะกำรสื่อสำร
สุขภำพ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดกำรยอมรับในกำรบริโภคอำหำรดังกล่ ำว โดยกำรสื่อสำรสุขภำพจะ
มุ่งเน้ นกำรสื่อ สำรเกี่ยวกับผลกระทบหรือ ประโยชน์ ด้ำ นต่ ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสุ ขภำพของ
ผูบ้ ริโภคในกำรเลือกบริโภคอำหำรคลีน ซึง่ จำกกำรศึกษำวิจยั วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอำหำร
เพื่อสุขภำพในบริบทสังคมเมือง (ธนภูม ิ อติเวทิน, 2543) พบว่ำ วัฒนธรรมบริโภคนิยมมีอทิ ธิพล
สูงมำกต่อพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพ โดยกำรที่ คนๆ หนึ่ งจะตัดสินใจซือ้ อำหำร
ดังกล่ำวขึน้ กับ 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยแวดล้อม โดยเฉพำะคนใกล้ชดิ ที่มสี ่วนในกำรสร้ำงแรงจูงใจ
กับอีกปั จจัยหนึ่ง คือ อิทธิพลของสื่อกำรโฆษณำ
อย่ำงไรก็ตำมกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริโภคอำหำรคลีนนัน้ จะต้องมีกำรกำหนดกลยุทธ์กำร
สื่อสำรที่เหมำะสม และจะต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำรยอมรับในกำรเลือกบริโภคอำหำร
คลีนเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพ และกำรป้ องกันโรคภัยไข้เ จ็บที่อำจจะเกิดขึ้นกับร่ำงกำย ด้วย
เหตุผลดังกล่ำวทำให้ผู้วจิ ยั มีควำมต้องกำรศึกษำ กระบวนกำรสื่อสำรที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจ
เลือกบริโภคอำหำรคลีนของผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อศึกษำกระบวกนกำรสื่อสำร
สำหรับ กำรให้ข้อ มูล ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรคลีน และเพื่อ ศึกษำว่ ำกระบวนกำร
สื่อ สำรดัง กล่ ำ วได้ ส่ ง ผลต่ อ กำรตัด สิน ใจเลือ กบริโ ภคอำหำรคลี น ของผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหำนครหรือไม่ ทัง้ นี้เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับอำหำรคลีนหรืออำหำรเพื่อสุขภำพ
ได้นำผลทีไ่ ด้จำกกำรวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรสื่อสำรทีจ่ ะกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภค
เลือกรับประทำนอำหำรคลีนเพิม่ มำกขึน้
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1.2 คำถำมนำวิ จยั
1) ผูป้ ระกอบธุรกิจอำหำรคลีนและนักวิชำกำรด้ำนโภชนำกำร มีมุมมองในกำรใช้กำร
สื่อสำรเพื่อกำรกระตุน้ ให้ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครมีกำรบริโภคอำหำรคลีนอย่ำงไร
2) ปั จจัยของกำรสื่อสำรใดบ้ำงที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกบริโภคอำหำรคลีน ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
1) เพื่อศึกษำทัศนคติเกี่ยวกับกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริโภคอำหำรคลีนของผู้ ประกอบ
ธุรกิจอำหำรคลีนและนักวิชำกำรด้ำนโภชนำกำร
2) เพื่อศึกษำปั จจัยของกำรสื่อสำรทีส่ ่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกบริโภคอำหำรคลีนของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร

1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1) ทำให้ทรำบทัศนคติของผูป้ ระกอบธุรกิจและนักวิชำกำรด้ำนโภชนำกำรเกี่ยวกับกำร
สื่อสำรกำรเพื่อกำรส่งเสริมให้ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครมีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร
คลีน
2) ทำให้ทรำบว่ำปั จจัยกำรสื่อสำรใดทีส่ ่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกบริโภคอำหำรคลีนข
องผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ทัง้ นี้เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจหรือผูส้ นใจได้นำข้อมูลทีไ่ ด้จำก
กำรศึกษำไปใช้ในกำรออกแบบกำรสื่อสำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
3) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจอำหำรคลีน หรืออำหำรเพื่อสุขภำพ นำไปประยุกต์ใ ช้เ ป็ น
แนวทำงในกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อส่งเสริมกำรบริโภคอำหำรคลีนของผูบ้ ริโภค

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.5.1 วิ ธีกำรวิ จยั
กำรศึกษำวิจยั เรื่อง “กำรสื่อสำรที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกบริโภคอำหำรคลีน ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร” เป็ นกำรศึกษำทัศนคติเกี่ยวกับกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริโภค
อำหำรคลีนของผูป้ ระกอบธุรกิจอำหำรคลีนและนักวิชำกำรด้ำนโภชนำกำร และกำรศึกษำปั จจัย
ของกำรสื่ อ สำรที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรตั ด สิ น ใจเลื อ กบริโ ภคอำหำรคลี น ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
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กรุงเทพมหำนคร ซึง่ เป็ นกำรวิจยั เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) และกำรวิจยั เชิงปริมำณ
(Quantitative Research)
1.5.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำวิจยั เชิงคุณภำพ คือ ผู้ให้ขอ้ มูลสำคัญ (Key Informant)
ซึง่ ได้แก่ ผูป้ ระกอบธุรกิจอำหำรคลีน จำนวน 3 ท่ำน และนักวิชำกำรด้ำนโภชนำกำร จำนวน 2
ท่ำน
กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรศึกษำวิจยั เชิงปริมำณ คือ กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 400 รำย จำก
กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนเพจเฟซบุ๊คทีจ่ ำหน่ ำยอำหำรคลีน จำนวน 301,681 คน ประกอบด้วย
1) Tip Top คลีนฟู้ด Delivery (มีแฟนเพจจำนวน 103,242 คน)
2) ร้ำนข้ำวหอม ปิ่ นโตเดลิเวอรี่ (มีแฟนเพจจำนวน 3,890 คน)
3) Kinkabbuay (มีแฟนเพจจำนวน 12,657 คน)
4) DJ POOM MENU (มีแฟนเพจจำนวน 72,952 คน)
5) Yummy Cleanfood Delivery (มีแฟนเพจจำนวน 10,127 คน)
6) Daliy Clean Food (มีแฟนเพจจำนวน 89,584 คน)
7) Cleanconcept (มีแฟนเพจจำนวน 23,246 คน)
(ข้อมูล ณ มีนำคม, 2559)
ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงภำยในเดือน
กันยำยน - ตุลำคม 2560
1.5.3 วิ ธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง และกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
ผู้ว ิจ ยั เลือ กใช้ว ิธ ีก ำรสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ำ งแบบบัง เอิญ (Accidental Sampling) และกลุ่ ม
ตัวอย่ำงจะเป็ นใครก็ได้ทใ่ี ห้ควำมร่วมมือกับผูว้ จิ ยั ในกำรให้ขอ้ มูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ฝำก แบบสอบถำม
ไว้ในเว็บเพจในเว็บไซต์เฟซบุ๊ค โดยทำกำรตัง้ ค่ำโปรแกรมแบบสอบถำมออนไลน์ ในข้อคำถำม
คัดกรอง ผู้ตอบแบบสอบถำมว่ำ เป็ นแฟนเพจในเว็บไซต์เฟซบุ๊คที่จำหน่ ำยอำหำรคลีนหรือไม่
หำกไม่เคยจะไม่สำมำรถตอบแบบสอบถำมได้
1.5.4 ตัวแปรที่ใช้กำรวิ จยั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในกำรศึกษำวิจยั ได้แก่
ตัว แปรต้น ประกอบด้ว ย ผู้ส่ ง สำร (Source), สำร (Message) และ ช่ อ งทำงในกำร
สื่อสำร (Channel)
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ตัวแปรตำม ประกอบด้วย ผูร้ บั สำร (Receiver) และ กำรตัดสินใจเลือกบริโภคอำหำรคลี
นของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร

1.6 นิ ยำมศัพท์
อำหำรคลีน หมำยถึง อำหำรทีเ่ น้นควำมเป็ นธรรมชำติของอำหำรผ่ำนกระบวนกำรปรุง
แต่ง และแปรรูปให้น้อยทีส่ ุด ไม่เสริม หรือดัดแปลงอะไรมำกมำย รสชำติไม่จดั จ้ำน ไม่เค็มหรือ
หวำนจัดจนเกินไป
กระบวนกำรสื่อสำร หมำยถึง กระบวนกำรที่ควำมคิดหรือสำร ถูกส่งจำกแหล่งสำร (ผู้
ประกอบธุรกิจอำหำรคลีน) ไปยังผูร้ บั สำร (ผูบ้ ริโภคอำหำรคลีน) ด้วยเจตนำทีจ่ ะถ่ำยทอดข้อมูล
เพื่อให้ผบู้ ริโภคอำหำรคลีนสำมำรถทำควำมเข้ำใจในเนื้อหำหรือสำร รวมถึงทำให้ผู้ บริโภคเกิด
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรคลีน ซึง่ ประกอบด้วยปั จจัยทำงด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1) ปั จจัยด้ำนผูส้ ่งสำร หมำยถึง ปั จจัยของกำรสื่อสำรที่จะมีผลต่อกำรเพิม่ หรือ
ลดประสิทธิผลของกำรสื่อสำร อันประกอบด้วย ทักษะในกำรสื่อสำร ทัศนคติ ควำมรู้ สถำนภำพ
ในสังคมและวัฒนธรรม ของผูส้ ่งสำร
2) ปั จจัยด้ำนสำร หมำยถึง ปั จจัยที่มสี ่ว นกำหนดประสิทธิภำพของสำรและ
ประสิทธิผลของกำรสื่อสำร ซึ่งประกอบด้วย รหัสสำร เนื้อหำสำร และกำรจัดสำร ซึ่งเป็ นสิง่ ที่
เกีย่ วเนื่องกัน
3) ปั จจัยด้ำนสื่อ หมำยถึง ปั จจัยทีเ่ ป็ นตัวเชื่อมระหว่ำงผูส้ ่งสำรกับผูร้ บั สำรเข้ำ
ด้วยกัน ทำให้ผู้ส่งสำรทำกำรสื่อสำรไปยังผู้รบั สำรได้ ซึ่งในกำรสื่อสำรนัน้ ผู้ส่งสำรจำต้องมีส่อื
และเลือกใช้ส่อื เพื่อนำสำรไปสู่ผู้รบั สำร โดยประสิทธิภำพของสื่อย่อมมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผล
ของกำรสื่อสำรเช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่น ๆ
4) ปั จจัยด้ำนผูร้ บั สำร หมำยถึง ปั จจัยในส่วนของผูร้ บั สำรทีจ่ ะมีผลต่อกำรเพิม่
หรือ ลดประสิท ธิผ ลของกำรสื่อ สำร ซึ่ง ประกอบด้ว ย ทัก ษะในกำรสื่อ สำร ทัศ นคติ ควำมรู้
สถำนภำพในสังคมและวัฒนธรรม ของผูร้ บั สำร
กำรตัด สิน ใจ หมำยถึง กำรเลือ กบริโ ภคอำหำรคลีน จำกกำรได้ร ับ รู้ข้อ มูล ข่ำ วสำร
เกีย่ วกับอำหำรคลีนผ่ำนกำรสื่อสำรของผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้อง
ผูบ้ ริโภค หมำยถึง กลุ่มคนรุน่ ใหม่ทใ่ี ส่ใจเรือ่ งสุขภำพและมีพฤติกรรมในกำรรับประทำน
อำหำรเพื่อสุขภำพรูปแบบหนึ่งทีส่ ่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำย
ทัศนคติ หมำยถึง ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมรูส้ กึ ต่ออำหำรคลีนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
อำหำรคลีนและนักวิชำกำรด้ำนโภชนำกำรในฐำนะผู้ส่งสำร รวมทัง้ ควำมรูส้ กึ ของผู้บริโภคต่อ
ปั จจัยกำรสื่อสำรเกีย่ วกับอำหำรคลีน
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พฤติกรรม หมำยถึง กำรทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งพอใจซือ้ อำหำรคลีน เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งในกำรศึกษำวิจยั ครัง้ นี้เป็ นกำร
ศึกษำวิจยั เกี่ยวกับรูปแบบอำหำรคลีนที่ผู้บริโภคตัดสินใจบริโภค ควำมถี่ในกำรรับประทำน
อำหำรคลีน แหล่งเลือกซือ้ อำหำรคลีน และบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกำรตัดสินใจซือ้ อำหำรคลีน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริโภคอาหารคลีน
ของผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน และนัก วิช าการด้า นโภชนาการ และเป็ น การศึก ษาปั จ จัย
กระบวนการสื่อ สารที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กบริโ ภคอาหารคลีน ของผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง จากเอกสาร ตารา
บทความทีเ่ กีย่ วข้องโดยสรุปตามลาดับดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่อสาร
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติ
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
2.5 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
2.6 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับอาหารคลีน
2.7 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1 แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
คาว่า การสื่อสาร กลายเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ สาหรับการทางาน
ใด ๆ ก็ตาม เพราะแม้ว่าจะทางานประสบผลสาเร็จเป็ นอย่างดี แต่หากขาดการบอกเล่าให้คน
อื่น ๆ ได้รบั ทราบ ก็เป็ นทีน่ ่าเสียดายว่า ผลงานทีด่ ขี ององค์การนัน้ อาจไม่มใี ครได้รบั รู้ รับทราบ
เนื่องจากขาดการสื่อสารให้เป็ นที่รบั รูแ้ ละเข้าใจ ด้วยเหตุผลนี้ การสื่อสารจึงมีความสาคัญเพิม่
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ
2.1.1 ความหมายของคาว่า “การสื่อสาร”
Windahl and Siginitzer (1992, p. 14) ได้ก ล่ า วว่ า การสื่อ สารเป็ น การส่ ง ผ่ า นข้อ มูล
ความคิด ทัศนคติ หรืออารมณ์ จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไปสู่บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นโดย
ใช้สญ
ั ลักษณ์ การสื่อสารเป็ นเรือ่ งใกล้ตวั และคุน้ เคยสาหรับมนุษย์ แต่เรือ่ งทีใ่ กล้ตวั และคุน้ เคยนี้
เมื่อ วิเ คราะห์อ อกมาจะพบว่ า มีห ลายสิ่ง หลายอย่า งในการสื่อ สารของมนุ ษ ย์ท่ีเ กิด ขึ้น เป็ น
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กระบวนการ คาว่า “กระบวนการ” หมายความว่า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้มเี พียงอย่างเดียวแล้วจบลง
แต่หมายถึงการกระทาหลายอย่างทีต่ ่อเนื่องกัน
สาหรับการสื่อสารนัน้ กระบวนการ ประกอบไปด้วย ความคิดและการสร้างสัญลักษณ์
ให้กบั สาร การส่งสัญลักษณ์นนั ้ ๆ ไปยังผูร้ บั สาร การตีความหมายสัญลักษณ์ของผูร้ ับสาร และ
การส่งความหมายกลับมา (ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2554, น. 8)
การสื่อ สารนอกจากจะเป็ นกระบวนการที่เ กิด ขึ้น ระหว่ างมนุ ษ ย์แล้ว การสื่อ สารยัง
เกิดขึ้นได้หลายระดับ Chaffe and Berger (1995, p. 38) ได้แบ่งการสื่อสารออกเป็ น 4 ระดับ
ได้แก่
1) การสื่อสารภายในตัวบุคคล (คิด)
2) การสื่อสารระหว่างบุคคล (การสนทนา)
3) การสื่อสารในกลุ่มเล็ก (เช่น การสอนหนังสือในชัน้ เรียน)
4) การสื่อสารมวลชน (การส่งข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงผู้รบั สารได้ในจานวนมาก
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ)
ซึง่ ในการสื่อสารแต่ละระดับ ผูส้ ่อื สารจะใช้ส่อื ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ในการสื่อสารกับตนเอง
นัน้ สื่อคือ สมองของมนุ ษย์ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล สื่อคือ คลื่นเสียงในอากาศไปสู่โสต
ประสาทของผู้รบั สาร โดยการสื่อสารกลุ่มเล็ก อาจใช้เครื่องช่วยขยายเสียงเป็ นสื่อ และในการ
สื่อสารมวลชน สื่อคือ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอื่น ๆ (Chaffe and Berger,1995, p. 71)
กระบวนการสื่อสารมักถูกวิเคราะห์หรือแยกออกเป็ นองค์ประกอบหลัก ๆ ดังเช่นที่
Lasswell (1984, p. 29) ได้อธิบายว่า กระบวนการสื่อสารประกอบไปด้วย ผูส้ ่อื สาร (Who?) สื่อ
อะไร (Says what?) กับใคร (To whom?) ผ่านสื่ออะไร (Through which channel?) และเกิดผล
อย่างไร (With what effect?)
2.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์ประกอบทางการสื่อสาร
ในองค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบ มีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมหรือลด
ประสิทธิภาพขององค์ประกอบ ซึง่ นาไปสู่การเพิม่ หรือลดประสิทธิภาพของการสื่อสาร ดังนี้
(ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 45)
2.1.2.1 ปั จจัยของผูส้ ่งสาร
ผู้ส่ ง สารในงานวิจ ัย นี้ ค ือ ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน และนัก วิช าการด้ า น
โภชนาการ โดยปั จจัยของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการในฐานะผู้
ส่งสารจะประกอบด้วยปั จจัย 4 ประการทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ หรือลดประสิทธิผลของการสื่อสาร อัน
ประกอบด้วย
1) ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)
ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถ ความชานาญในการสื่อสาร แบ่งเป็ น
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ทักษะในการสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication Skills) ประกอบด้วย 1) ทักษะในการ
เขียน (Writing Skills) 2) ทักษะในการพูด (Speaking Skills) โดย 2 ทักษะนี้เป็ นทักษะในการ
เข้ารหัส (Encoding Skills) 3) ทักษะในการอ่าน (Reading Skills) 4) ทักษะในการฟั ง (Listening
Skills) โดย 2 ทักษะนี้เป็ นทักษะในการถอดรหัส (Decoding Skills) 5) ทักษะในการใช้ความคิด
หรือ การใช้ เ หตุ ผ ล (Thought or Reasoning Skills) และทัก ษะในเชิ ง อวัจ นะ (Nonverbal
Communication Skills) ประกอบด้วย 1) อากัปกิรยิ า (Gesturing) 2) การเขียนภาพ (Drawing)
3) การวาดภาพ (Painting) ซึ่งเป็ นทักษะในการเข้ารหัส (Encoding Skills) 4) การดู (Seeing)
ซึง่ เป็ นทักษะในการถอดรหัส (Decoding Skills) เป็ นต้น
ในฐานะของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ
ทักษะในการสื่อสารที่มอี ทิ ธิพลต่อผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ
ประกอบด้วย 2 ประการ คือ
(1) ทักษะในการสื่อสารมีอทิ ธิพลต่อความสามารถของผูป้ ระกอบธุรกิจ
อาหารคลีน และนัก วิช าการด้า นโภชนาการในการวิเ คราะห์ว ัต ถุ ป ระสงค์ ( Purposes) และ
เจตนารมณ์ (Intentions) หรือ หมายรวมถึ ง ทัก ษะในการสื่อ สารที่ ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ ความคิด
(Thought) ของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ โดยสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ความคิดของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการในฐานะผู้ส่งสารก็คอื
ภาษา ทักษะในการเขียน ทักษะในการพูด ทักษะในการอ่าน และทักษะในการฟั ง ซึง่ ปั จจัยด้าน
ภาษามีอทิ ธิพลต่อผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการมี 3 ประการ คือ
1) คิดเรื่องอะไร (What he thinks about) 2) คิดอย่างไร (How he thinks) และ 3) คิดหรือไม่
(Whether he is thinking at all)
(2) ทักษะในการสื่อสารมีอทิ ธิพลต่อความสามารถในการเข้ารหัส ซึ่ง
แสดงเจตนารมณ์หรือความคิดของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ
ในการเข้ารหัสสารซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของตนนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการ
ด้านโภชนาการจาต้องมีทกั ษะทีจ่ าเป็ นในการเข้ารหัส (Necessary Encoding Skills) เช่นในการ
เขียนผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการทีม่ ที กั ษะในการเข้ารหัสทีด่ ี จะ
มีศพั ท์เพียงพอทีจ่ ะแสดงความคิดของตนได้ในการใช้คา แทนทีจ่ ะใช้คายาก ๆ ก็จะเลือกใช้คาที่
ง่าย ๆ สามารถแสดงความหมายได้อย่างชัดเจนทีส่ ุด
ในงานวิ จ ัย นี้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และนั ก วิ ช าการด้ า น
โภชนาการซึ่งอยู่ในฐานะผูส้ ่งสารควรมีทกั ษะในการสื่อสาร เพื่อนามาใช้ถ่ายทอดความคิดเห็น
หรือข้อมูลของตนให้ผบู้ ริโภคได้เข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีน เช่น สามารถเรียบเรียงข้อมูลของตน
ให้ออกมาเป็ นภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ไม่สบั สน ผูบ้ ริโภคบางคนอาจไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับอาหารคลีน
ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการก็ค วรหาค าง่าย ๆ มาใช้อ ธิบาย
เพื่อให้ผบู้ ริโภคเห็นถึงประโยชน์และความสาคัญของการบริโภคอาหารคลีน เป็ นต้น
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2) ทัศนคติ (Attitudes)
ทัศนคติ คือ ความมีใจโน้มเอียงทีจ่ ะมีปฏิกริ ยิ าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิง่
ใดสิง่ หนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทัศนคติกค็ อื ท่าทีหรือความรูส้ กึ อย่างใดอย่างหนึ่งทีบ่ ุคคลมีต่อสิง่ ใด
สิง่ หนึ่ง ในการสื่อสารของมนุษย์นนั ้ ทัศนคติของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนัก วิชาการด้าน
โภชนาการในฐานะผู้ส่ งสารเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส ามารถเพิ่มหรือลดประสิทธิผลของการสื่อ สาร
ทัศนคติของผูส้ ่งสารแบ่งออกเป็ น 3 ประการ คือ
(1) ทัศ นคติต่ อ ตนเอง (Attitude Toward Self) ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ
อาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการในฐานะผูส้ ่งสารจะประสบผลสาเร็จในการสื่อสารมาก
น้อยเพียงใดนัน้ ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กบั ทัศนคติท่ผี ู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้าน
โภชนาการมีต่อตนเอง ซึง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการจะต้องทา
การประเมินตนเอง (Self-evaluation) ก่อนทาการสื่อสาร หากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและ
นักวิชาการด้านโภชนาการมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตนเอง (Self-confidence) มีความเชื่อมันว่
่ าตนเองมี
ความสามารถ โอกาสที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการจะประสบ
ผลส าเร็จ ในการสื่อ สารก็ม ีม าก ในทางตรงกัน ข้า ม หากผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการมีทศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่อตนเอง ขาดความเชื่อมันในตนเอง
่
ไม่คดิ ว่าตนเอง
มีความสามารถ โอกาสทีจ่ ะประสบผลสาเร็จในการสื่อสารก็มนี ้อย
(2) ทัศนคติต่อเรือ่ งทีจ่ ะสื่อสาร (Attitude Toward Subject Matter)
ทัศนคติทผ่ี ปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการในฐานะผูส้ ่งสารมีต่อเรื่องที่
จะทาการสื่อสารก็เป็ นอีกสิง่ หนึ่งทีม่ ปี ระสิทธิผลของการสื่อสาร ในการสื่อสารนัน้ หากผูส้ ่งสารไม่
มีความเชื่อ ไม่เลื่อมใส ไม่พอใจ หรือไม่มที ศั นคติทด่ี ตี ่อเรื่องทีต่ นจะทาการสื่ อสารแล้ว ผูส้ ่งสาร
ก็จะขาดความมันใจ
่ ไม่อยากที่จะทาการสื่อสาร และทาการสื่อสารได้ไม่ดี โอกาสที่จะประสบ
ผลสาเร็จในการสื่อสารก็มนี ้อย
(3) ทัศนคติต่อผู้รบั สาร (Attitude Toward Receiver) ทัศนคติต่อ
ผูร้ บั สารจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมในการสื่อสารของผูป้ ระกอบธุ รกิจอาหารคลีนและนักวิชาการ
ด้านโภชนาการต่อสารของตน และต่อปฏิกริ ยิ าของผูร้ บั สาร เช่น ถ้า ผูส้ ่งสารมีความรูส้ กึ ที่ดตี ่อ
เรื่องทีจ่ ะสื่อสาร มีความพอใจในความคิดของตัวเอง ผูร้ บั สารก็อยากทาการสื่อสารด้วย รวมทัง้
การหาคาพูดที่เหมาะสม เป็ นที่น่าพอใจของผู้รบั สาร จะทาให้มโี อกาสที่จะประสบผลสาเร็จใน
การสื่อสารมาก ในทางตรงกันข้าม หากผูส้ ่งสารไม่ชอบในเรือ่ งทีจ่ ะสื่อสาร ผูร้ บั สารก็ไม่อยากจะ
ทาการสื่อสารด้วย โอกาสทีจ่ ะประสบผลสาเร็จในการสื่อสารก็มนี ้อย
3) ความรู้ (Knowledge)
ประสิท ธิภ าพในการสื่อ สารของผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการในฐานะผูส้ ่งสารก็คอื ความรู้ คนทีไ่ ม่มคี วามรูย้ อ่ มไม่สามารถที่จะพูด
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หรือเขียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล ในการสื่อสารนัน้ ความถูกต้องและประสิทธิผลของ
การสื่อสารขึน้ อยูก่ บั ความรู้ 2 ประการ คือ
(1) ความรูเ้ รื่องที่จะสื่อสาร (Knowledge of The Subject Matter)
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะทาการสื่อสาร หากผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการมีความรูเ้ รื่องที่จะสื่อสารดี โอกาสทีก่ ารสื่อสาร
จะประสบผลสาเร็จก็มมี าก ในทางตรงกันข้าม หากผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการ
ด้านโภชนาการไม่มคี วามรู้ค วามเข้าใจในเรื่อ งนัน้ ๆ ดีพอ ประสิทธิผ ลของการสื่อ สารก็อาจ
ประสบผลสาเร็จน้อยหรือไม่ประสบผลสาเร็จ
(2) ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร สื่ อ ส า ร ( Knowledge of The
Communication Process) กระบวนการสื่อ สารนัน้ มีอ งค์ป ระกอบหลายองค์ป ระกอบ แต่ ล ะ
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน และแต่ละองค์ประกอบล้วนแล้วแต่มคี วามสาคัญต่อ
ผลของการสื่อสารทัง้ สิ้น ผู้ส่งสารที่มปี ระสิทธิภาพจึงต้องมีทงั ้ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่จะพูด
เป็ นอย่างดี รวมทัง้ มีความรู้ ความสามารถในการที่จะวิเคราะห์ตวั เอง สาร สื่อ และผูร้ บั สารได้
เป็ นอย่างดีดว้ ย
การสื่อสารเพื่อการกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
คลีนเพิม่ มากขึน้ นัน้ เป็ นศาสตร์ท่มี คี วามซับซ้อน ละเอียดอ่อน ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและ
นัก วิชาการด้านโภชนาการที่มคี วามรู้จริงในด้านนี้ย่อ มมีค วามชานาญในการรู้ ถึงประโยชน์
ปริมาณสารอาหาร รูปแบบลักษณะอาหาร หรืออธิบายสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ผบู้ ริโภคได้เข้าใจ
ได้ดกี ว่าผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการที่ไม่มคี วามรูโ้ ดยตรง แต่
อย่างไรก็ตามแม้ผปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการจะมีความรูด้ เี พียงใด
หากขาดความรูเ้ รื่องกระบวนการสื่อสาร ก็อาจประสบความล้มเหลวในการทางานก็เป็ นได้ เช่น
ไม่สามารถเข้าใจธรรมชาติ ลักษณะนิสยั หรือขีดความสามารถของผูบ้ ริโภคในการรับสาร จึงทา
ให้ไม่สามารถสื่อสารให้ผบู้ ริโภคเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนได้ตามทีต่ อ้ งการ
4) สถานภาพในสัง คมและวัฒ นธรรม (Position Within a SocialCultural System)
มนุ ษย์เป็ นสัตว์สงั คม มีสถานภาพและมีวฒ
ั นธรรมของสังคมทีต่ นเป็ น
สมาชิก สถานภาพต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการจึง
อาจจะมีอทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการ
ด้านโภชนาการในฐานะผู้ส่งสาร รวมทัง้ ปั จจัยด้านตาแหน่ ง บทบาท หน้าที่ ศักดิ ์ศรี ความเชื่อ
และค่ า นิ ย มทางวัฒ นธรรม นอกจากนี้ พ ฤติก รรมที่เ ป็ นที่ย อมรับ หรือ ไม่ ย อมรับ ในสัง คม
พฤติกรรมทีต่ อ้ งกระทาตามวัฒนธรรม ก็เป็ นปั จจัยหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมใน
การสื่อสารของผูส้ ่งสาร และเป็ นสิง่ ทีค่ นอื่นในสังคมคาดหวังว่า ผู้ ส่งสารจะปฏิบตั อิ ย่างไรในการ
สื่อสาร ทัง้ นี้เนื่องจากสถานภาพในสังคมและวัฒนธรรมจะมีอทิ ธิพลต่อการกาหนดวัตถุประสงค์
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การเข้ารหัสและการสร้างสาร ความหมาย การเลือกใช้ส่อื และการเลือกผูร้ บั สารของผูส้ ่งสาร คน
ทีอ่ ยูใ่ นสังคมเดียวกัน แต่มสี ถานภาพต่างกันย่อมทาการสื่อสารต่างกัน คนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมต่างกัน
ก็ทาการสื่อสารต่างกันด้วย ปั ญหาที่สาคัญของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural or
Cross-Cultural Communication) ก็คอื ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมระหว่างผู้ทาการสื่อ สาร
ทัง้ นี้เพราะวัฒนธรรมมีอทิ ธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมในการสื่อสารของคน
2.1.2.2 ปั จจัยของผูร้ บั สาร
ผู้รบั สารในงานวิจยั นี้คอื ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปั จจัยในส่วน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในฐานะผู้รบั สารที่จะมีผลต่อการเพิม่ หรือลดประสิทธิผล
ของการสื่อสาร ได้แก่
1) ทักษะในการสื่อสาร
ในกระบวนการสื่อสารนัน้ คนสามารถเป็ นได้ทงั ้ ผู้ส่งสารและผู้รบั สาร
ในการรับสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในฐานะผู้รบั สารจะต้องมี
ความสามารถในการอ่าน การฟั ง และการคิด มิฉะนัน้ ก็จะไม่สามารถรับและถอดรหัสสารของผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักโภชนาการได้ ซึ่งทักษะในการสื่อสารมีอทิ ธิพลต่อผู้รบั สาร 2
ประการ คือ อิทธิพลต่อความคิดของผูร้ บั สาร และความสามารถในการรับสาร ทักษะทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความคิดของผูร้ บั สาร คือ ทักษะด้านภาษา และอิทธิพลต่อความสามารถของผูร้ บั สารในการ
ถอดรหัส ซึง่ แสดงเจตนารมณ์หรือความคิดของผูส้ ่งสาร ตลอดจนมีอทิ ธิพลต่อความสามารถใน
การตีความหมายสาร
2) ทัศนคติ
ปั จจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในฐานะผู้รบั
สาร แบ่งออกได้เป็ น 3 ประการ คือ
(1) ทัศนคติต่อตนเอง (Attitude Toward Self) ในการเป็ นผูร้ บั สาร
นัน้ หากผูบ้ ริโภคมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตนเอง มีความเชื่อมันในตนเอง
่
โอกาสที่ผบู้ ริโภคจะเข้าใจสาร
เกี่ยวกับอาหารคลีน ของผู้ส่งสารก็มมี าก ในทางตรงกันข้ามหากผู้ บริโภคมีทศั นคติท่ไี ม่ดีต่ อ
ตนเอง ไม่มคี วามเชื่อมันในความรู
่
้ ความสามารถของตนเอง โอกาสที่จะเข้าใจสารเกี่ยวกับ
อาหารคลีนก็มนี ้อย
(2) ทัศ นคติต่ อสาร (Attitude Toward The Message) ทัศ นคติท่ี
ผู้รบั สารมีต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารคลีน ก็เป็ นปั จจัยอีกประการหนึ่งที่สามารถ
เพิม่ หรือลดประสิทธิผลของการสื่อสารได้
(3) ทัศนคติต่อผูส้ ่งสาร (Attitude Toward Source) การสื่อสารจะ
มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กบั ทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่อผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลีนและนักโภชนาการในฐานะผู้ส่งสาร หากผู้บริโภคมีทศั นคติท่ดี ตี ่อผู้ประกอบธุ รกิจ
อาหารคลีน และนัก โภชนาการในฐานะผู้ส่ ง สาร มีค วามเชื่อ ถือ มีค วามเลื่อ มใสในความรู้
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ความสามารถ มีความจริงใจ (Source’s Credibility) มีความชอบหรือความประทับใจในบุคลิก
(Attractiveness) ของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักโภชนาการในฐานะผู้ ส่งสาร โอกาสที่
การสื่อสารจะประสบผลสาเร็จก็มมี าก ในทางตรงกันข้าม หากผู้ บริโภคมีทศั นคติท่ไี ม่ดีต่ อ ผู้
ประกอบธุ รกิจอาหารคลีนและนักโภชนาการในฐานะผู้ส่ งสาร การสื่อ สารก็มโี อกาสที่จ ะ ไม่
ประสบผลสาเร็จ
3) ความรู้
ผู้บริโภคในฐานะผู้รบั สารที่ไม่มคี วามรู้ ย่อมไม่สามารถอ่านและฟั งได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล ความรูข้ องผูบ้ ริโภคในฐานะผูร้ บั สารแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) ความรูเ้ กี่ยวกับเนื้อหาของสาร (Knowledge of The Content
of The Message) ผูบ้ ริโภคจาเป็ นต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับเนื้อหาของอาหารคลีนทีต่ นรับ หากผูร้ บั
สารไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ผูร้ บั สารก็จะไม่สามารถเข้าใจเรือ่ งราวของอาหารคลีนได้
(2) ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง กร ะ บ ว น ก า ร สื่ อ สา ร ( Knowledge of The
Communication Process) ผูบ้ ริโภคจะต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการสื่อสารด้วย การสื่อสาร
จึงจะมีประสิทธิผลเพิม่ ขึ้น หากผู้บริโภคไม่มคี วามรู้เ รื่องกระบวนการสื่อสาร ผู้ บริโภคก็อ าจ
เข้าใจข้อมูล ข่าวสารผิด ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร หรือรับสารได้ไม่ชดั เจน ตลอดจน
ตีความหมายของสารผิดพลาด
4) สถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม
ผูร้ บั สารก็ถอื ได้ว่าเป็ นสมาชิกของสังคมและมีวฒ
ั นธรรม ผูร้ บั สารจึงมี
ตาแหน่ ง บทบาท ศักดิ ์ศรี ความเชื่อ พฤติกรรมที่พงึ ปฏิบตั ิ ค่านิยม ฯลฯ ของตน สิง่ ต่ าง ๆ
เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่มอี ทิ ธิพลต่อการรับสาร และการตีความหมายของผูร้ บั สาร ซึง่ มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลของการสื่อสารด้วย
2.1.2.3 ปั จจัยของสาร
สารในงานวิจ ยั นี้ ค ือ ข้อ มูล ข่า วสารเกี่ย วกับ อาหารคลีน โดยปั จ จัย ที่ม ีส่ ว น
กาหนดประสิทธิภาพของสารและประสิทธิผลของการสื่อสารนัน้ มีอยู่ 3 ประการ ได้แก่
1) รหัสสาร
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนที่ผปู้ ระกอบธุรกิจและนักโภชนาการ
ในฐานะผู้ส่ ง สารได้ท าการสื่อ สารออกไปเพื่อ ถ่ า ยทอดความคิด ความรู้ส ึก ความต้อ งการ
ข่าวสารและวัตถุประสงค์ของตนนัน้ จะต้องอาศัยรหัส (Code) เป็ นเครื่องมือในการถ่ายทอดให้
ปรากฏ
รหัส คือ กลุ่มของสัญลักษณ์ท่ถี ูกสร้างขึ้นในลักษณะที่มคี วามหมาย
ต่อคน สิง่ ที่จะเป็ นรหัสได้จะต้องมีองค์ประกอบ ทาหน้าที่เป็ นคาศัพท์ และมีกระบวนการหรือ
โครงสร้างทีร่ วมส่วนประกอบเข้าด้วยกันอย่างได้ความหมาย โดยเป็ นการสร้างความสัมพันธ์
2) เนื้อหาสาร
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เนื้ อ หาสาร หมายถึง สิ่ง ที่เ ป็ น สาระ เรื่อ งราวของอาหารคลีน ซึ่ง
ถ่ายทอดความคิด เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของผูส้ ่งสาร องค์ประกอบของเนื้อหาสารก็คอื
สาระหรือ ประเด็น ต่ าง ๆ และเมื่อ นาเอาสาระหรือ ประเด็นต่ า ง ๆ เหล่ านี้มารวมกัน เป็ น
โครงสร้าง ก็จะได้เนื้อหาสารทัง้ หมด
3) การจัดสาร
การจัดสาร คือ การตัดสินใจของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนัก
โภชนาการในฐานะผู้ส่งสาร เพื่อการเลือก การเรียบเรียงรหัสและเนื้อหาสาร องค์ประกอบของ
การจัดสารก็คอื รหัสและเนื้อหาสาร ซึ่งโครงสร้างของการจัดสาร ก็คอื การเรียบเรีย งรหัสและ
เนื้อหาสารในรูปแบบที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักโภชนาการกาหนดเพื่อส่งออกไปยัง
ผูบ้ ริโภคในฐานะผูร้ บั สาร ทัง้ นี้ผสู้ ่งสารแต่ละคนย่อมมีวธิ กี ารในการจัดสารไม่เหมือนกัน การจัด
สารก็คอื ลีลา (Style) ของแต่ละคน ที่มลี กั ษณะเป็ นของตนเองซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่น สิง่ ที่ม ี
อิทธิพลต่อการจัดสารของผูส้ ่งสาร คือ
(1) บุคลิกส่วนตัวของผูส้ ่งสาร (Personality and Characteristics
of The Source) บุคลิกลักษณะของบุคคลแต่ละคนนัน้ ได้รบั อิทธิพลจากทักษะในการสื่อสาร ซึง่
ทัศนคติ ความรู้ วัฒนธรรมและสังคม จะทาให้ผสู้ ่งสารแต่ละคนมีลลี าในการจัดสารแตกต่างกัน
ออกไป
(2) ผู้ร ับ สาร (The Receiver) ในการสื่อ สารนั ้น ผู้ร ับ สารย่ อ ม
กาหนดสารเป้ าหมายของตน และในการจัดสารนัน้ ผู้ส่งสารจะต้องคานึงถึงผู้รบั สารของตนอยู่
เสมอว่า ผูร้ บั สารเป็ นใคร มีลกั ษณะอย่างไร มีความสนใจเรื่องอะไร มีความรูอ้ ย่างไร ทัง้ นี้ผู้ส่ง
สารจะได้จดั สารได้เหมาะสมกับผูร้ บั สาร เพื่อทาให้ผรู้ บั สารสามารถถอดรหัสได้งา่ ย และสามารถ
เข้าใจความหมายของสารได้ถูกต้องเพื่อผูส้ ่งสารจะได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของตน
2.1.2.4. ปั จจัยของสื่อ
สื่อในงานวิจยั นี้คอื สื่อทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักโภชนาการใช้ในการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับอาหารคลีนไปยังผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สื่อ เป็ นตัวเชื่อมระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบั สารเข้าด้วยกัน โดยสื่อจะทาให้ผู้ส่ง
สารทาการสื่อสารไปยังผู้รบั สารได้ ในการสื่อสารนัน้ ผู้ส่งสารจาเป็ นที่จะต้องมีส่อื เพื่อใช้ในการ
สื่อสาร และมีการเลือกใช้ส่อื เพื่อนาสารไปสู่ผรู้ บั สารได้อย่างตรงเป้ าหมาย ประสิทธิภาพของสื่อ
ย่อมมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารเช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ การเลือกใช้ส่อื ย่อม
สามารถจะเพิม่ หรือลดประสิทธิผลของการสื่อสารได้ หากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนัก
โภชนาการในฐานะผูส้ ่งสารเลือกใช้ส่อื ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร (Communication
Situation) ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะมาก ในทางตรงกันข้าม หากผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
คลีนและนักโภชนาการเลือกใช้ส่อื ทีไ่ ม่เหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร ประสิทธิผลของการ
สื่อสารก็จะน้อย
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ทัง้ นี้ปัจจัยทีก่ าหนดการตัดสินใจของผูส้ ่งสารในการเลือกใช้ส่อื เพื่อการสื่อสารก็
คือ องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร อันได้แก่
1) ผู้รบั สาร ในการเลือกสื่อนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนัก
โภชนาการในฐานะผู้ส่ งสารจะต้อ งพิจารณาถึงลักษณะของผู้บริโภคซึ่งเป็ น ผู้รบั สารด้ว ยว่า
ผูบ้ ริโภคเป็ นใคร มีความสามารถในการรับและถอดรหัสสารทีเ่ กี่ยวกับอาหารคลีนอย่างไร เช่น
ด้วยการฟั ง การอ่าน หรือการดู เป็ นต้น
2) สาร ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักโภชนาการในฐานะผูส้ ่งสาร
จะต้องพิจารณาว่า รหัส เนื้อหา และการจัดสารของตนนัน้ เหมาะสมกับสื่อประเภทใด
3) ผู้ส่งสาร ในการเลือกสื่อ นัน้ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนัก
โภชนาการในฐานะผูส้ ่งสารจะต้องพิจารณาความสามารถในการเข้ารหัสหรือทักษะในการสื่อสาร
ของตนด้วยว่า ตนเองมีความสามารถในการพูด เขียน หรือในการแสดง เป็ นอย่างไร และอยู่ใน
ระดับใดเป็ นต้น
4) สื่อ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับตัวสื่อนัน้ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนัก
โภชนาการในฐานะผูส้ ่งสารจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของสื่อในการนาสารไปสู่ประสาทใน
การรูส้ กึ (Sense Mechanisms) หรือวิธกี ารรับสารของผู้บริโภค ผูบ้ ริโภคสามารถรับความรูส้ กึ
หรือรับสารได้โดย การเห็น (Seeing) การได้ยนิ (Hearing) การสัมผัส (Touching) การได้กลิน่
(Smelling) และการลิม้ รส (Tasting)
อย่างไรก็ตามสื่อแต่ละสื่อย่อมมีความสามารถต่างกัน เช่น สื่อวิทยุ จะ
ทาให้ผู้รบั สารรับสารได้โดยการได้ยนิ สื่อโทรทัศน์ จะทาให้ผู้รบั สารรับสารได้ทงั ้ จากการเห็น
และการได้ยนิ สื่อหนังสือพิมพ์ จะทาให้ผู้รบั สาร เปิ ด รับสารได้โดยการเห็น ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลีน และนัก โภชนาการในฐานะผู้ส่ ง สารจึง ต้อ งเลือ กว่า จะใช้ส่อื อะไร สื่อ บุ ค คลหรือ
สื่อมวลชน แม้แต่ส่อื ประเภทเดียวกันก็ตอ้ งเลือกว่าจะใช้อะไร ดังนัน้ ในการสื่อสารสมัยใหม่จงึ มี
การนาเอาสื่อหลายชนิดมาใช้รว่ มกันในการส่งสารไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถรับสาร
นัน้ ได้หลายทาง ซึ่งวิธกี ารดังกล่าวเรียกว่า การใช้ส่อื ผสม (Media Mix หรือ Multimedia) และ
หากการใช้ส่อื ผสมนัน้ เป็ นการผสมกันระหว่างสื่อมวลชนกับสื่อระหว่างบุคคล สื่อผสมดังกล่าว
เรียกว่า Media Forum ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักโภชนาการในฐานะผู้ส่งสารจึงต้อง
ตัดสินใจในการเลือกใช้ส่อื ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร เช่น ใช้ ส่อื อินเทอร์เน็ตควบคู่
กับการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือใช้ ส่อื ภาพยนตร์ควบคู่กบั การสื่อสารระหว่างบุคคลในการ
เผยแพร่ขา่ วสาร เป็ นต้น (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 47)
2.1.3 กระบวนการสื่อสาร
Lasswell (1984 อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน, 2530, น. 31) ได้กล่ าวไว้ว่า กระบวนการ
สื่อ สารเป็ นทฤษฎีท่อี ธิบายกระบวนการสื่อ สารเชิงระดับ (The Behavioral of Thought) เป็ น
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การศึกษาปฏิกริ ยิ าระหว่างผูส้ ่งสาร ผูร้ บั สาร เนื้อหาข่าวสาร ชนิดของสื่อทีใ่ ช้และผลอันเกิดจาก
การกระทาการสื่อสาร โดยตัง้ เป็ นคาถามเกีย่ วกับตัวผูส้ ่งสาร ผูร้ บั สาร และผลของการสื่อสาร ซึง่
ในกระบวนการสื่อ สารจะเห็นได้ว่าช่อ งทางการสื่อ สารมีค วามสาคัญ ที่จะเป็ นตัว กาหน ดว่า
ช่องทางการสื่อสารประเภทใดทีผ่ สู้ ่งสารจะใช้เพื่อให้ผรู้ บั สารเกิดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ตามทีต่ อ้ งการ อันจะทาให้การสื่อสารประสบความสาเร็จ
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Effect

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองการสื่อสารของ Lasswell
แหล่งที่มา: ปรมะ สตะเวทิน, 2530, น. 32.
จากภาพที่ 2.1 ดังกล่าว สามารถอธิบายความหมายของแต่ละกระบวนการได้ดงั นี้
ใคร
หมายถึง
ผูท้ ก่ี าหนดและควบคุมเนื้อหาข่าวสาร
อะไร
หมายถึง
เรือ่ ง หรือ เนื้อหาสาระของเรือ่ งทีถ่ ูกสื่อสารออกไป
ช่องทาง
หมายถึง
ตัวกลางหรือสื่อทีถ่ ูกส่งไปยังผูร้ บั
ใคร
หมายถึง
ผูร้ บั สาร
ผล
หมายถึง
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อันเป็ นผลเนื่องมาจากการสื่อสาร
อย่างไรก็ตามช่องทางการสื่อสารอาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การสื่อสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal Communication) และการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) การเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารจึงเป็ นสิง่ สาคัญอีกประการหนึ่ง ซึง่ มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้รบั
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สาร (Type of Audience) ลักษณะของข่าวสาร (Message) และขัน้ ตอนของกระบวนการยอมรับ
ของผูร้ บั สาร (Recipient’s Stage in Adoption Process) (ปรมะ สตะเวทิน, 2533, น. 47)
อย่างไรก็ตาม สื่อ (Media) เป็ นเครื่องมือที่จาเป็ นในการเผยแพร่ข่าวสาร โดยนาเนื้อ
ข่าวสารส่งต่อไปยังผู้รบั สาร ให้ผู้รบั ได้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจนถู กต้อง ในการที่จะเลือกใช้ส่อื
อะไร การเลือกใช้ส่อื อย่างไรให้บงั เกิดผลตามความต้องการ จึงต้องมีการศึกษาทาความเข้าใจถึง
คุ ณ สมบัติข องสื่อ แต่ ล ะชนิ ด ข้อ ดี ข้อ เสีย ตลอดจนหน้ า ที่ข องสื่อ ชนิ ด นัน้ ๆ ให้ดีเ สีย ก่ อ น
เพื่อ ที่จะได้ว างแผนการใช้ส่อื ให้เ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ต ามในปั จจุบนั การ
สื่อสารทุก ๆ รูปแบบ ทัง้ การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการสื่อสาร
รูปแบบต่าง ๆ (ปรมะ สตะเวทิน, 2533, น. 52)
2.1.4 การยอมรับการสื่อสาร
แต่ เ ดิม การสื่อ สารเป็ นเพีย งส่ ว นประกอบของอาชีพ อื่น ๆ เช่ น อาชีพ ครู ต้ อ งใช้
ความสามารถทางการสื่อสารช่วยให้สอนหนังสือได้ดี อาชีพนักการตลาดต้องใช้การสื่อสารเข้า
มาช่ ว ยในการขาย อาชีพ นั ก กฎหมายก็ต้ อ งใช้ค วามสามารถด้า นการสื่อ สารช่ ว ยในการ
ตีความหมายหรือว่าความ การสื่อสารจึงเริม่ เข้ามามีบทบาทสาคัญในการประกอบอาชีพใน
ปั จจุบนั แต่ในโลกยุคสมัยใหม่ท่มี กี ารประดิษฐ์เครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารขึน้ มา อาชีพที่
เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น การสื่อข่าว การเผยแพร่ข่าว การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ การผลิต
ภาพยนตร์จงึ เกิดขึ้น อาชีพเหล่านี้ได้มกี ารศึกษาค้นคว้า และพัฒนาก้าวหน้ าจนมีองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เกิดขึน้ อย่างมากมาย และยังต้องพัฒนาไปข้างหน้าควบคู่กบั ความเจริญก้าวหน้ าของ
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร วิชาชีพด้านการสื่อสารได้กลายมาเป็ นวิชาชีพของคนในสังคมยุค
ข้อมูลข่าวสาร และได้แตกสาขาออกหลากหลาย มีทงั ้ วิชาชีพทีเ่ น้นหนักไปที่องค์ประกอบด้าน
การเป็ นผูส้ ่อื สาร องค์ประกอบด้านการผลิตเนื้อหาสาร องค์ประกอบด้านสื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร องค์ประกอบด้านผูร้ บั สาร และองค์ประกอบด้านผลกระทบของการสื่อสาร วิชาชีพด้าน
การสื่อสารจึงนับได้ว่ามีความสาคัญและได้พฒ
ั นามาจนเป็ นวิชาชีพทีผ่ คู้ นในสังคมให้ความสนใจ
อย่างมากมาย (ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2554, น. 26)
สาหรับการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารนัน้ Rogers and Shoemaker (1971, p. 112)
ได้กล่าวว่า การยอมรับเป็ นกระบวนการทางจิตใจของบุคคลแต่ละคนที่เริม่ ต้นตัง้ แต่การรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีหนึ่ง ๆ ไปจนถึงการยอมรับเอาเทคโนโลยีนนั ้ ๆ ไป
ใช้อย่างเปิ ดเผย ซึ่งความพร้อมในการยอมรับสื่อใหม่ (Readiness to Try New Products) นัน้
Rogers (2004, p. 71) ได้อธิบายความคิดของบุคคล (Person’s Innovativeness) ว่าเป็ นระดับ
ทีบ่ ุคคลจะยอมรับความคิดใหม่ได้รวดเร็วเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นในสังคม ซึง่ บางคน
อาจรับสินค้าใหม่ทนั ที บางคนอาจรอก่อนระยะหนึ่ง บางคนอาจจะไม่สนใจเลย
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Robertson (1970, p. 38) ได้น าเสนอรูป แบบกระบวนการยอมรับ โดยแบ่ ง เป็ น 6
ขัน้ ตอน ดังนี้
1) ขัน้ รับทราบ (Awareness) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ บู้ ริโภครับรูว้ ่า มีสนิ ค้าใหม่ในตลาด โดยมี
ข้อมูลเพียงเล็กน้อย ยังไม่มที ศั นคติใด ๆ ต่อสินค้าใหม่เลย
2) ขัน้ ความเข้าใจ (Comprehension) เป็ นขัน้ ที่แ สดงว่า ผู้บริโภคมีความรู้และความ
เข้าใจในสินค้าใหม่มากขึน้ ทราบว่าสินค้าใหม่น้มี ปี ระโยชน์อะไร สามารถนาไปใช้ทาอะไรได้บา้ ง
3) ขัน้ ทัศนคติ (Attitude) เป็ นขัน้ ทีผ่ บู้ ริโภค เริม่ มีความรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจต่อสินค้า
ใหม่ เริม่ มีพฤติกรรมด้านแรงจูงใจ ถ้าผู้บริโภคมีทศั นคติท่ไี ม่ดตี ่อสินค้าใหม่ จะส่งผลให้ส้นิ สุด
กระบวนการ
4) ขัน้ ยืนยัน (Confirmation) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ บู้ ริโภคมีความเชื่อว่าสินค้าใหม่เหมาะสม
และพิจารณาถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั โดยการประเมินจากคุณลักษณะสินค้า
5) ขัน้ ทดลอง (Trial) เป็ นขัน้ ที่ผู้บริโภคมีการทดสอบ หรือทดลองใช้สนิ ค้าใหม่ และ
พิจารณาถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ซึง่ ในขัน้ นี้อาจมีการทดลองใช้ งานจริงเพียงบางส่วน หรือทัง้ หมด
ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของสินค้า
6) ขัน้ การยอมรับ (Adoption) ในขัน้ นี้ ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้สนิ ค้าใหม่
อย่างถาวร ถ้ายังมีการซือ้ ก็แสดงว่ากระบวนการยอมรับสมบูรณ์
นอกจากนี้ Rogers (1983 อ้างใน หทัยกาญจน์ วรรธนสิทธิโชค, 2551, น. 23) ยังได้
กล่าวถึง ลักษณะของบุคคลที่ส่งต่อระยะเวลาในการยอมรับนวัตกรรมเร็วหรือช้า มี 3 ประการ
ดังนี้
1) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ผูม้ กี ารศึกษาสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคม
และนวัตกรรมนัน้ สอดคล้องกับชีวติ จะเกิดการยอมรับสูงกว่าและเร็วกว่า ผู้ท่ไี ด้รบั การศึกษา
และมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่า
2) บุคลิกภาพ กลุ่มทีย่ อมรับนวัตกรรมได้เร็วและรับได้มาก มักจะเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ยดึ ติดกับ
สิง่ เดิม ๆ มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่า เป็ นผูม้ เี หตุผลและมีทศั นคติดี สามารถ
คิดและเข้าใจนามธรรมดีกว่า เป็ นผูช้ อบเสีย่ งภัย มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการเปลีย่ นแปลงมากกว่า
3) พฤติกรรมในการสื่อสาร ถ้าบุคคลมีส่วนร่วมในสังคมและทาตัวเป็ นส่วนหนึ่งของ
ระบบสังคมได้ดี มีก ารเดินทางบ่อ ยครัง้ มีโอกาสติดต่ อ กับผู้นาในการเผยแพร่นวัต กรรม มี
โอกาสเปิ ดรับสื่อมวลชนหรือสื่อระหว่างบุคคล เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูเ้ กี่ยวกับนวัตกรรมมาก เพราะมี
โอกาสแสวงหาข่าวสารมาก และเป็ นผูท้ ม่ี รี ะดับการเป็ นผูน้ าทางความคิดสูง
จะเห็นได้ว่าการยอมรับการสื่อสารนัน้ จะต้องผ่านขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีจ่ ะทาให้ผรู้ บั สารเกิด
การยอมรับ ได้ ดัง นัน้ ในการสื่อ สารเกี่ย วกับ อาหารคลีน ผู้ท่ี ท าหน้ า ที่ใ นการส่ ง สารจะต้อ ง
พิจารณาขัน้ ตอนดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบกระบวนการสื่อสารให้ผู้รบั สารเกิดการ
ยอมรับได้เป็ นอย่างดี
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2.2 แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเชิ งกลยุทธ์
2.2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิ งกลยุทธ์
คาว่า “การสื่อสาร” มีการใช้อยู่ 2 ลักษณะ คือ เป็ นการส่งผ่านความหมายกันระหว่าง
ผู้คนทัวไปในสั
่
งคม และในอีกลักษณะหนึ่ง คือ เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงาน การสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication) จึงได้ถูกนามาใช้เพื่อให้การปฏิบตั งิ านที่มกี ารสื่อสาร
เข้า มาเกี่ย วข้อ ง ซึ่ง เป็ น กิจ การที่ก าลัง ด าเนิ น การอยู่บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ไ ด้ก าหนดไว้ การ
ปฏิบตั ิงานที่ก ารสื่อ สารเข้าไปมีบ ทบาทที่สาคัญ อาจสรุปได้ 3 เรื่อ งใหญ่ ดังต่ อ ไปนี้ (ยุบล
เบ็ญจรงค์กจิ , 2554, น. 26)
2.2.1.1 บทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรยุคใหม่
ในยุค สมัยใหม่ แนวคิดด้านการบริห ารงานในองค์ก รได้มกี ารพัฒ นามาอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยนักวิชาการด้านการบริหารของสถาบันวิชาการต่าง ๆ ทัวโลก
่
ได้เสนอผลงานวิจยั
ที่มกี ารนามาทดสอบและทดลองใช้ในการปฏิบตั งิ านจริงในภาคธุรกิจจนได้เห็นผลสาเร็จ การ
บริหารกิจการภาครัฐและเอกชนในปั จจุบนั จึงได้นาแนวคิดการบริหารงานยุคใหม่มาใช้ และได้ม ี
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางาน เช่น การรือ้ ปรับระบบ (Reengineering) หรือการ
บริห ารจัด การแบบมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ ์ (Result-based Management) ที่มุ่ ง เน้ น การวางแผนให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และมีการสร้างตัวชีว้ ดั อย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ี นักการสื่อสารยุค
ใหม่จงึ ต้อ งเรียนรู้ไ ปพร้อ ม ๆ กับประชาคม เพื่อ สร้างความร่ว มมือ ในการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั งิ านและเพิม่ ประสิทธิภาพให้มาก ขณะเดียวกันต้องมีความเข้าใจในสถานภาพขององค์กร
หน่ วยงาน และสภาพแวดล้อมอย่างถ่องแท้ยงิ่ ขึน้ ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านภายใต้ภาวการณ์เปลี่ ยนแปลง
เช่นนี้ จึงต้อ งปรับวิธ ีก ารทางานเป็ นอย่างมาก จากการดาเนินงานสื่อ สารตามกระบวนการ
แบบเดิม ซึ่ง เริ่ม ต้น ด้ว ยการมองวิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ และยุท ธศาสตร์เ ป็ น เป้ า หมายหลัก ใน
กระบวนการวางแผนการสื่อสาร จึงต้องมีการประสานกับฝ่ ายบริหารและคณะทางานทีว่ างแผน
กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชดิ
นอกจากการมีบทบาทในการพัฒนาองค์กรยุคใหม่แล้ว การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ยงั
มีบทบาทในการเผยแพร่ช่อื เสียงขององค์กรด้วย แต่เดิมสังคมเคยมองบทบาทของหน่ ว ยงาน
หรือองค์กรต่าง ๆ ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ว่า มีหน้าทีเ่ พียงการผลิตและขายสินค้าหรือให้บริการ ไม่ว่าจะเป็ น
ธุรกิจบริการ หรือบริการสาธารณะแก่ผู้คนในสังคม แต่เมื่อองค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ได้
เริม่ ต้นดาเนินงานและขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ นัน้ องค์กรทัง้ หลายจึงได้ตระหนักว่า หน้าที่แค่
ผลิตและขายหรือให้บริการนัน้ ไม่เพียงพอต่อการดารงอยูอ่ ย่างยังยื
่ นในสังคมโลก องค์กรยังต้อง
มีภ ารกิจ ในการพัฒ นาตนเอง ปรับ ปรุง วิธ ีก ารท างานให้ท ัน สมัย เพิ่ม ประสิท ธิภ าพเพื่อ ให้
สามารถแข่งขันได้ ขณะเดียวกัน ก็ยงั ต้องให้ความสนใจด้วยว่าองค์กรเองเป็ นที่รจู้ กั หรือไม่ใน
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สังคม เนื่อ งจาก องค์ก รหรือ หน่ ว ยงานที่เ ป็ นที่รู้จกั มักได้รบั การยอมรับ มากกว่า ได้รบั ก าร
สนับสนุ นในการดาเนินงานตลอดจนมีคนทีม่ คี วามสามารถสนใจเข้ามาร่วมทางานด้วยมากกว่า
องค์กรทีไ่ ม่เป็ นทีร่ จู้ กั ด้วยเหตุน้ีจงึ อาจมองเห็นว่า หน้าทีห่ ลักหรือพันธกิจหลักขององค์กรหรือ
หน่ วยงานทัวไปมั
่
กแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ (Middleton, 1980 อ้างถึงใน ยุบล
เบ็ญจรงค์กจิ , 2554, น. 28)
พันธกิจด้านธุรกิจ วิสาหกิจ หรือรัฐกิจ เป็ นหน้าทีห่ ลัก เป็ นเหตุผลของการกาเนิด
และดารงอยู่ขององค์กรหรือหน่ วยงาน องค์กรด้านธุรกิจผลิตและจาหน่ ายสินค้าเพื่อผลกาไร
องค์กรของรัฐมีภารกิจส่งเสริมด้านสังคมให้แก่ประเทศชาติ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีพนั ธกิจ
หลัก คือ การสร้างบัณฑิตทีม่ มี าตรฐาน สามารถออกไปปฏิบตั งิ านสนองตอบความต้องการของ
สังคมและเป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรม
พันธกิจด้านวิทยาการ เทคโนโลยี องค์กรหรือหน่ วยงานยังต้องให้ความสนใจ
พัฒนาวิธกี ารทางานให้ทนั สมัย เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการทางาน เพิม่ ผลผลิต ประหยัด
พลังงาน ลดต้นทุน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด หน่วยงานของรัฐเองก็ม ี
ภารกิจแบบเดียวกันแต่อาจด้วยวัตถุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน เช่น มหาวิทยาลัยมีพนั ธกิจทีจ่ ะต้อง
พัฒนาบุกเบิกองค์ความรูใ้ หม่ และนาความรูท้ ไ่ี ด้มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ประยุกต์ใช้
พันธกิจด้านสังคม องค์กรหรือหน่วยงานตระหนักว่า การเป็ นทีร่ จู้ กั ในสังคมทาให้
ได้ร บั การยอมรับ และสนั บ สนุ น ในด้า นต่ า ง ๆ ได้ง่า ยขึ้น นอกจากนี้ เ มื่อ เป็ น ที่รู้จ ัก คนที่ม ี
ความสามารถในการทางานย่อมสนใจมาร่ วมงานด้วย ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้
อีก พันธกิจด้านสังคมที่ให้สาธารณชนได้ทราบ เพื่อที่คนทัวไปจะได้
่
เห็นว่ามีหน้ าที่ บทบาท
อย่างไร และทาประโยชน์ ให้กบั สังคมอย่างไรบ้าง สาหรับหน่ วยงานที่มพี นั ธกิจให้บริการต่ อ
สาธารณชน เช่น หน่ วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่อื สารให้สงั คมเห็นบทบาทที่สาคัญและจาเป็ นของ
ตน มหาวิทยาลัยก็มพี นั ธกิจทางด้านสังคม คือ สร้างบทบาทในการถ่ายโอนองค์ความรู้ให้กบั
สาธารณะ เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่การพึง่ พาตนเอง
2.2.1.2 บทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาด
การส่งเสริมการตลาด คือ การใช้ว ิธกี ารต่าง ๆ เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ เป็ นข้อมูลทัวไปที
่
่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนเห็นว่าผู้บริโภคควรรับรู้ ก็จะจัดให้มกี าร
เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคสนใจและตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารคลีน ปั จจุบนั แม้ว่าการส่ งเสริมการตลาดจะนิ ยมใช้ว ิธ ีก ารโฆษณาเป็ นหลัก แต่ จาก
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคได้เห็นจากโฆษณาในสื่อต่าง ๆ
กับข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั จากเส้นทางอื่น ๆ เช่น การบอกต่อ (Word of Mouth) ข้อมูลจากบท
สัมภาษณ์ จากเอกสารทางวิชาการหรือจากข่าว ข้อมูลเหล่านี้สามารถสร้างความเชื่อถือด้าน
เนื้ อ หาได้ดีก ว่ า การโฆษณา ซึ่ง มีป ระสิท ธิภ าพเด่ น ในด้า นสร้า งการรู้จ กั ตราสิน ค้า ( Brand
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Awareness) สร้างการระลึกจดจาได้ (Recognition) แต่ในการส่งเสริมการตลาดนัน้ มีกิจกรรม
มากมายที่นักการตลาดนามาใช้เพื่อส่งเสริมสร้างการยอมรับและสร้างความน่ าเชื่อถือ ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และสร้างสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างผู้ขายกับผูซ้ ้อื เช่น การจัดให้ลูกค้ามาร่วมชมการ
แสดงของดารายอดนิยม การเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสังคม เป็ นต้น (Shimp, 2000, p. 72)
เช่นเดียวกับการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ในกระบวนการวาง
แผนการสื่อสารในการส่งเสริมการตลาด ก็จะประกอบไปด้วยขัน้ ตอนของการศึกษาหาข้อมูลที่
ทาให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนทราบว่า สินค้าและบริการอะไรทีจ่ ะทาผลกาไรให้กบั ธุรกิจ ทา
ให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน ทราบถึงแนวโน้ มของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของผู้ประกอบธุ รกิจ
อาหารคลีนว่า ลูกค้าเดิมจะยังคงเป็ นลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน ในอนาคตหรือไม่
และลูกค้าในอนาคตของผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน น่ าจะเป็ นใคร ซึ่งทาให้ผู้ประกอบธุ รกิจ
อาหารคลีน สามารถวิเ คราะห์คู่แ ข่ง ในอนาคต เพื่อ ศึก ษาความได้เ ปรีย บเสีย เปรีย บของ ผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและของคู่แข่งได้อกี ด้วย
นอกจากนี้ กระบวนการของการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารการตลาด ยังทา
ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนวิเคราะห์ได้ว่า มีเทคโนโลยีใหม่อะไรบ้างทีจ่ ะกระทบการผลิตและ
บริการของธุรกิจ อาทิ เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการพัฒนาสินค้า เทคโนโลยีการสื่อสารกับ
ลูกค้า (ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนยังสามารถวิเคราะห์และ
เตรียมการเพื่อรองรับกฎหมายหรือระเบียบทีจ่ ะออกมาว่า หากมีการออกระเบียบใด ๆ แล้ว จะ
มีผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคตอย่างไร ซึ่งจะต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้อง ทัง้ ในส่วนที่
เป็ นกลยุทธ์ขององค์กรและกลยุทธ์ทางการสื่อสาร
2.2.1.3 บทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการสื่อสารประเด็นสาธารณะ
ในยุคที่ประชากรโลกได้ขยายปริมาณอย่างรวดเร็ว ปั ญหาต่าง ๆ ที่โลกเผชิญก็
เพิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้านกายภาพ เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สิ้นเปลือ ง การก่ อ ให้เ กิดมลภาวะทุก ๆ ด้านแก่ ส ภาพแวดล้อ มของมนุ ษ ย์ สุ ขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจของมนุ ษย์ และปั ญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การเสพสุราเกิดขนาด และ
ปั ญหาการละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของมนุษย์ ในการนี้สงั คมจึงต้องพึง่ พากระบวนการสื่อสาร เพื่อ
รณรงค์ให้ผู้คนเกิดความตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อ ลด
ความรุนแรงของปั ญหาหรือขจัดปั ญหาให้หมดไป
Rice and Atkin (1989, p. 38) ได้ให้คานิยามความหมายของคาว่า รณรงค์ ว่า
การรณรงค์เ ป็ น ความพยายามที่ม ีเ ป้ า หมายเพื่อ ให้ข้อ มูล จูง ใจ หรือ สนับ สนุ น ให้เ กิด ความ
เปลีย่ นแปลงไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ ผูร้ บั สารมักเป็ นคนส่วนใหญ่ในสังคม การรณรงค์จงึ
เป็ นงานทีม่ ุ่งประโยชน์ของสังคมในภาพรวม โดยมีส่อื มวลชนเป็ นเครื่องมือช่วยในการนาข้อมูล
ทีต่ อ้ งการไปสู่ผรู้ บั สาร
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ดังนัน้ นอกจากการสื่อสารจะเข้าไปมีบทบาทในการสื่อสารระหว่างผูค้ นในองค์กร
และระหว่างองค์ก รกับสังคมแล้ว ความรู้ค วามเข้าใจด้านการสื่อ สารยังได้เ ข้ามามีส่ ว นช่ ว ย
สาธารณชนในการให้ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่ าง ๆ ที่ต้องการให้สงั คมได้รบั ความรู้
เปลีย่ นทัศนคติ และเปลีย่ นพฤติกรรม เช่น การบริโภคอาหารเพื่อส่ งเสริมสุขภาพ การลด/เลิก
การดื่มสุรา การไม่ขบั รถขณะดื่มสุราหรือภายหลังการดื่มสุรา การประหยัดพลังงานไฟฟ้ า การ
ประหยัดน้ามันเชือ้ เพลิง ความพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทีเ่ สริมสร้างสังคม นับเป็ นเครื่องมือทีต่ อ้ งการการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจผูร้ บั สาร นาไปสู่สภาพการณ์ทพ่ี งึ ประสงค์ในสังคม
ในการศึกษาหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
สื่อสารสาธารณะ (Public Affairs) หรือการรณรงค์ทางสังคมนัน้ จะมีส่วนช่วยให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
มองเป็ นกระแสความคิดของสาธารณชนว่าเป็ นเช่นไร สามารถนาข้อมูลมาตัดสินใจเลือกวิธกี าร
สื่อสารทีเ่ หมาะสมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนได้ดี และทาให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสามารถกาหนด
และเรียนรูค้ ุณสมบัตแิ ละแนวทางการดาเนินชีวติ ของสมาชิกในสังคมทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจต้องการ
ให้เป็ นในอนาคตได้
2.2.2 กลยุทธ์การสื่อสาร
สาหรับการสื่อสารเพื่อการบริโภคอาหารคลีนนัน้ ถือได้ว่าเป็ นการสื่อสารการตลาด และ
การสื่อสารประเด็นสาธารณะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการจูงใจ การเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรม
การสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีก ับกลุ่ มเป้ าหมาย การเลือ กใช้ส่อื ที่เ ข้าถึงกลุ่ มเป้ าหมาย ซึ่งการ
รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติก รรมในการรับประทานอาหารที่ส่ งเสริมสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการ
สื่อสารจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และการสื่อสารจากนักโภชนาการผู้ท่มี คี วามรู้ ความ
เชีย่ วชาญเกีย่ วกับอาหารคลีน โดยมีลกั ษณะของกลยุทธ์ดงั นี้
2.2.2.1 กลยุทธ์การจูงใจ
Smith (2009, p. 81) ได้แบ่งกลยุทธ์การจูงใจออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) การจูงใจโดยใช้อารมณ์ (Pathos) คาว่า Pathos เป็ นคาในภาษากรีก
แปลว่า สถานการณ์ทท่ี าให้เกิดความรูส้ กึ เช่น เศร้าหรือสงสาร กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้อารมณ์น้ี
เป็ นทีน่ ิยมใช้มากในการจูงใจให้ผรู้ บั สารคล้อยตามความคิด โดยการให้ขอ้ มูลหรือเรื่องเล่า หรือ
ภาพทีก่ ระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ เช่น อารมณ์สุขใจจากการได้รบั รูเ้ รื่องทีด่ ี อารมณ์เศร้า
จากการได้รบั ฟั งเรื่อ งเศร้า อารมณ์กลัวจากการได้เห็นภาพที่น่าสยดสยอง การสร้างให้เ กิ ด
อารมณ์เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเป็ นที่นิยมนามาใช้มากในการจูงใจ และใน
การสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคม เช่น การใช้รูปอุบตั ิเหตุทางรถยนต์เป็ นเครื่องมือ เพื่อสร้าง
ความกลัวให้ผรู้ บั สารไม่กล้าหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราและขับขีร่ ถยนต์ การจูงใจโดยใช้
อารมณ์มหี ลากหลายรูปแบบ ซึง่ แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ

26
(1) การจูงใจโดยใช้อารมณ์ทางบวก (Positive Emotional Appeals)
เช่น การใช้อ ารมณ์ รกั (Love Appeals) การทาให้รู้ส ึกดี (Virtue Appeals) การใช้อ ารมณ์ ขนั
(Humor Appeals) การใช้เรือ่ งเกีย่ วกับเพศ (Sex Appeals)
(2) การจูงใจโดยใช้อารมณ์ทางลบ (Negative Emotional Appeals)
โดยการขูใ่ ห้กลัว (Fear Appeals) และการทาให้รสู้ กึ ผิด (Guilt Appeals)
2) การจูงใจโดยใช้เหตุผล (Logos) คาว่า Logos เป็ นคาในภาษากรีก
แปลว่า การใช้เหตุผลหรือการอ้างด้วยเหตุผล กลยุทธ์ การจูงใจโดยใช้เ หตุผลมักเน้ นการใช้
ข้อมูลที่ถูกต้อง (Fact) และเข้าใจได้ง่าย พร้อมแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกบั ผลที่จะ
เกิดขึน้ ได้ตามหลักการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับข้อกล่าวอ้าง (Claim หรือ Proposition) ถูกนามาใช้ในการ
อ้างเหตุผลเพื่อสนับสนุ นการโน้มน้าวใจด้วยวิธกี ารจูงใจด้วยเหตุผล โดยจะมีรปู แบบต่าง ๆ กัน
ซึง่ อาจเสนอเป็ นข้อความหรือภาพประกอบก็ได้ เช่น การนาเสนอข้อเท็จจริง โดยอาจมีการนา
ตัวอย่างทีเ่ คยเกิดขึน้ มาแล้วมาใช้เป็ นข้อมูลเสริม อาจมีการใช้ภาพประกอบด้วยถ้าสามารถหา
ภาพทีเ่ กี่ยวข้องมาแสดงได้ การขอให้แสดงความเห็นสนับสนุ น การกล่าวถึงข้อดีของสิง่ ต่าง ๆ
ทีต่ อ้ งการสนับสนุน หรือชีใ้ ห้เห็นกิจกรรมใหม่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ และกระตุน้ ให้ผรู้ บั สารยอมรับ
ความคิดนัน้ ๆ การใช้กลยุทธ์การจูงใจในแนวนี้มกั เป็ นทีย่ อมรับได้ในกลุ่มผูร้ บั สารทีน่ ิยมการใช้
วิธคี ดิ ทีถ่ ูกต้อง แม้ว่ากลยุทธ์น้ีจะเป็ นทีย่ อมรับว่าเหมาะสมในหลายกรณี แต่กย็ งั มีขอ้ ควรระวัง
ในการใช้กลยุทธ์น้เี ช่นเดียวกัน เช่น ผูร้ บั สารอาจรูส้ กึ เบื่อต่อการพยายามทาความเข้าใจเรื่องที่ม ี
เนื้อหาหนักจนถอยหนีจากการเปิ ดรับข่าวสารประเภทนี้
การใช้เหตุผลอาจมีความพยายามเชื่อมโยงเข้ากับตัวผูร้ บั สารในลัก ษณะ
ต่าง ๆ เช่น การล่อใจด้วยรางวัลที่ผู้รบั สารอาจคาดหวังว่าจะได้รบั (Reward Approach) อาทิ
เช่น ประหยัดเวลา/ ทารายได้/ ประหยัดเงิน / ประหยัดแรงงาน/ สบายขึ้น / ทางานง่า ยขึ้น /
สุขภาพดีขน้ึ / สะอาดขึน้ / เจ็บปวดน้อยลง/ ได้รบั การสรรเสริญ / นิยมชมชอบ/ ยอมรับ/ ไม่ถูก
ตาหนิ/ ได้เป็ นเจ้าของ/ เป็ นตัวของตัวเอง/ สวยงาม/ มีสไตล์/ สนุ ก/ อร่อย/ ปลอดภัย/ มันใจ/
่
คุม้ ครองครอบครัว และปกป้ องชื่อเสียงของตนเอง
การแสดงให้เห็นว่าจะเกิดโทษแก่ผรู้ บั สาร (Punishment Approach) เช่น
จะเกิดผลเสียหายอย่างไรบ้างต่อ บุคคล ต่ อ สังคม ต่ อ สภาพแวดล้อม ต่ อ โลก เช่น การผลิต
ภาพยนตร์เรื่อง The Inconvenient Truth เพื่อให้ผรู้ บั สารตระหนักถึงผลกระทบของพฤติกรรม
มนุษย์ทม่ี ตี ่อสภาพแวดล้อม มีผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ทาให้สภาวะต่าง ๆ ในโลกนี้เปลีย่ นแปลง
มากมาย และส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทอ่ี ยูอ่ าศัยในโลกนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3) การจูงใจโดยใช้อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos) คาว่า Ethos ในภาษา
กรีก มีความหมายถึง คุณสมบัตขิ องบุคคล การใช้อตั ลักษณ์ของบุคคล (Ethos) เป็ นเครื่องจูงใจ
โดยอาศัยคุณสมบัตขิ องบุคคลทีผ่ รู้ บั สารยอมรับ การทีบ่ ุคคลมีคุณสมบัตใิ นสายตาของผูร้ บั สาร
ว่าเป็ นที่น่ าเชื่อ ถือ (Credibility) มีเ สน่ ห์ส่ ว นบุค คล (Charisma) และมีอ านาจในการควบคุ ม
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(Control) แนวคิดนี้ได้ถูกนามาใช้อธิบายประสิทธิผลของการสื่อสารตัง้ แต่ยุคกรีกโบราณ โดย
Aristotle เป็ นผู้นาแนวคิดนี้มาใช้อธิบายการโน้ มน้ าวใจบุคคลว่า ความน่ าเชื่อถือของบุคคลมี
ส่วนสาคัญอย่างยิง่ ต่อการโน้มน้าวใจให้คล้อยตามหรือปฏิบตั ติ าม ความน่าเชื่อถือทีเ่ กิดจากการ
สังสมของบุ
่
ค คลหากได้ดาเนินมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง อาจก่ อ ให้เ กิดความเชื่อ ถือ ในข้อ มูล ที่
นาเสนอ หรืออาจจะก่อนทีบ่ ุคคลนัน้ จะนาเสนอข้อมูลเสียอีก คุณสมบัตทิ น่ี ามาสู่ความน่ าเชื่อถือ
ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ สถานะทางสังคมหรือชื่อเสียงที่เป็ นที่ยอมรับ ความสามารถ และความ
ซื่อสัตย์ ส่วนเสน่ ห์ส่วนบุคคลที่ผู้รบั สารรู้สกึ ได้นัน้ เกี่ยวข้องกับความคุ้นชิน ความพอใจ และ
ความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้ส่อื สารและผู้รบั สาร และความมีเสน่ ห์ดงึ ดูดใจของบุคคล สาหรับ
การมีอานาจควบคุมนัน้ ได้มาจากอานาจทีม่ อี ยู่ ความชอบธรรมในการตัดสินใจ ความสามารถที่
จะตรวจสอบผูอ้ ่นื
การจูงใจด้ว ยการใช้อ ัต ลักษณ์ ข องบุค คลเป็ น เครื่อ งช่ว ยให้เ กิด ความ
เชื่อถือนี้ ได้พฒ
ั นามาจากแนวคิดดัง้ เดิมยุคกรีกโบราณจนถึงปั จจุบนั ก็ยงั คงนิยมใช้กลยุทธ์น้อี ยู่
อย่างแพร่หลายโดยนักการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสื่อสารทางการตลาด ได้มกี ารใช้แหล่ง
อ้างอิงทีน่ ่ าเชื่อถือในการจูงใจ (Source Credibility) เช่น ผูท้ รงคุณวุฒทิ ส่ี งั คมยอมรับมาช่วยให้
ความเห็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือการใช้พรีเซ็นเตอร์ หรือ Celebrity ที่เป็ นที่ช่นื ชอบ
ของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อบอกให้รวู้ ่าขนาดพรีเซ็นเตอร์กย็ งั ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์นนั ้
2.2.2.2 กลยุทธ์การเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรม
กลยุทธ์น้พี ฒ
ั นามาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา เสนอโดย Fisbein and Ajzen (1975,
p. 39) ซึ่งพยายามอธิบายหรือทานายว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคมเกิดขึน้ จากการได้รบั รู้
ข้อมูลจนสะสมเป็ นความรูใ้ นเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความคิด ความรูส้ กึ
และพฤติกรรม นักการตลาดที่นิยมนาทฤษฎีน้ีมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคมักนิยม
เรียกทฤษฎีน้ีว่า ทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (Knowledge Attitude and Practice)
และเรียกกันย่อ ๆ ว่า ทฤษฎี KAP ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมต้องเริม่ ต้นจาก
การให้ความรูแ้ ก่ผู้รบั สารกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อที่จะนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติให้เกิดความ
คล้อยตาม สนับสนุ น และท้ายที่สุ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็จะเกิดขึ้นได้ แนวคิดเช่นนี้
สามารถแตกออกมาเป็ นแนวคิดและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น
1) กลยุทธ์ให้ผู้รบั สาร เรียนรู้-รู้สกึ -ทา (Learn-Feel-Do) ซึ่งก็นับว่าเป็ นวิธกี าร
ดัง้ เดิมและนิยมใช้ทไ่ี ด้ผลในหลาย ๆ กรณี แต่กม็ อี กี หลาย ๆ กรณีทไ่ี ม่ได้ผลเช่นกัน โดยเฉพาะ
การประชาสัมพันธ์ทค่ี ่อนข้างหวังผลรวดเร็ว
2) กลยุ ท ธ์ส ร้า งให้เ กิด ความรู้ส ึก ด้ว ยอารมณ์ ร่ ว มก่ อ น ซึ่ง จะน ามาสู่ ค วาม
พยายามเรีย นรู้ เพื่อ ให้เ ข้าใจในเรื่อ งนัน้ ๆ ส่ ว นพฤติกรรมที่เ ปลี่ย นแปลงไปจะเกิดตามมา
ภายหลัง (Feel-Learn-Do)
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3) กลยุทธ์พยายามให้ผู้รบั สารได้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน จากนัน้ จะเกิด
ความรู้ และการเปลีย่ นความรูส้ กึ ตามมา ทีเ่ รียกว่า วิธกี าร ทา-เรียนรู-้ รูส้ กึ (Do-Learn-Feel)
4) การได้ทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน จากนัน้ ก็จะมีความรูส้ กึ ทีด่ แี ละคุน้ เคย
แล้วจึงเกิดการแสวงหาความรูข้ น้ึ ในภายหลัง เรียกว่า กลยุทธ์ ทา-รูส้ กึ -เรียนรู้ (Do-Feel-Learn)
2.2.2.3 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั กลุ่มเป้ าหมาย
การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างองค์กร หรือโครงการรณรงค์กบั ผูค้ นในสังคม
นัน้ นับว่าเป็ นหัวใจหลักของการประชาสัมพันธ์ เป็ นวิธกี ารที่จะช่วยให้เกิดความรูส้ กึ ที่ดี เกิด
การยอมรับระหว่างกันได้ง่ายขึน้ ในสังคมกลุ่มเล็กความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างกันสร้างได้ไม่ยาก
แต่ในสังคมใหญ่หรือเป็ นลักษณะของความสัมพันธ์ร ะหว่างองค์กร หรือโครงการกับบุคคล เป็ น
งานทีต่ อ้ งสร้างขึน้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อการให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง เพื่อความพึงพอใจหรือความรูส้ กึ ที่
ดี เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการยอมรับและการสนับสนุ นต่อไป
กลยุทธ์เพื่อทาการตลาดแบบสร้างความสัมพันธ์ เป็ นช่องทางทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ม ี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ในกรณีของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและลูกค้า
ในขณะทีล่ ูกค้าจะได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการหรือผลประโยชน์อ่นื ๆ ผูค้ า้ ก็จะได้รบั ข้อมูล
เกี่ย วกับ ความพึง พอใจหรือ ไม่พึง พอใจของลูก ค้า ที่ม ีต่ อ สิน ค้า หรือ บริก าร เพื่อ ที่ผู้ค้า จ ะได้
น าไปใช้ ใ นการปรับ ปรุ ง สิน ค้ า หรือ บริก ารของตน ขณะเดีย วกัน การเปิ ดช่ อ งทางสร้า ง
ความสัมพันธ์ยงั เป็ นกลไกในการผูกใจลูกค้าให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้อกี ด้วย
ความสัมพันธ์ทต่ี อ้ งดูแลเอาใจใส่น้อี าจเกิดขึน้ ได้ในหลายระดับ ได้แก่
1) พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) เป็ นกระบวนการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
อย่างทัวถึ
่ งแก่ผู้ปฏิบตั งิ านในองค์กรหรือในโครงการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยวิธกี าร
สื่อสารสองทาง คือ ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และรับฟั งความคิดเห็นจากกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข หรือชีแ้ จงเพิม่ เติม นอกจากนี้ยงั อาจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น จดหมายข่าว การ
ประชุมสัมมนาประจาปี งานฉลองปี ใหม่ การจัดกีฬาภายใน กิจกรรมทัศนศึกษา การไปทาบุญ
หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมร่วมกัน สัมพันธภาพที่ดรี ะหว่ างคนที่ทางานร่วมกันเป็ นบันไดขัน้
แรกที่จะนาไปสู่งานที่มปี ระสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นทัง้ ในระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้วยกันเอง และระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูร้ บั บริการ หรือผูร้ บั ข้อมูลข่าวสารจากองค์กร ความพึง
พอใจเหล่านี้ยอ่ มเป็ นพืน้ ฐานทีด่ สี าหรับงานอื่น ๆ และยังอาจช่วยผ่อนเบาปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต (The Chartered Institute of Personnel and Development, 2011 อ้าง
ถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2554, น. 54)
2) ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations) Christopher and et.al (1991, p. 71)
กล่ า วว่ า การตลาดและลูก ค้า เป็ น สิ่ง ที่แ ยกออกจากกัน ไม่ ไ ด้ ลูก ค้า เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ม ี
ความสาคัญอย่างยิง่ เป็ นแหล่งรายได้ของธุรกิจ เป็ นเป้ าหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ในสังคม การสร้างความพึงพอใจ ความผูกพันและความภักดีต่อตราสินค้าหรือต่อองค์กร ย่อม
เป็ นความปรารถนาขององค์กรเอง องค์กรหรือสินค้าบางกลุ่มเลือกใช้กลยุทธ์น้ีเป็ นกลยุทธ์หลัก
ในการรัก ษาฐานของลูก ค้าเดิมเอาไว้ และขยายฐานลูกค้าใหม่อ อกไปอีก กลยุทธ์น้ีนิยมใช้
กิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรูส้ กึ คุน้ เคย และผูกพันกัน
ต่อไป ส่วนใหญ่แล้วสินค้าหรือบริการที่เน้ นความรู้สกึ เชื่อมันหรื
่ อไว้วางใจจะใช้กลยุทธ์น้ีเป็ น
หลัก เช่น ธุรกิจประกันสุขภาพ ประกันชีวติ ซึ่งผนวกเอาแนวคิดการออมมาใช้ประกอบ มัก
เลือกใช้แนวทางของการสร้างความสัมพันธ์ทม่ี นคงกั
ั ่ บลูกค้าเพื่อการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ให้ ได้
และขยายฐานลูกค้าใหม่ออกไปอีก นอกจากกลุ่มที่เป็ นลูกค้าโดยตรงแล้ว กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียกับกิจการยังนับเป็ นลูกค้าด้วย เช่น ผู้ถือหุ้น หรือคู่ค้า ซึ่งจาเป็ นต้องมีการสื่อสารเพื่อให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน และสร้างความพึงพอใจที่ จะลงทุน หรือทา
ธุรกิจร่วมกันต่อไป
3) ชุ ม ชนสัม พัน ธ์ (Community Relations) ทุ ก ๆ หน่ ว ยงานหรือ องค์ก รมี
ชุมชน ได้แก่ ผู้ท่อี าศัยหรือประกอบการอยู่รอบล้อ มที่ตงั ้ ขององค์กร โรงงานที่ผลิตสินค้าให้
องค์ก ร แม้แ ต่ ใ นพื้นที่ท่โี ครงการลงไปปฏิบตั ิงาน ก็ถือ ว่าเป็ นชุมชนที่ล้ อ มรอบ และมีค วาม
เกีย่ วพันกันในการดาเนินชีวติ อย่างแยกกันไม่ออก หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเองก็มงี าน
ที่ตงั ้ อยู่ในชุมชน ดีข้นึ เช่น มีการค้าขายสินค้า ซึ่งอาจมีทงั ้ อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค
จาเป็ นสาหรับชีวติ ประจาวัน หรือ อื่น ๆ โดยมีลูกค้าเป็ นพนักงานที่เ ข้ามาปฏิบตั งิ านในพื้นที่
แต่ขณะเดียวกันก็มสี งิ่ ทีอ่ งค์กรหรือโครงการต้องระมัดระวัง คือ ปั ญหาการก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนทัง้ ในแง่ของกายภาพและสังคม ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ น น้ า อากาศ
เสียง ที่สร้างปั ญหาด้านสุขภาพอนามัยต่อชุมชน ซึ่งมักจะบานปลายเป็ น ปั ญหาใหญ่ได้ หาก
ไม่ได้มกี ารจัดการอย่างถูกต้องและสร้างความเข้าใจกับชุมชน (Soderberg, 1986, p. 18)
4) สื่อ มวลชนสัม พัน ธ์ (Media หรือ Press Relations) ค าว่ า สื่อ มวลชนใน
สังคมไทยเป็ นที่เข้าใจว่า หมายความถึงผู้ท่ปี ฏิบตั ิงานในฐานะผู้ส่อื ข่าว ผู้รายงานข่าว และ
ผูเ้ ขียนบทความทีเ่ รียกกันว่า คอลัมนิสต์ รวมไปถึงช่างภาพ และผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านอื่น ๆ แม้คน
กลุ่มนี้อาจไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในสังคม แต่ก็เป็ นกลุ่มคนที่สาคัญสาหรับนักการสื่อสาร เนื่องจาก
เป็ นผูท้ จ่ี ะได้นาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรืองานของโครงการไปเผยแพร่ให้เป็ นทีร่ ั บรูท้ วั ่
กัน ซึง่ แปลว่ากลุ่มเป้ าหมายของการสื่อสารก็จะได้รบั รูข้ อ้ มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลเชิงบวก
หรือ ข้อ มูล เชิง ลบ อย่า งไรก็ดี การรัก ษาสัม พัน ธภาพที่ดีร ะหว่ า งองค์ก รหรือ โครงการกับ
สื่อมวลชน เป็ นสิง่ ทีจ่ ะมีส่วนส่งเสริมให้การนาเสนอข่าวสารของผู้ส่งสารในสื่อเป็ น ไปได้ง่ายขึ้น
และมีโอกาสได้รบั การนาเสนอด้วยข้อมูลเชิงบวกมากขึน้ (McNamara, 2011, p. 31)
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2.2.2.4 กลยุทธ์การเลือกใช้ส่อื ทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
แม้ว่าผู้ส่งสารจะได้เลือกใช้วธิ กี ารต่าง ๆ เข้ามาเพื่อช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการสื่อสาร แต่หากว่าไม่สามารถทาให้ข้อมูลข่าวสารทัง้ หมดที่ได้
จัดเตรียมเอาไว้ไปถึงกลุ่มเป้ าหมายของการสื่อสารได้ การสื่อสารนัน้ ก็ไม่ประสบผลสาเร็จและ
สามารถส่งผลตามทีผ่ สู้ ่งสารต้องการได้ ดังนัน้ กลยุทธ์อกี อย่างหนึ่งทีม่ กั จะนามาใช้ควบคู่กบั กล
ยุทธ์หลักของแผนการสื่อสาร ซึ่งเป็ นวิธกี ารที่จะทาให้สารที่สร้างขึ้นส่งไปถึงกลุ่มเป้ าหมายที่
ต้องการได้นัน้ คือ กลยุทธ์การเลือกใช้ส่อื ที่กลุ่มเป้ าหมายเปิ ดรับอยู่สม่าเสมอ เช่น สินค้ าด้าน
ความสวยงามจะลงบทความโฆษณาทางนิตยสารสาหรับผูห้ ญิง สินค้าอุปโภคบริโภคทีใ่ ช้กนั ทุก
ครัวเรือนจะโฆษณาในช่วงเวลาไพร์มไทม์ (ประมาณ 20-22 นาฬิกา) ซึง่ เป็ นเวลาทีค่ นส่วนใหญ่
ดูโ ทรทัศ น์ สิน ค้า ไฮเทคที่ม ีก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น คนรุ่ น ใหม่ ที่เ ดิม อาจเน้ น การโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ เนื่องจากมีรายการเพลงที่วยั รุ่นนิยมฟั ง แต่ปัจจุบนั คนรุ่นใหม่นิยมใช้
เทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มอื ถือ จึงมีการใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
หรือทางอินเทอร์เน็ต หรือทาง Short Message Service (SMS) ทีก่ ลุ่มคนเหล่านี้เปิ ดรับมากกว่า
ใช้ส่อื ดัง้ เดิม เช่น หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ เป็ นต้น
ดังจะเห็นได้จากงานวิจยั ของ ภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2554: บทคัดย่อ ) ที่ได้
ทาการศึก ษาเรื่อ ง เทคโนโลยีของสื่อใหม่และการนาเสนอตัวตนต่อ สังคมกับพฤติกรรมการ
สื่ อ ส า ร บ น เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ( New Media Technology, Social Presence and
Communication on Online Social Network) นัน้ เมื่อพิจารณาลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่างในด้านอายุ พบว่า กลุ่มเจเนเรชันวาย
่
(Generation Y) ซึง่ มีอายุ 25 – 34 ปี เป็ นกลุ่มที่
นิยมใช้เครือข่าย Facebook ดังนัน้ การสื่อสารด้วยสื่อเครือข่ายสังคมแบบนี้จงึ สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้ เพราะเป็ นสื่อทีก่ ลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเปิ ดรับอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
สาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จะเป็ นการศึกษาเพื่อพิจารณาถึงกลยุทธ์การสื่อสารที่ม ี
ความเหมาะสมกับผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นแฟนเพจ
เฟซบุ๊คของเว็บเพจทีจ่ าหน่ ายอาหารคลีนในเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ทัง้ นี้เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีนมีกลยุทธ์ในการสื่อสารทีเ่ หมาะสม เพื่อการสื่อสารทีป่ ระสบผลสาเร็จมากยิง่ ขึน้

2.3 แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.3.1 ความหมายของทัศนคติ
รุ่ง นภา บุ ญ คุ้ม (2536, น. 16) กล่ า วว่ า ทัศ นคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึง
ความรู้ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ ของบุคคลมีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึ่งเป็ นผลมาจากประสบการณ์หรือ
สิ่ง แวดล้อ มอัน มีแ นวโน้ ม ที่จ ะให้บุ ค คลแสดงปฏิก ริย า และการกระท าต่ อ สิ่ง นัน้ ๆ ในทาง
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สนับสนุ นหรือปฏิเสธ ทัศนคติเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การทีจ่ ะรูถ้ งึ ทัศนคติ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ตอ้ งใช้วธิ แี ปลความหมายของการแสดงออก
ในขณะที่ ศิร ิว รรณ เสรีร ัต น์ (2538, น. 29) ได้ใ ห้ค วามหมายของค าว่ า “ทัศ นคติ
(Attitudes)” ไว้ว่า ทัศนคติเป็ นความคิดเห็นทีม่ อี ารมณ์เป็ นส่วนประกอบ และเป็ นส่วนทีพ่ ร้อมจะ
มีป ฏิกิร ิย าเฉพาะอย่า งต่ อ สถานการณ์ ภ ายนอก ซึ่ง มีอ งค์ป ระกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ
1) องค์ป ระกอบทางด้า นความเข้า ใจ (Cognitive Component) เป็ น ส่ ว นที่แ สดงถึง
ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเชื่อ (Beliefs) ทีบ่ ุคคลมีต่อความคิดหรือ
สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ส่วนของความเข้าใจเป็ นส่วนประกอบแรกซึง่ ก็คอื ความรูแ้ ละการรับรูท้ ไ่ี ด้รบั จาก
การผสมกับประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล ความรู้
และผลกระทบต่อการรับรูน้ ้ีจะกาหนดความเชื่อถือ ซึง่ หมายถึงสภาพด้านจิตใจทีส่ ะท้อนความรู้
เฉพาะอย่างของบุคคลและมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
2) องค์ป ระกอบทางด้า นความรู้ส ึก (Affective Component) เป็ น ส่ ว นที่ส ะท้อ นถึง
อารมณ์ (Emotion) หรือความรูส้ กึ (Feeling) ของบุคคลทีม่ ตี ่อความคิดหรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง สภาพ
อารมณ์ จ ะสามารถเพิ่ ม ประสบการณ์ ด้ า นบวก (Positive) หรือ ด้ า นลบ (Negative) ซึ่ ง
ประสบการณ์ จะมีผ ลกระทบด้า นจิต ใจ วิธ ีปฏิบตั ิท่ใี ช้ว ดั การประเมินผลอาศัยเกณฑ์ก ารให้
คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็ นส่วนที่สะท้อนถึงความ
น่าจะเป็ นหรือแนวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรม การปฏิบตั ิ หรือปฏิกริ ยิ าของบุคคล ด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อ
ทัศนคติทม่ี ตี ่อสิง่ หนึ่ง
2.3.2 ประเภทของทัศนคติ
ทัศนคติของบุคคลแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ (รุง่ นภา บุญคุม้ , 2536, น. 42)
1) ทัศนคติเชิงบวกหรือทัศนคติทด่ี ี คือ ทัศนคติทช่ี กั นาให้บุคคลแสดงออกถึงความรูส้ กึ
อารมณ์จากสภาพจิตใจ มีการโต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอื่น หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งรวมทัง้
หน่วยงาน องค์การ สถาบัน การดาเนินงานขององค์การและอื่น ๆ
2) ทัศนคติเชิงลบหรือทัศนคติท่ไี ม่ ดี คือ ทัศนคติท่สี ร้างความรูส้ กึ เป็ นไปในการเสื่อม
เสียไม่ได้รบั ความเชื่อถือหรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสัย รวมทัง้ เกลียดชัง
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเรื่องราว หรือปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ ง หรือหน่ วยงาน องค์การ สถาบัน
การดาเนินงานขององค์การและอื่น ๆ
3) ทัศนคติท่บี ุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง หรือต่อ
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การและอื่น ๆ โดยสิน้ เชิง
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2.3.3 องค์ประกอบของทัศนคติ
Heinz and Harold (1993 อ้า งใน เนตรพัณ ณา ยาวิร าช, 2546, น. 19) ได้ก ล่ า วว่ า
ทัศนคติของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1) การรูแ้ ละเข้าใจ (Cognitive) หมายถึง การรูใ้ นเรือ่ งต่าง ๆ ความเชื่อในเรื่อง
ต่าง ๆ ของบุคคล เช่น มีการรูเ้ กี่ยวกับวิธกี ารทางาน ประสบการณ์การทางาน รูป้ ั ญหา เข้าใจ
ปั ญหา
2) ความรูส้ กึ (Affective) หมายถึง ความรูส้ กึ ทางบวกหรือทางลบในสิง่ ใดสิง่
หนึ่ง เช่นความรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจผูบ้ ริหารหรือความรูส้ กึ พอใจเพื่อนร่วมงาน
3) พฤติก รรม (Behavior) ซึ่ง หมายถึ ง ความตัง้ ใจ ความปรารถนาที่ จ ะ
แสดงออกในวิถที างของแต่ละคนในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พฤติกรรมในการทางาน
นอกจากนี้ James and Arne (1990 อ้างใน สุรเชษฐ์ ชิระมณี, 2534, น. 39) ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติ ไว้ว่า ความคิดเห็นต่าง ๆ ของบุคคลจะมีลกั ษณะเป็ นทัศนคติ
ได้ ก็ต่อเมือ่ ความคิดเห็นนัน้ มีองค์ประกอบครบถ้วนในสิง่ เหล่านี้ คือ
1) การรับ รู้ห รือ หยังรู
่ ้ (Cognitive Component) เป็ น การใช้ค วามคิด และทา
ความเข้าใจสิง่ เร้า
2) ความรูส้ กึ เป็ นความคิดเห็นของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ เร้า
3) แนวโน้ มเชิงพฤติกรรม หรือ การกระทา ซึ่ง เป็ นการแสดงออก หรือ การ
ตอบสนองเมือ่ สิง่ เร้านัน้ มากระทบ
2.3.4 ความเชื่อและค่านิ ยมมีส่วนในการสร้างทัศนคติ ของคน
การศึกษาทัศนคติ (Attitude) ของคนเกี่ยวข้องกับการศึกษา เรื่องความเชื่อและค่านิยม
ของแต่ละคน ดังแสดงในภาพที่ 2.2

ค่านิยม
และความเชื่อ

ทัศนคติ

พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา

ภาพที่ 2.2 แสดงตัวแบบพฤติกรรมบุคคลในองค์การเกีย่ วกับทัศนคติ และความเชื่อ
แหล่งที่มา: เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546, น. 21.
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จากภาพที่ 2.2 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ทัศนคติ เกิดขึน้ ได้จากค่านิยม และความเชื่อ โดย
ความเชื่อ (Belief) หมายถึง การยอมรับว่าสิง่ นัน้ เป็ นจริงและเป็ นจริงตามบุคคลยอมรับ
เพราะเคยได้รบั ประสบการณ์อย่างนัน้
ค่านิยม (Values) หมายถึง การเห็นคุณค่านิยมในสิ่งต่าง ๆ ของแต่ละคนว่าสิ่งนัน้ มี
คุณค่าแก่การดาเนินชีวติ เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน
ดังนัน้ บุค คลจะก าหนดคุ ณค่ าโดยยึดถือหลักเกณฑ์ แนวความคิด และการกระทาที่
บุค คลเหล่านัน้ เห็นว่ามีคุ ณ ค่าควรแก่ การกระทา เช่น บุค คลเห็นคุ ณค่ าของการรับประทาน
อาหารคลีน เพราะเป็ นการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ คุณค่าและความ
เชื่อเป็ นพฤติกรรมทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคว่ามีความสาคัญต่อร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามในบางครัง้
ในการตัดสินใจของผู้บริโภคก็ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ว่าไม่ ดเี ป็ นไปในเชิงลบ และไม่เป็ นที่ยอมรับ
ของบุคคลอื่น สาเหตุ ท่เี ป็ นเช่นนี้ก็เพราะบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันในเรื่อง ทัศนคติ
ความเชื่อ และค่านิยม ทีไ่ ด้รบั มาจากประสบการณ์และในอดีตทีผ่ ่านมานันเอง
่
2.3.5 การวัดทัศนคติ
การวัดทัศนคติเป็ นการวัดภาวะโน้มเอียงในการจะแสดงออก ไม่ใช่เป็ นการกระทา แต่
เป็ นความรู้สกึ ซึ่งมีลกั ษณะอัต นัย (Subjective) บุคคลอาจไม่ใ ห้ข้อเท็จจริงด้ว ยความจริงใจ
เพราะเห็นว่าเป็ นเรื่องส่วนตัว และการแสดงออกต่อสิง่ ใดนัน้ ไม่ว่าเป็ นรูปวาจาหรือการเขียน
บุค คลมัก จะไตร่ต รองถึงความเหมาะสมตามสภาพการณ์ ท างสังคมคือ ตามปกติว ิสยั ตาม
ค่านิยม ตามการยอมรับและการไม่ยอมรับ และการเห็นชอบหรือไม่ชอบของคนส่วนใหญ่ใน
สังคม ดังนัน้ จึงยังไม่มผี ู้ใดค้นพบวิธกี ารที่จะวัดทัศนคติหรือท่าทีความรูส้ กึ ของบุคคลโดยตรง
อันจะเป็ นดรรชนีทส่ี ามารถนามาเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน นอกจากเพียงการวัดทัศนคติ
จากการบันทึกคาพูด และพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างคาพูดของบุคคลนัน้ กับทัศนคติ ซึง่
ผู้ทาการวัดสามารถมองเห็นและเป็ นเพียงการคาดประมาณ (Estimate) ทัศนคติของบุคคลนัน้
เท่านัน้ (รุง่ นภา บุญคุม้ , 2536, น. 26)
การวัดทัศนคติทป่ี ฏิบตั กิ นั ในปั จจุบนั มีวธิ กี ารต่าง ๆ ดังนี้
1) การสังเกตจากพฤติกรรมของบุคคล วิธ ีการกระทาได้ยากและผลลัพธ์ไม่อาจให้
ความมันใจได้
่
ว่าจะถูกต้อง ทัง้ นี้เนื่องมาจากการแสดงออกของบุคคลเป็ นอากัปกริยานัน้ อาจไม่
สะท้อนหรือส่อให้เราทราบถึงทัศนคติทแ่ี ท้จริงของเขาได้
2) วิธกี ารรายงานด้วยคาพูด (Verbal Report) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
และ/หรือการสัมภาษณ์ (Interview) ทีม่ ลี กั ษณะแบบปรนัย (Objective)
3) วิธแี ปลความ (Interpretive Method) เป็ นวิธหี าทัศนคติของบุคคลแบบอัตนัย โดยที่
ผู้ถูกถามมักไม่รถู้ งึ วัตถุประสงค์ของผู้ทาการศึกษาไม่ระแวงสงสัยหรือรูส้ กึ หวันเกรงที
่
่จะตอบ
คาถามหรือแสดงความรูส้ กึ นึกคิด และไม่ถูกจากัดในการตอบ ทัง้ ในด้านเวลาและขอบเขตของ
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เนื้อหา เป็ นวิธที ส่ี ามารถวัดทัศนคติของบุคคลได้ ชดั เจน ละเอียด ถูกต้องทีส่ ุด แต่มขี อ้ จากัดอยู่
ที่ว่า ต้องใช้ผู้ศกึ ษาที่มคี วามสามารถ มีความชานาญทางจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งและใช้เวลามาก
จึงเหมาะสาหรับใช้กบั คนจานวนน้อย
นอกจากนี้ยงั มีการรวบรวมการวัดทัศนคติว่ามีอยู่ 4 วิธ ี คือ (วีระพล สุทธิพรพลางกูร
และเฉลียว แก่นจันทร์, 2538, น. 45)
1) มาตรการวัด แบบของเธอร์ส โตน (Thurstone’s Type Scale) เป็ นการก าหนด
โครงสร้า ง และน าข้อ ความไปตัด สิน โดยการแจกแจงความถี่ ความถี่ส ะสม การหาความ
แปรปรวน แล้วนาแบบวัดชุดเดิมให้คดั เลือกอีกครัง้
2) มาตรวัดแบบของลิเคิรต์ (Likert Scale) เป็ นการวัดทีใ่ ช้กนั อย่างกว้างขวางกว่าแบบ
อื่น ๆ และสามารถวัดได้เกือบทุกเรื่อง และยังมีความเที่ยงตรงสูงกว่าแบบอื่นอีกด้วย แต่ละ
มาตรวัดห่างเท่ากันเป็ น 0 1 2 3 4 เป็ น Positive หรือ Negative
3) มาตรวัดแบบของกัตต์แมน (Guttman Scale) มิใช่วธิ สี ร้างและพัฒนาทัศ นคติ แต่
เป็ นวิธปี ระเมินหรือวิเคราะห์มาตราส่วน
4) มาตรวัดแบบออสกู ด (Osgood’s Scale) ใช้ว ดั ทัศ นคติและวัดบุค ลิกภาพ ความ
คิดเห็น ความเชื่อและความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อสิง่ ต่าง ๆ โดยแยกความแตกต่างของมโนทัศน์

2.4 แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
การบริหารด้านการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนในปั จจุบนั นัน้ จาเป็ นต้องมี
แผนการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน จะต้อง
ทาการศึกษาผูบ้ ริโภค เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคทีแ่ ท้จริงว่า ผูบ้ ริโภคต้องการ
อะไร คิดอย่างไร ซื้อ อะไร ซื้อ ที่ไหนเมื่อ ไร มีกิจกรรมอะไร ฯลฯ ซึ่งผลการศึกษาดัง กล่ า ว
สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนัน้ การเข้าใจพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของผู้
ประกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน ได้เ ป็ น อย่า งดี โดยผู้ป ระกอบธุ ร กิจ จะสามารถสร้า งกลยุท ธ์แ ละ
นาไปใช้กบั ผูบ้ ริโภคได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
2.4.1 ความหมายของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ได้มผี ใู้ ห้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior) ไว้ดงั นี้
Mowen and Minor (1998, p. 13) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า การศึกษาที่
หน่ วยการซื้อ และกระบวนการแลกเปลี่ยนทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการได้รบั การบริโภค การ
จากัดเกีย่ วกับสินค้า บริการ ความคิด และประสบการณ์
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ธงชัย สันติวงษ์ (2540, น. 27) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคว่าการกระทาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้สนิ ค้าและบริการ ซึ่ง
รวมถึงการตัดสินใจทีม่ มี าก่อน ซึง่ มีส่วนกาหนดพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544, น. 18) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคว่า การกระทา
ของบุค คลใดบุค คลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้อ งโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผ ลิต ภัณฑ์ ทัง้ นี้หมาย
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึง่ เกิดขึน้ ก่อน และมีส่วนกาหนดให้เกิดการกระทา
นารีร ตั น์ ฟั ก เฟื่ องบุ ญ (2554, น. 29) ได้ใ ห้ค วามหมายพฤติก รรมผู้บ ริโ ภคว่ า การ
แสดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้ได้ซ่งึ สินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลนัน้
เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 41) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคว่า ผู้บริโภคที่ม ี
ความต้องการซื้อและมีอานาจในการซื้อทาให้พฤติกรรมในการซื้อและพฤติกรรมการใช้โดย
ปั จจัยข้างต้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค และสามารถแปลความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ ริโภคในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องการแสวงหาเพื่อให้
ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2546, น. 35) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคว่า กระบวนการ
ตัดสินใจที่มมี าอยู่ก่อนแล้วเหล่านี้ หมายถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่ว่าในขณะใด
ขณะหนึ่งที่ผู้บริโภคซื้อสินค้านัน้ จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่าง ๆ ที่มสี ่วน
สร้างสมและขัดเกลาทัศนคติและค่านิยมของเขามาก่อนแล้วเสมอตัง้ แต่เล็กจนโตถึง ณ จุดซือ้ สิง่
เหล่านี้จะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้านัน้ ด้วย
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคคือ การทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งพอใจ
ซือ้ สินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลนัน้ ๆ
2.4.2 การวิ เคราะห์พฤติ กรรมผู้บริ โภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysis Consumer Behavior) เป็ นการค้นหาหรือ
วิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ
และพฤติกรรมการซือ้ และการใช้ของผูบ้ ริโภค ซึง่ คาตอบทีไ่ ด้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัด
กลยุท ธ์ข องการตลาด (Marketing Strategies) ให้ต อบสนองความพึง พอใจของผู้บ ริโ ภคได้
เหมาะสม
คาถามทีใ่ ช้เพื่อการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภคคือ 6Ws 1H ซึง่ ประกอบไปด้วย
WHO, WHAT, WHY, WHERE, WHO (Influencer) และ HOW ดังตารางที่ 2.1
(ศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์ , 2547, น. 47)
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ตารางที่ 2.1 แสดงคาถาม 6Ws 1H เพื่อหาคาตอบเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
คาถาม
(6Ws และ 1H)
ใครอยูใ่ นตลาด
เป้ าหมาย
(Who is in the
target market?)

ผูบ้ ริโภคซือ้ อะไร
(What does the
consumer buy?)

ทาไมผูบ้ ริโภคจึง
ซือ้
(Why does the
consumer buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants)
1) ทางด้านประชากรศาสตร์
2) ภูมศิ าสตร์
3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์
4) พฤติกรรมศาสตร์

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การตลาด (4Ps)
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัดจาหน่ าย และการ
ส่งเสริมการตลาดทีเ่ หมาะสม
และสามารถสนองความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้ าหมายได้
สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการซือ้ (Objects)
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product
สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็ Strategies)
คือต้องการคุณสมบัตหิ รือ
ประกอบด้วย
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product 1) ผลิตภัณฑ์หลัก
Component) และความแตกต่างที่
2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive
การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสินค้า
Differentiation)
รูปแบบ บริการ คุณภาพ
ลักษณะนวัตกรรม
3) ผลิตภัณฑ์ควบ
4) ผลิตภัณฑ์ทค่ี าดหวัง
5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
วัตถุประสงค์ในการซือ้ (Objectives) กลยุทธ์ทใ่ี ช้มากคือ
ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าเพื่อสนองความ
1) กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
ต้องการของเขาด้านร่างกายและด้าน (Product Strategies)
จิตวิทยา ซึง่ ต้องศึกษาถึงปั จจัยทีม่ ี
2) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ คือ
(Promotion Strategies)
1) ปั จจัยภายในหรือปั จจัยทาง
ประกอบด้วยกลยุทธ์การโฆษณา
จิตวิทยา
การขายโดยใช้พนักงานขาย
2) ปั จจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
การส่งเสริมการขาย การให้
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คาถาม
(6Ws และ 1H)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
3) ปั จจัยเฉพาะบุคคล

ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซือ้
(Who participates
in the buying?)

ผูบ้ ริโภคซือ้ เมือ่ ใด
(When does the
consumer buy?)

ผูบ้ ริโภคซือ้ ทีไ่ หน
(Where does the
consumer buy?)

บทบาทของกลุ่มต่างๆ
(Organizations) มีอทิ ธิพลในการ
ตัดสินใจซึง่ ประกอบด้วย
1) ผูร้ เิ ริม่
2) ผูม้ อี ทิ ธิพล
3) ผูต้ ดั สินใจซือ้
4) ผูซ้ อ้ื
5) ผูใ้ ช้
โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น
ช่วงเดือนใดของปี หรือ ช่วงฤดูใดของ
ปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของ
โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวันสาคัญ
ต่างๆ
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่
ผูบ้ ริโภคไปทาการซือ้ เช่น
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
ขายของชา บางลาพู พาหุรดั
สยามสแควร์ ฯลฯ

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
3) กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price
Strategies)
4) กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัด
จาหน่าย (Distribution Channel
Strategies)
กลยุทธ์ทใ่ี ช้มากคือ การโฆษณา
และ (หรือ) กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Advertising and
Promotion Strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิพล

กลยุทธ์ทใ่ี ช้มากคือกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion
Strategies) เช่น ทาการส่งเสริม
การตลาดเมือ่ ใดจึงจะสอดคล้อง
กับโอกาสในการซือ้
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
(Distribution Channel
Strategies) บริษทั นาผลิตภัณฑ์
สู่ตลาดเป้ าหมายโดยพิจารณาว่า
จะผ่านคนกลางอย่างไร
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คาถาม
คาตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
(6Ws และ 1H)
ผูบ้ ริโภคซือ้ อย่างไร ขัน้ ตอนในการตัดสินใจซือ้
(How does the
(Operations) ประกอบด้วย
consumer buy?) 1) การรับรูป้ ั ญหา
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินผลทางการเลือก
4) ตัดสินใจซือ้
5) ความรูส้ กึ หลังการซือ้

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ทใ่ี ช้กนั มากคือ กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด
(Promotion Strategies)
ประกอบด้วยการโฆษณาการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย การ
ส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และ
การประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง เช่น พนักงานขายจะ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการขาย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจซือ้

แหล่งที่มา: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2546, น. 36.
2.4.3 โมเดลพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model)
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ทาให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ โดยมีจดุ เริม่ ต้นจากการทีเ่ กิดสิง่ กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าให้
เกิดความต้องการ สิง่ กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ นึกคิดของผู้ซ้อื (Buyer’s Black Box) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องสีดาซึง่ ผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อ้ื จะ
ได้ ร ับ อิ ท ธิพ ลจากลัก ษณะต่ า ง ๆ ของผู้ ซ้ือ แล้ ว จะมีก ารตอบสนองของผู้ ซ้ือ (Buyer’s
Response) หรือ การตัดสินใจของผูซ้ อ้ื (Buyer’s Purchase Decision)
ดังนัน้ การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ และ
ปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว ซึง่ ปั จจัยต่างๆ นัน้ เราสามารถแยก
พิจารณาได้ 2 ประเภท คือ ปั จจัยภายใน (Internal Variable) และปั จจัยภายนอก (External
Variable)
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Stimulus
สิง่ กระตุน้ ทางการตลาด
และสิง่ กระตุน้ อื่นๆ
สิง่ กระตุน้
ทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-การจัดจาหน่าย
-การส่งเสริมการ
ขาย

สิง่ กระตุน้ อืน่
- เศรษฐกิจ
- เทคโนโลยี
- การเมือง
-วัฒนธรรม
ฯลฯ

Buyer’s Black Box

Response

กล่องดาหรือความรูส้ กึ
นึกคิดของผูซ้ อ้ื

การตอบสนอง
ของผูซ้ อ้ื

ลักษณะของผู้
ซื้อปั จจัยด้าน
ต่างๆ
- วัฒนธรรม
- สังคม
- บุคคล
- จิตวิทยา

กระบวนการ
ตัดสินใจของผู้
ซื้อ

การตอบสนอง
- การเลือกตรา
- การเลือกผูข้ าย
- เวลาในการซื้อ
- ปริมาณในการซื้อ
- การเลือกผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 2.3 แสดงแบบจาลองพฤติกรรมการซือ้
แหล่งที่มา: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2541, น. 37.
จุดเริม่ ต้นของโมเดลนี้อยู่ท่มี สี งิ่ กระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทาให้
เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนี้
สิ่งกระตุ้น (Stimulus) เป็ นสิ่งกระตุ้นที่อ าจเกิดขึ้นจากภายในร่างกายและสิ่งกระตุ้น
ภายนอก ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนจะต้องสนใจและจัดสิง่ กระตุน้ ภายนอกเพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารคลีน สิง่ กระตุ้นถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า (Buyer
Motive) ทัง้ ด้านเหตุผลและจิตวิทยา สิง่ กระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่งกระตุ้นที่ผู้ประกอบธุ รกิจ
อาหารคลีนสามารถควบคุมและจัดให้มขี น้ึ เกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาดได้ ซึง่ ประกอบด้วย
(1) สิง่ กระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การมีผลิตภัณฑ์อาหารคลีนสาหรับ
จาหน่ายทุกชนิดอย่างครบครัน
(2) สิง่ กระตุน้ ด้านราคา (Price) โดยการกาหนดราคาในการจาหน่ ายอาหารคลีนให้
มีความเหมาะสมกับสินค้าและผูบ้ ริโภค
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(3) สิง่ กระตุ้นด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย (Distribution or Place) เช่น การจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคลีนให้ทวถึ
ั่ ง
(4) สิง่ กระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาทางวิทยุ
หนั ง สือ พิม พ์ อิน เทอร์เ น็ ต รวมทัง้ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารลด แลก แจก แถม เพื่อ การสร้า ง
สัมพันธภาพอันดีกบั ผูบ้ ริโภค
2) สิง่ กระตุ้นอื่น ๆ (Other Stimulus) เป็ นสิง่ กระตุ้นภายนอกที่ผปู้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีนควบคุมไม่ได้ สิง่ กระตุน้ เหล่านี้ ได้แก่
(1) สิง่ กระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผูบ้ ริโภค
(2) สิง่ กระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
ในการผลิตอาหารคลีน
(3) สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือ ง (Law and Policy) เช่น กฎหมายการ
ควบคุมคุณภาพอาหารและยา (อ.ย.)
(4) สิง่ กระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาล
ต่าง ๆ ซึง่ จะมีผลกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการซือ้ สินค้าหรือบริการในเทศกาลนัน้ ๆ
กล่องดาหรือความรูส้ กึ นึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) ความรูส้ กึ นึกคิดของ
ผูบ้ ริโภคเปรียบเสมือนกล่องดา (Black Box) ซึง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนไม่สามารถทราบได้
จึงต้องพยายามค้นหาความรูส้ กึ นึกคิดของผู้บริโภค ทัง้ นี้ความรูส้ กึ นึกคิดของผู้บริโภคมักได้รบั
อิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ อ้ื และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ อ้ื
1) ลักษณะของผู้ซ้อื (Buyer Characteristic) ลักษณะของผู้ซ้อื มักมีอทิ ธิพลจากปั จจัย
ต่าง ๆ คือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
2) กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ อ้ื (Buyer Decision Process) ประกอบด้วยขัน้ ตอน คือ
การรับรู้ปัญ หา การค้นหาข้อ มูล การประเมินผลทางเลือ ก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซือ้
การตอบสนองของผู้บริโภค (Buyer’s Response) การตัดสินใจของผู้บริโภคจะมีการ
ตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) การเลือ กผลิต ภัณ ฑ์ (Product Choices) เช่น การเลือ กผลิต ภัณ ฑ์อ าหารคลีน มี
ทางเลือกคือ อาหารคลีนแช่แข็ง อาหารคลีนปรุงสด เป็ นต้น
2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น ผู้บริโภคจะเลือกผลิตภัณฑ์อาหารคลีน
ยีห่ อ้ ใดระหว่าง ผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี ราสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่มตี ราสินค้า
3) การเลือกผู้ให้บริการหรือผู้ขาย (Dealer Choice) เช่น ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการจะ
เลือกซือ้ สินค้าจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าใกล้บา้ น
4) การเลือกเวลาในการซื้อ หรือการใช้บริการ (Purchasing Time) เช่น ผู้บริโภคจะ
เลือกซือ้ เวลาใด
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5) การเลือกซือ้ ปริมาณในการซือ้ (Purchase Amount) หรือจานวนครัง้ ในการใช้บริการ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะทาให้ผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีนทราบได้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่บริโภคอาหารคลีนนัน้ มีพฤติกรรม
ในการบริโภคอาหารคลีนอย่างไร ทัง้ นี้เพื่อนาผลทีไ่ ด้จากการศึกษาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
การสื่อสารและกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม

2.5 แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
2.5.1 ความหมายของการตัดสิ นใจ
นักวิชาการทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายของคาว่าการตัดสินใจไว้
ดังนี้
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะฯ (2540, น. 27) ในฐานะนักวิชาการชาวไทย ได้กล่าวไว้ว่า
การตัดสินใจ คือ การเลือ กระหว่างทางเลือกซึ่งคาดหวังว่าจะนาไปสู่ผลลัพธ์ท่พี ึงพอใจจาก
ปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง แม้ว่าการตัดสินใจในการบริหารไม่ได้เริม่ ต้นหรือสิ้นสุดด้วยการตัดสินใจ
เพราะต้องมีการก าหนดปั ญหาก่อ นจึงจะตัดสินใจแล้วจึง นาไปปฏิบตั ิ ในขณะที่ Daft (1997)
นักวิชาการชาวต่างประเทศ กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาและทาให้
เกิดผลลัพธ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย Gibson (1997, p. 112) ได้กล่าวอีกว่า การตัดสินใจ เป็ น
กระบวนการพืน้ ฐานขององค์กร โดยผูท้ ท่ี าการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้จาก
ส่วนต่าง ๆ ขององค์การ จากพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มภายในองค์การ นอกจากนี้ Griffin
(1999) ยังได้กล่าวอีกว่า การตัดสินใจเป็ นการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นสิง่ เฉพาะหรือกระบวนการโดยทัวไป
่
ซึง่ การตัดสินใจเป็ นการเลือกหนึ่งทางเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือกทีก่ าหนดไว้
จะเห็นได้ว่า จากความหมายของนักวิชาการดังกล่ าว มีเนื้อหาใจความหลักว่า การ
ตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกหลาย ๆ ทางทีม่ อี ยูภ่ ายใต้สถานการณ์
ข้อมูล ข่าวสาร และอื่น ๆ โดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ โอกาส และอุปสรรค เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้ าหมาย บนพืน้ ฐานของเหตุผล
2.5.2 ขัน้ ตอนการตัดสิ นใจ
Carkhuff (1987, p. 79) กล่าวว่า การตัดสินใจประกบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) ขัน้ การกาหนดปั ญหา
2) ขัน้ การแยกย่อยปั ญหา เป็ นการรวบรวม การกระทา และค่านิยมต่าง ๆ แล้ว
ทาการแปรค่านิยมเป็ นความต้องการ
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3) ขัน้ พิจารณาการกระทาการตรวจสอบค่านิยมและตัวเลือกว่าตัวเลือกใดให้ความ
พอใจสูงสุด ผูใ้ ห้คาปรึกษาอาจช่วยบอกค่านิยมและการกระทาในสิง่ ทีผ่ รู้ บั คาปรึกษาไม่รู้
4) ขัน้ สุดท้าย ตัดสินใจเลือกการกระทาและเลือกรูปแบบของการตัดสินใจ
นอกจากนี้ Katz and Kahn (1966, p. 86) ยังได้ระบุขนั ้ ตอนของกระบวนการตัดสินใจ
ไว้ 4 ขัน้ ตอน คือ
1) การรูส้ กึ ถึงความกดดันทีเ่ กิดขึน้ กับผูต้ ดั สินใจในขณะนัน้
2) การวิเคราะห์ประเภทของปั ญหาและความร้ายแรงของปั ญหา
3) การแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาและการพิจารณาผลของแต่ละทางเลือก
รวมถึงการคาดคะเนประเภทของความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลังการตัดสินใจ
4) การตัดสินใจเลือกในขัน้ สุดท้าย
2.5.3 ประเภทของการตัดสิ นใจ
ประเภทของการตัดสินใจสามารถแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้
2.5.3.1 แบ่งตามสภาพแวดล้อม
Hellriegel and Slocum (1996, p. 49) ได้แบ่งประเภทการตัดสินใจโดยคานึงถึง
สภาพแวดล้อมเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมทีแ่ น่ นอน (Certainty) เป็ นการตัดสินใจโดยมีขอ้ มูล
เกีย่ วกับปั ญหาทางเลือกทีใ่ ช้แก้ปัญหา สามารถคาดการณ์ถงึ ผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ได้แน่นอน
2) สภาพแวดล้อมทีเ่ สีย่ ง (Risk) เป็ นการตัดสินใจโดยมีขอ้ มูลเพียงพอ
แต่ไม่แน่ ใจในผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ จึงมีการคาดคะเนผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกโดยอาศัยความ
น่าจะเป็ น
3) สภาพแวดล้อ มที่ไ ม่แน่ น อน (Uncertainty) เป็ นการตัดสิน ใจที่ม ี
ข้ อ มู ล ไม่ เ พีย งพอ ท าให้ ไ ม่ ท ราบถึ ง ผลลัพ ธ์ ท่ีจ ะเกิ ด ขึ้น การตัด สิน ใจจะขึ้น อยู่ กับ การ
ตัง้ สมมติฐานและใช้ประสบการณ์ สามัญสานึก หรือการคาดคะเน
2.5.3.2 แบ่งตามโครงสร้าง
Bartol and Martin (1998, p. 38) ได้แบ่งการตัดสินใจตามโครงสร้างไว้เป็ น 2 ลักษณะ
ดังนี้
1) การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง เป็ นการตัดสินใจในสถานการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นเสมอ มีล กั ษณะเป็ นการตัดสินใจในงานประจ าและมีก ฎเกณฑ์ใ นการตัดสินใจ ซึ่งมี
โครงสร้างการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของความเคยชินที่ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา การใช้เทคนิคใน
การคานวณ การใช้คอมพิวเตอร์ การมีนโยบายและกระบวนการทีแ่ น่นอน
2) การตัดสินใจแบบไม่มโี ครงสร้าง เป็ นการตัดสินใจที่ไม่สามารถนา
กฎเกณฑ์มาใช้ในการตัดสินใจ ทัง้ นี้เพราะว่าเป็ นการตัดสินใจทีย่ งั ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ในการ
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ตัดสินใจอาจมีความไม่แน่ นอนและความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการตัดสินใจ จึงต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงทางเลือกให้เหมาะสมก่อนการตัดสินใจ
จากข้อ มูล ดัง กล่ า วจะเห็น ได้ว่ า การตัด สิน ใจของบุ ค คล เกิด จาก
กระบวนการตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ ความคิดทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวบุคคล โดย
การตัด สิน ใจนั ้น ขึ้น อยู่ก ับ จุ ด มุ่ ง หมาย ความเชื่อ ค่ า นิ ย ม ข้อ ผู ก พัน ต่ า ง ๆ อิท ธิพ ลและ
สิง่ แวดล้อมรอบข้าง ซึ่งสามารถนาทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ในการวิจยั เพื่อการสื่อสารให้ผู้บริโภค
เกิดการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับอาหารคลีน
ในยุคปั จจุบนั กลุ่มคนรุ่นใหม่เริม่ ใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น มีหลายศาสตร์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน เห็นได้จากนิต ยสารในการดูแลสุ ข ภาพ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนัน้ จึงมีกระแสการกินอาหารเพื่อสุขภาพเกิดขึน้ มากมาย โดย
กระแสทีม่ าแรงในยุคปั จจุบนั ทีก่ าลังได้รบั ความนิยมจากผูค้ นเป็ นจานวนมาก คือ การกินอาหาร
คลีน ซึง่ เป็ นลักษณะการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบหนึ่งทีส่ ่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
ซึง่ การรับประทานอาหารคลีน (Clean Eating) คือ การรับประทานอาหารทีส่ ด สะอาด จะเน้นว่า
เป็ นอาหารแบบธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือเจือปนด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือการหมักดอง
รวมถึงอาหารขยะและอาหารสาเร็จรูปที่มกั จะมีปริมาณแป้ ง ผงชูรสและโซเดียมในปริมาณสูง
โดยการรับประทานอาหารคลีนนัน้ เน้นว่าเป็ นการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ทานอาหาร
อย่างพอเพียง ครบสัดส่วนทัง้ 5 หมู่ และอาหารเหล่านัน้ ต้องไม่มสี านปนเปื้ อน (พรทิพย์ ทอง
อร่ามดี, 2558, น. 13)
2.6.1 ความหมายของอาหารคลีน
อาหารคลี น (Clean Food) เป็ นเมนู ท่ี เ น้ น ความเป็ นธรรมชาติ ข องอาหารผ่ า น
กระบวนการปรุงแต่งและแปรรูปให้น้อยทีส่ ุด ไม่เสริม หรือดัดแปลงอะไรมากมาย รสชาติไม่จดั
จ้าน คือ ไม่เค็ม หรือหวานจัดเกินไป ดังคาอธิบายของ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
โภชนาการ และผูจ้ ดั การโครงการโภชนาการสมวัยได้ให้ความหมายของคลีนฟู้ดไว้ 2 นัยยะ คือ
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558, น. 5)
1) อาหารทีไ่ ม่ปนเปื้ อน หมายถึง กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์และไม่เป็ นพิษต่อร่างกาย
การปนเปื้ อนก็มอี ยู่ 3 ทางด้วยกัน คือ “ปนเปื้ อนเชือ้ โรค” มีเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ ข้าไปปะปนในอาหาร
ไม่ว่าจะเป็ น อาหารที่ไม่สุก อาหารที่ค้างคืนมีแมลงวันตอม ปรุงไม่สะอาด ก็นามาซึ่งอาการ
ท้องเดินได้ ต่อมา “ปนเปื้ อนจากพยาธิ” เช่น การกินอาหารที่สุก ๆ ดิบ ๆ การกินอาหารที่ไม่
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ระมัดระวังเรื่องความสะอาด มียาฆ่าแมลงปะปนอยู่ อาหารทีใ่ ส่สแี ต่ไม่ใช่สผี สมอาหาร อาหารที่
มีพษิ เช่น เห็ดพิษ น้ามันทอดซ้า ถัวลิ
่ สงทีม่ อี ะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เป็ นต้น
2) อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เช่น ต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และต้องกินให้ได้
สัดส่วน ปริมาณทีเ่ พียงพอไม่มากน้อยจนเกินไป รวมถึงความหลากหลาย เลีย่ งอาหารหวานจัด
เค็มจัด มันจัด และควรทานผัก ผลไม้ให้มาก หรืออาจกล่าวได้ว่า อาหารคลีนนัน้ ไม่ควรยึดติด
กับรสชาติ แต่จะเน้นความเป็ นธรรมชาติมากกว่า อาจผ่านการปรุงอาหารรสเพียงเล็กน้อยแทน
น้ าปลา (ซึง่ จะให้ดยี งิ่ ขึน้ อาจจะใช้เป็ นเกลือชนิดโซเดียมต่า) หรืออาจจะเป็ นซีอวิ๊ ขาวชนิดทีไ่ ม่ม ี
ผงชูรสเจือปน และจะไม่ใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร เป็ นต้น
2.6.2 จุดมุ่งหมายในการบริ โภคอาหารคลีน
อาหารดีนับเป็ นพื้นฐานสาคัญของสุขภาพ สุขภาพทีด่ นี นั ้ จะต้องดีทงั ้ ร่างกายและจิตใจ
การที่จะมีอ าหารดีนัน้ ร่างกายจ าเป็ นต้อ งได้ร บั อาหารให้เ พียงพอทัง้ คุ ณ ภาพและปริม าณ
คานึงถึงความหลากหลายของอาหารในแต่ละวันครบ 5 หมู่ทุกวัน แต่อย่างไรก็ต้องอาหารดีม ี
ประโยชน์ ต่ อ ร่างกายมาก จาเป็ นต้อ งบริโภคอาหารคลีน โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ (พรทิพ ย์
ทองอร่ามดี, 2558, น. 21)
1) ดู แ ลสุ ข ภาพ ให้ร่ า งกายได้ร ับ สารอาหารอย่ า งเหมาะสม ภาวะที่ร่ า งกายขาด
สารอาหารสามารถสังเกตได้จากอาการทีแ่ สดงออกมา ได้แก่ ผมร่วง เล็บออกดอก เปราะแตก
ง่าย ผิวแห้ง อ่อนเพลียง่าย ควรกินอาหารคลีนต่อเนื่อง 6 เดือน จะสังเกตุว่าสุขภาพร่างกาย
เหล่านัน้ จะกลับมาดีขน้ึ หรือปกติ
2) การรักษาโรค โรคเหล่านี้ หมายถึง โรคจากพฤติกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ ความ
ดัน ไต ซึง่ ต้องกินคลีนไปตลอด ประกอบกับการดูแลของนักกาหนดอาหารหรือแพทย์ควบคู่กนั
ไป
3) ลดน้ าหนัก แต่เดิมหลักการกินคลีนไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องนี้ แต่ปัจจุบนั ถูกนามาใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยผูต้ อ้ งการลดน้าหนักควรกินอาหารคลีน ทีจ่ ากัดพลังงานเป็ นเวลา 3 เดือน ควบคู่
กับการออกกาลังกายวันละ 30 นาที จึงจะเห็นผล
2.6.3 หลักปฏิ บตั ิ ในการรับประทานและปรุงอาหารคลีน
การรับประทานอาหารทีส่ ะอาดไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเลือกอาหารทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะ
กิน แต่ ยงั หลีก เลี่ยงการกิน ทัง้ หมดของอาหารขยะ และอาหารแปรรูป เพื่อ สุ ขภาพที่ดีแ ละ
โภชนาการทีเ่ หมาะสมอยูใ่ นหลักการต่อไป ดังแสดงในรูปภาพที่ 2.4
(รุง่ เรือง คลองบางลอ, 2558, น. 4)
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1) กินโปรตีนให้มากขึน้ และเลือกบริโภควัตถุดบิ ทีด่ ี เพราะโปรตีนเป็ นพลังงานทีไ่ ม่เก็บ
สะสมในร่างกายเหมือนอาหารประเภทแป้ งและไขมัน สาหรับโปรตีนที่ดี ได้แก่ เนื้อไม่ติดมัน
อกไก่บา้ น สันใน ไก่บา้ น ปลา ไข่ไก่ รวมถึงโปรตีนจากธัญพืชและพืชตระกูลถัว่ ฯลฯ
2) อาหารหมวดแป้ งต้องไม่ขดั สี เช่น เลือกบริโภคข้าวกล้องแทนข้าวขาว และควรแบ่ง
สัดส่วนใช้อาหารหมวดแป้ งทีซ่ ุกซ่อนอยูใ่ นพืชผักและผลไม้เข้ามาร่วมด้วย เป็ นต้น

น้ามันทีด่ ี 30%
โปรตีนจากพืชผสมแป้ ง 5% เช่น

15% โปรตีนทีด่ ไี ม่ตดิ มัน

ธัญพืชต่าง ๆ ถัว่
ผักใบเขียว 10%

10% ผักสีสนั ต่าง ๆ

30% ผลไม้ทไ่ี ม่หวานมาก
2 – 4 ลิตร/ วัน น้าสะอาด

ภาพที่ 2.4 พีระมิดคลีนฟู้ด
แหล่งที่มา: จิรวัฒน์ มหาทรัพย์ถาวร, 2558, น. 42.
3) ลดการบริโภคอาหารประเภทไขมันลง และเลือกบริโภคเฉพาะไขมันดี เช่น น้ ามัน
มะกอก น้ ามันเมล็ดชา น้ ามันราข้าว ฯลฯ ในปริมาณที่เหมาะสม เลือกใช้ผกั ผลไม้หลากสีมา
ปรุงอาหาร ไม่ใช้สารปรุงแต่งรส วัตถุดบิ แปรรูปของหมักดองต่าง ๆ ทัง้ นี้ทจ่ี ดั ไขมันไว้บนยอด
สุดของพีระมิด เพราะเป็ นหมวดอาหารทีต่ ้องรับประทานให้น้อยทีส่ ุด ถึงแม้เปอร์เซ็นต์ทร่ี ะบุไว้
จะดูสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับผลไม้ แต่เพราะอาหารหมวดไขมันมีพลังงานสูง ดังนัน้
ปริมาณจึงจะไม่ได้มากนักเมือ่ เทียบกับผักและผลไม้
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4) เนื้อสัตว์ตอ้ งปรุงให้สุก ในส่วนเนื้อปลาบางชนิด เช่น ปลาแซลมอลและเนื้อปลาทูน่า
สามารถรับประทานดิบได้บา้ ง แต่ตอ้ งมันใจว่
่ ามาจากแหล่งน้าธรรมชาติทส่ี ะอาด
5) พืชผัก เน้นกินสดผ่านความร้อนแต่น้อย เพื่อคงประโยชน์และวิตามินไว้ให้มากทีส่ ุด
6) เน้นรับประทานของสดใหม่ งดอาหารแปรรูป เครือ่ งปรุงแต่งรสของหมักดองต่าง ๆ
7) การรับประทานอาหาร แบ่งเป็ นมือ้ ย่อย 4 – 6 มือ้ ต่อวัน โดยมือ้ เช้าควรรับประทาน
อาหารภายใน 1 ชัวโมง
่
หลังตื่นนอน และควบคุมพลังงานอาหารต่อวัน โดยเพศหญิงไม่ควรเกิน
1,600 กิโลแคลอรีต่ ่อวัน เพศชาย 1,800 กิโลแคลอรีต่ ่อวัน
8) ดื่มน้ าสะอาดให้มากขึ้น เป็ น 2 – 4 ลิตรต่อวัน (แต่เดิมกาหนด 2 – 3 ลิตรต่อวัน)
เพื่อเพิม่ การไหลเวียนในร่างกาย ไม่ด่มื น้าทีม่ นี ้าตาลสูง โซดา หรือเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
9) กินและปรุงอาหารรสธรรมชาติ จากัดปริมาณเกลือและน้ าตาล โดยเกลือไม่เกิน 1 –
2 ช้อนชาต่อวัน น้ าตาล 2 – 4 ช้อนชาต่อวัน โดยอาจใช้วตั ถุดบิ ธรรมชาติ เพื่อเพิม่ รสเค็มหรือ
หวานได้เล็กน้อย และควรปรุงอาหารให้เป็ นรสธรรมชาติมากทีส่ ุด
2.6.4 ภัยเงียบของอาหารคลีน
พรทิพย์ ทองอร่ามดี (2558, น. 5) ได้กล่าวไว้ว่า การทานอาหารคลีนนัน้ คนส่วนใหญ่
มักจะเข้าใจว่า เป็ นการเน้นทานอาหารจานวนผักในปริมาณเยอะ ๆ แต่แท้จริงแล้วนัน้ การกิน
อาหารคลีนเป็ นการทานอาหารให้ครบสัดส่วน 5 หมู่ โดยเน้นทานอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็ นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ผักและผลไม้ ให้มปี ริมาณที่พอเหมาะ พอเพียงต่อ ความ
ต้อ งการของร่า งกาย อาหารคลีน นัน้ ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ย ึด ติด กับ รสชาติ แต่ จ ะเน้ น ความเป็ น
ธรรมชาติมากกว่า ดังนัน้ ผู้ท่ที านอาหารคลีน จึงต้องเริม่ จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารใหม่ทงั ้ หมด โดยค่อย ๆ ปรับตัวไปเรือ่ ย ๆ
ในขัน้ แรกนัน้ ควรเลือกรับประทานอาหารที่คงความเป็ นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ผ่าน
การปรุงแต่งน้อยทีส่ ุด เช่น จากเดิมเคยทานข้าวขาวก็เปลี่ยนเป็ นข้าวกล้อง หรือเคยทานผลไม้
กระป๋ องเป็ นประจาก็หนั มาเลือ กทานผลไม้ส ดแทน จากที่เ คยดื่มชา กาแฟ ก็เ ปลี่ยนมาดื่ม
น้ าเปล่าหรือน้ าผลไม้สดแทน เป็ นต้น การรับประทานอาหารคลีนนัน้ รสชาติจะเป็ นรอง แต่จะให้
ความสาคัญกับตัวอาหารทีไ่ ม่เน้นการปรุงแต่ง เพื่อให้การรับประทานอาหารคลีนได้รบั ประโยชน์
สูงสุดแก่รา่ งกาย และผลพลอยได้ทาให้สุขภาพดีในระยะยาว ไม่เจ็บป่ วยง่าย ดังนัน้ อาหารคลีน
นัน้ เป็ นสิง่ สาคัญอันดับ ต้น ๆ ของคนรักสุขภาพที่ต้อ งการสรรหาแต่สงิ่ ดี ๆ ให้กบั ตนเอง แต่
อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารคลีนถ้ามีความเข้าใจในการรับประทานอาหารทีไ่ ม่ถูกต้อง
หรือยึดหลักรับประทานอาหารคลีนทีเ่ คร่งครัดมากเกินไป ก็อาจมีผลเสียกับร่างกายได้ เราเรียก
ลักษณะแบบนี้ว่า การรับประทานอาหารคลีนแบบเคร่งครัดมากเกินไป (Orthorexia) (พรทิพย์
ทองอร่ามดี, 2558, น. 28)

47
Othorexia (ออ-โท-เรก-เซีย) เป็ นอาการผิดปกติในการกินทีท่ าให้คนนัน้ กินอาหารอย่าง
เคร่งครัด มีเวลาจากัด มี Calories จากัด และต้องรับประทานอาหารที่ดตี ่อสุขภาพตลอดเวลา
บางทีอาจจะมีการลงโทษตัวเองเวลาไปรับประทานอะไรทีไ่ ม่ดเี ข้ามาในร่างกาย เช่น ออกกาลัง
กายให้หนักขึน้ การรับประทานอาหารเคร่งมากกว่าเดิมสิบเท่า หรือบางคนก็จะใช้วธิ อี ดอาหาร
ไปเลยหลังจากมื้อที่กินอาหารที่ไม่ดี อาการ Orthorexia นัน้ ไม่ใช่โรคที่ติดต่อ แต่เป็ นอาการ
ผิดปกติท่มี าจาก แรงผลักดันภายใน (Internal Motivation) เช่น รู้สกึ อยากจะมีสุขภาพดีมาก
รูส้ กึ อยากจะให้ตวั เองดูผอมตลอดเวลา รูส้ กึ ว่าต้องรับประทานอาหารทีบ่ ริสุทธิ ์ตลอดเวลา รูส้ กึ
ว่าอยากหลบหนีอ าหารที่ไ ม่ดตี ่อสุ ขภาพ โดยมีอาการเหล่ านี้ท่แี สดงออกมา เช่น หลีกเลี่ยง
อาหารทีม่ สี ารปนเปื้ อนหรืออาหารทีม่ สี ารกันบู ดตลอดเวลา ไม่ทานไขมัน น้ าตาล และเกลือ ไม่
ทานเนื้อสัตว์ กินอาหารเสริม สมุนไพรหรืออาหารเสริมจาพวก Probiotics หรืออาหารเสริมเม็ด
หรือผงอื่น ๆ รูส้ กึ ผิดเวลาไม่ได้กนิ ของทีต่ วั เองวางแผนเอาไว้ ใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับอาหาร
ทีต่ อ้ งกินมากขึน้ กลัวทีจ่ ะกินอาหารนอกบ้าน กลัวทีจ่ ะกินอาหารทีค่ นอื่นทามาให้ มีความเครียด
เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ไม่เคยคิดทีจ่ ะปล่อยให้ตวั เองหลุดไปกินอาหารอะไรก็ได้บางครัง้ บางคราว
เป็ นต้น
ผลเสียที่ตามมาจากอาการ Orthorexia อันดับแรก คือ ความสัมพันธ์กบั คนรอบข้างที่
อาจจะเปลี่ยนไป เพราะว่า ผู้ป่วยจะหมกมุ่นกับการกินมากเกินไปจนบางครัง้ เมื่อเวลามีความ
จาเป็ นจริง ๆ ทีจ่ ะต้องออกไปสังสรรค์กบั เพื่อน ๆ หรือครอบครัว ก็ จะไม่สามารถจะกินอะไรได้
ผูป้ ่ วยอาจมีความรูส้ กึ ไม่อยากร่วมรับประทานอาหาร ปฏิเสธทีจ่ ะออกไปทานอาหารกับเพื่อน ๆ
เพราะว่าต้องการกินอาหารทีว่ างแผนไว้ หรืออาหารทีไ่ ม่มนี ้ ามันตลอดเวลา ผลกระทบอันดับที่
สอง ก็คอื น้าหนักของผูป้ ่ วยจะลดลงอย่างมาก อันนี้เป็ นเพราะว่าทางเลือกอาหารถูกตัดลงเรื่อย
ๆ เมื่อเราพบว่า อาหารชนิดนัน้ ไม่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพเราก็จะเลิกกิน กับกลายเป็ นว่าเรามี
อาหารให้กนิ หลากหลายไม่พอ สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื แคลลอรีท่ ก่ี นิ ไปแต่ละวันไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย ซึง่ อาจจะทาให้ผปู้ ่ วยผอมได้ ผลกระทบอันดับสามก็คอื การขาดสารอาหาร
(Malnutrition) เป็ นเพราะว่าไม่สามารถทานเนื้อสัตว์ได้ ทาให้ขาดโปรตีนที่จาเป็ นต่อการสร้าง
ส่วนที่สกึ หรอในร่างกาย เนื้อสัตว์ยงั มีส่วนประกอบหลักคือ ธาตุเหล็ก ดังนี้เราอาจจะขาดธาตุ
เหล็กได้ ถ้าเราไม่กนิ เนื้อสัตว์ให้เพียงพอและจะมีโรคต่าง ๆ ตามมา (พุทธิชยั แตงสวัสดิ ์, 2558,
น. 29)
2.6.5 ความเหมาะสมระหว่างอาหารคลีนกับวัยของผูบ้ ริ โภค
อาหารคลีน เนื่องจากเป็ นเทรนด์ใหม่ทม่ี าแรงทัง้ ในกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ วัยทางานและวัย
ผู้ใหญ่ รวมถึงวัยเกษียณอายุราชการที่หนั มาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แต่กระนัน้ การรับประทาน
อาหารคลีนฟู้ดระหว่างคนสองวัยมีความแตกต่างกันอย่างไร (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
สร้างเสริมสุขภาพ, 2558, น. 7)
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อาหารคลีนสาหรับวัยหนุ่ มสาว หลายคนมองว่าอาหารคลีนฟู้ด เป็ นอาหารสาหรับคน
ป่ วย คนที่ลดน้ าหนัก แต่ความจริงแล้วคลีนฟู้ดเป็ นอาหารที่ดตี ่อคนทุกวัย โดยเฉพาะวัยหนุ่ ม
สาวที่จะรักษาร่างกายให้แข็งแรงไปจนถึงวัยเกษียณอายุ ดังที่ แววตา เอกชาวนา (2557) นัก
โภชนาการ ระบุ ว่ า คลีน ฟู้ ด ก็ค ือ การรับ ประทานอาหารที่ป ลอดภัย สด ใหม่ โดยผ่ า น
กระบวนการปรุงแต่งให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นวัตถุดบิ
ราคาแพง ไม่มคี วามยุ่งยากในการประกอบอาหารจึงเป็ นเทรนด์อาหารทีค่ นรุ่นใหม่ชอบทดลอง
สิง่ ใหม่ ๆ ทีด่ กี บั ตัวเอง
อาหารคลีนสาหรับวัยเกษียณ วัยที่ร่างกายถดถอยอย่างรวดเร็วคงไม่มอี ะไรดีไปกว่า
การรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ การซ่อมแซมส่วนที่สกึ หรอ เพื่อประคองร่างกายให้อยู่กบั
เราไป นาน ๆ ช่วงวัยเกษียณ การรับประทานอาหารคลีนฟู้ดในวัยนื้ หลัก ๆ แล้วด้วยความที่
ร่างกายต้อ งการพลังงานลดลง ระบบประสาทที่เสื่อมถอย จึงจาเป็ นต้องเน้ นอาหารประเภท
แคลเซียมและวิต ามินต่ าง ๆ เพื่อนาไปใช้งานในระบบประสาทและกระดูกมากขึ้น เน้ นการ
บริโภคผักสด ผลไม้ เพื่อให้ร่างกายได้รบั วิตามินซีและอี ช่วยชะลอวัย รวมทัง้ อาหารทีม่ กี ากใย
อาหารทีช่ ่วยในเรื่องของการขับถ่าย อาหารกลุ่มโปรตีน ควรเน้นเต้าหูม้ ากกว่าเนื้อสัตว์ เพราะ
ให้โปรตีนและแคลเซียมสูง รวมทัง้ ย่อยง่ายสบายท้องมากกว่า รวมทัง้ ควรหลีกเลีย่ งอาหารทีเ่ ป็ น
ตัวเร่งความชรา ได้แก่ อาหารประเภททอดกรอบหรือผัดน้ ามันมาก ๆ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเครื่องดื่มทีม่ คี าเฟอีนด้วย ร่างกายควรได้รบั แคลเซียมอย่างเพียงพอ เพราะวัยนี้จะมีปัญหา
ปวดกระดูก และข้อ และเส้นเอ็นได้ง่าย จึงควรรับประทานอาหารทีม่ แี คลเซียมเพียงพอ จากนม
และอาหารทะเล แต่อย่างไรก็ดไี ม่ควรรับประทานมากเกินไปในทุกมือ้ เพราะการรับแคลเซียมสูง
เกินไปก็อาจจะทาให้เกิดปั ญหาเรื่องระบบภายในได้ อาทิ โรคนิ่ว ลดอาหารหวานให้มากที่สุด
เพราะน้ าตาลจะเป็ นตัวขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมในร่า งกาย เร่งการเกิดโรคกระดูกพรุนได้
ง่ายขึน้ สุดท้ายนอกจากอาหารคลีนฟู้ดแล้ว วัยเกษียณควรออกกาลังกายเบา ๆ เพื่อกระตุ้นให้
เส้นเอ็นและข้อต่อทางานได้คล่องตัวตลอดเวลา การออกกาลังกายในวัยนี้จงึ ควรออกให้ครบทุก
ส่วนอย่างน้อยแค่วอร์มอัพบ้างก็ยงั ดี ชีวติ จะได้มสี ุขเป็ นทีพ่ ง่ึ พิงทางใจแก่ลูกหลานในบ้านไปอีก
นาน

2.7 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสื่อสาร
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษางานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีส่ ่งเสริมสุขภาพ โดยสามารถนาเสนอเป็ นข้อมูลได้ดงั นี้
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2.7.1 งานวิ จยั เกี่ยวกับการสื่อสาร
นงเยาว์ มีเทียน (2553: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนโภชนา
ศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพส าหรับ ผู้ สู ง อายุ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึง่ กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในโปรแกรมครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารสอน
แบบหลากหลาย (Multiple Educational Methods) อันประกอบไปด้วยการสอนแบบรายกลุ่ ม
และการให้คาปรึกษารายบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ความรูด้ า้ นโภชนาการ ทักษะในการ
ปฏิบตั ิ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง การรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั ิ และการได้รบั การ
สนับสนุ นทางสังคม จากครอบครัว และลดการรับรูอ้ ุปสรรคของการปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั ได้ ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการให้โปรแกรมและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 3 เดือน และ 6 เดือน โดยใช้แบบ
วัด พฤติก รรมการบริโ ภคอาหารเพื่อ สุ ข ภาพส าหรับ ผู้สูง อายุ พบว่ า ภายหลัง การเข้า ร่ ว ม
โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวม และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกซือ้ อาหาร การเตรียมอาหาร และการรับประทานอาหารเพิม่ ขึน้ ทีเ่ วลา 3
เดือนและ 6 เดือน มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวม และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้ออาหาร การ
เตรียมอาหาร และการรับประทานอาหาร เพิม่ ขึ้นภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม 3 เดือนและ 6
เดือนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลจากการศึกษาในครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการสอนโภช
นาศึกษาสามารถนาไปใช้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุ
ในชุมชนได้ต่อไป
กรกนก นิ ล สัง ข์ (2550: บทคัด ย่ อ ) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง ปั จ จัย การสื่อ สารเพื่อ ส่ ง เสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ า (Low-Carb) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ า (Low-Carb) โดยรวมในระดับปานกลาง โดย
บริโภคเนื้อสัตว์มากทีส่ ุด และบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีบ่ ริโภคเพื่อลดน้ าหนักน้อยทีส่ ุด ใน
ด้านปั จจัยการสื่อ สารมีผ ลต่ อ ผู้บริโ ภคในระดับปานกลาง โดยที่ปัจจัยการสื่อ สารที่ส่ ง เสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ า (Low-Carb) มากทีส่ ุด คือ อารมณ์ของผูบ้ ริโภค
น้ อ ยที่สุ ด คือ โปสเตอร์ ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า พฤติก รรมการบริโ ภคอาหาร
คาร์โบไฮเดรตต่ า (Low-Carb) จะแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ รายได้ และการ
ประเมินตนเองในด้านการดูแลสุขภาพ แต่ไม่แตกต่างกันตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึก ษา อาชีพ และสถานะสุ ข ภาพ การกระท ากิจ กรรมที่ส่ ง เสริม สุ ข ภาพอนามัย มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ า โดยการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอและถูกวิธมี คี วามสัมพันธ์เชิงบวกมากทีส่ ุด ส่วนการสูบบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์ทางลบมาก
ที่สุด ปั จจัยการสื่อสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ า โดย
บุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากทีส่ ุด
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อุรยา วงศ์ไชยคง (2547: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสื่อสารและปั จจัย
ทีม่ ตี ่อการดื่มเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ของวัยรุ่น พบว่า ผลการสื่อสารที่มตี ่อวัยรุ่นมีผล 4 ด้าน
คือ ผลแจ้ง ให้ท ราบมีผ ลมากที่สุ ด ส าหรับ กลุ่ ม นั ก เรีย นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ผลต่ อ การ
เลียนแบบมีผลมากที่สุดสาหรับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลต่อการดื่มมีผลมากที่สุด
ส าหรับ กลุ่ ม นั ก ศึก ษาอุ ด มศึก ษา และผลต่ อ การอยากออกไปเที่ย วส าหรับ กลุ่ ม นั ก ศึก ษา
อุดมศึกษาเพียงกลุ่มเดียว ส่วนปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ของวัยรุ่นมาจาก
ปั จจัยภายใน ได้แก่ ความยากลอง อยากรู้ รสชาติ ปั จจัยภายนอก ได้แก่ เพื่อน ญาติ พี่น้อง
ปั จจัยแวดล้อม ได้แก่ การเห็นดาราหรือบุคคลรอบข้างดื่ม
ยุพดี บูรณ์ชวาล (2546: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยการสื่อสารที่มอี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนของวัยรุ่นสตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่า ขัน้ ตอนในการ
ตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนของวัยรุ่นสตรีในกรุงเทพมหานคร มี 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการ
ตัดสินใจ ระยะการตัดสินใจ และระยะหลังการตัดสินใจ สื่อบุคคลที่มอี ทิ ธิพลมากทีส่ ุด คือ เพื่อน
ในขณะที่ส่อื มวลชน มีบทบาทเป็ นเพียงตัวกระตุ้นค่านิยมเรื่องรูปร่างผอม และกระแสแฟชัน่
เสือ้ ผ้าเท่านัน้ แต่ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนของวัยรุ่นสตรี
ปองพรรณ พนมสารนรินทร์ (2541: บทคัดย่อ ) ได้ทาการศึกษาเรื่อ ง ปั จจัยทางการ
สื่อสารการตลาดทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคฟาสต์ฟ้ ูดของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า
วัยรุ่นชายและหญิงนิยมบริโภคฟาสต์ฟ้ ูดประเภทไก่ทอดมากที่สุด โดยวัยรุ่นชายให้เหตุผลว่า
อร่อย ส่วนวัยรุ่นหญิงใช้รา้ นฟาสต์ฟ้ ูดเป็ นที่นัดพบเป็ นเหตุผลหลัก กลุ่มอ้างอิงมีอิ ทธิพลทาให้
วัยรุ่นบริโภคฟาสต์ฟ้ ูดได้พอสมควร แต่โฆษณาไม่ค่อยมีอทิ ธิพลเท่าใดนัก กลุ่มตัวอย่างเกือบ
ทัง้ หมดเคยเปิ ดรับโฆษณาฟาสต์ฟ้ ูดโดยเปิ ดรับจากสื่อโทรทัศน์มากทีส่ ุด นอกจากนี้ปัจจัยด้าน
รสชาติอาหาร ทาเลทีต่ งั ้ การโฆษณา ชื่อเสียงของร้านมีผลต่อการบริโภคมาก ขณะที่ปัจจัยด้าน
ราคา การส่งเสริมการขาย การตกแต่งร้าน และมารยาทของพนักงานมีผลปานลางในการบริโภค
2.7.2 งานวิ จยั เกี่ยวกับพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารที่ส่งเสริ มสุขภาพ
วนิดา บุญพร (2552: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ งพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ 25 – 35 ปี มากที่สุด สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี รายได้ 10,000 – 20,000 บาท และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุด
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านประเภทของ
อาหารเพื่อสุขภาพ ด้านรูปแบบการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และด้านการเลือกซือ้ อาหารเพื่อ
สุขภาพ อยู่ในระดับดีทุกด้าน การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ตามตัวแปร อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ด้านรูปแบบการ
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บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ตามตัวแปร เพศ
รายได้ และอาชีพ ด้านการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ตามตัวแปร เพศ รายได้ และอาชีพ
วิภาวี ปั ้นนพศรี (2550: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของประชากรในอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชากรในอาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 10 – 19 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพ เป็ นนั ก เรีย นนั ก ศึก ษา และมีร ายได้ ร วมเฉลี่ย ต่ อ เดือ นต่ า กว่ า 5,000 บาท อายุ ม ี
ความสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารเพื่อ สุ ข ภาพของประชากรในอ าเภอล าลูก กา
จัง หวัด ปทุ ม ธานี อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.007 และรายได้ ม ีค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี อย่าง
มีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.001 สอดคล้อ งกับสมมติฐานการวิจยั ปั จจัยทางจิต วิทยาที่ม ี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คือ ทัศนคติดา้ นสุขภาพ การ
รับรูด้ า้ นสุขภาพ และความเชื่อด้านสุขภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั
ขวัญใจ ศุกรนันทน์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การประยุกต์ความเชื่อด้าน
สุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากการวิจยั พบว่า โปรแกรมสุขศึกษาโดย
การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุ นทางสังคม มีผลทาให้พฤติกรรม
การบริโ ภคอาหารดีข้นึ และสามารถน าโปรแกรมสุ ข ศึก ษานี้ ไ ปประยุก ต์ใ ช้กับ นัก เรีย นใน
ระดับชัน้ อื่น ๆ และโรงเรียนอื่น ๆ ได้ต่อไป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิ ยั ได้นาแนวคิดเรื่อ งการ
สื่อสารของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 28) ทีไ่ ด้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารไว้ว่า แต่
ละองค์ประกอบของการสื่อสารมีปัจจัยต่าง ๆ ทีจ่ ะส่งเสริมหรือลดประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ซึง่ ประกอบด้วย ปั จจัยของผูส้ ่งสาร ปั จจัยของผูร้ บั สาร ปั จจัยของสาร และปั จจัยของสื่อ โดยการ
สื่อสารที่ดแี ละมีประสิทธิภาพจะส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคได้เป็ น
อย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากงานวิจยั ของ นงเยาว์ มีเทียน (2553: บทคัดย่อ ) ที่ได้ทาการศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนโภชนาศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุ ข ภาพส าหรับ ผู้สูง อายุใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย ได้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า
โปรแกรมการสอนโภชนาศึกษาสามารถนาไปใช้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุในชุมชนได้ และงานวิจยั ของ กรกนก นิลสังข์ (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ปั จจัยการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ า (LowCarb) พบว่า ปั จจัยการสื่อสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่า

52
โดยบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั จึงได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
การกาหนดกรอบแนวคิดสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง “การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธกี ารศึกษาวิจยั ไว้ดงั นี้

3.1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อง ทาให้ผู้ว ิจยั ได้กาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.2 วิ ธีการวิ จยั
3.2.1 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
3.2.1.1 กลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ คือ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน
และนักวิชาการด้านโภชนาการ สาหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ คือ กลุ่ม
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนเพจในเว็บไซต์เฟซบุ๊คทีจ่ าหน่ ายอาหารคลีน
3.2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (Key Informant) ได้แก่
(1) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน จานวน 3 ท่าน ได้แก่
ก. คุณ ภัทรียา ทองนาค ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน ร้าน
Tip Top Clean Food
ข. คุณ บุญเลิศ กล้าสุขมุ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน ร้าน
Daily Clean Food
ค. คุณ ภูมใิ จ ตัง้ สง่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน ร้าน ดีเจ
ภูมเิ มนู
(2) นักวิชาการด้านโภชนาการ จานวน 2 ท่าน
ก. อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ทีป่ รึกษากรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และผูท้ รงคุณวุฒสิ านักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ข. ดร. นพ. ไพโรจน์ เสาน่ วม ผูอ้ านวยการ สานักสร้าง
เสริมวิถชี วี ติ สุขภาวะ
3.2.1.3 วิธกี ารคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วจิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างโดยค านึงถึงความน่ าจะเป็ น ด้วยวิธ ีการ
เลือกกลุ่มเป้ าหมายที่จะให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant) เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ
3.2.1.4 เครือ่ งมือในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบตัวต่อตัว โดยตัง้
แนวคาถามในการสัมภาษณ์ (Guideline Question) เพื่อเป็ นเครื่องมือในการศึกษาเพื่อให้ได้
ข้อมูลทีล่ ะเอียดเป็ นพืน้ ฐานในการรวบรวมขัน้ ตอน วิธกี ารสื่อสาร รวมทัง้ ปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการสื่อสาร ดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นลักษณะคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended
Question) ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล อายุ และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ เป็ น
นักวิชาการด้านโภชนาการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารทีส่ ่งเสริมการบริโภค
อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นลักษณะคาถามแบบปลายเปิ ด (Openended Question) ได้แก่ ด้านผูส้ ่งสาร ด้านสาร ด้านสื่อและด้านผูร้ บั สาร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปั ญหาและอุปสรรคในการสื่อสารที่ส่งเสริมการบริโภคอาหาร
คลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นลักษณะคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended
Question) เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
3.2.1.5 การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคาถามทีส่ ร้างขึน้ สาหรับการวิจยั ไปทดสอบความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของแนวคาถาม เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้
ภาษา และลักษณะของข้อความทีใ่ ช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรทีจ่ ะศึกษา โดยนาแนวคาถาม
เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) ทีม่ คี วามสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและคาถาม
3.2.1.6 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีการ
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคาถามทีใ่ ช้ในการวิจยั ก่อนไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และจึง
นาเครื่องมือไปทาการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง รวมทัง้ จะมีการอธิบายประเด็นต่าง ๆ ใน
ส่วนทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์ไม่เข้าใจในคาถามของเครื่องมือ และใช้ระยะเวลาในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
ช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม 2560
3.2.1.7 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอนใน
การประมวลผล ดังนี้
1) สรุปประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารที่ส่งเสริมการบริโภค
อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนามาสรุปผลเป็ นการสื่อสารที่ส่งผลต่อ
การบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2) นาเสนอข้อมูลโดยการเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive Writing)

3.2.2 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
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3.2.2.1 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่
1) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย
(1) ผู้ส่งสาร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะในการ
สื่อสาร สภาพสังคมและวัฒนธรรม กลยุทธ์การสื่อสาร
(2) สาร ได้แก่ เนื้อหาสาร
(3) ช่องทางในการสื่อสาร ได้แก่ Digital Traditional และ สื่อบุคคล
2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
(1) ผู้รบั สาร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะในการ
สื่อสาร และสภาพสังคมและวัฒนธรรม
(2) การตัดสินใจเลือ กบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การยอมรับ และการไม่ยอมรับ
3.2.2.2 สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านผูส้ ่งสาร (Source) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสาร (Message) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านช่องทางในการส่ง (Channel) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐ านที่ 4 ปั จ จัย ด้า นผู้ร บั สาร (Receiver) ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ ก
บริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.2.3 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่เป็ น แฟนเพจ
เฟซบุ๊คทีจ่ าหน่ายอาหารคลีน 5 ลาดับแรก จานวน 301,681 คน ประกอบด้วย
1) Tip Top คลีนฟู้ด Delivery (มีแฟนเพจจานวน 103,242 คน)
2) Daliy Clean Food (มีแฟนเพจจานวน 89,584 คน)
3) DJ POOM MENU (มีแฟนเพจจานวน 72,952 คน)
4) Cleanconcept (มีแฟนเพจจานวน 23,246 คน)
5) Kinkabbuay (มีแฟนเพจจานวน 12,657 คน)
ผู้ว ิจยั ได้ค านวณขนาดของกลุ่ มตัว อย่าง โดยใช้สูต รของ ทาโรยามาเน (Yamane,
1967, p. 21) ดังนี้
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สูตร

n =

N
1 + Ne2

เมือ่

N

คือ

จานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้
(ในทีน่ ้ใี ช้ค่าความเชื่อมัน่ 95% ทาให้ e มีค่าเท่ากับ 1- 0.95 = 0.05)
แทนค่า
n =
301,681
1 + 301,681 (0.05)2
= 399.47
ได้จานวนกลุ่ มตัวอย่างประชากรจานวน 399.47 คน ฉะนัน้ ผู้วจิ ยั จึงกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
3.2.2.4 วิธกี ารคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วจิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่ง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งจะเป็ นใครก็ ไ ด้ ท่ีใ ห้ ค วามร่ ว มมือ กับ ผู้ ว ิจ ัย ในการให้ ข้อ มู ล ที่ผู้ ว ิจ ัย ได้ ฝ าก
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ไว้ใ นเว็บเพจของเว็บไซต์เ ฟซบุ๊ค โดยทาการตัง้ ค่ าโปรแกรม
แบบสอบถามออนไลน์ ในข้อคาถามคัดกรอง ผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็ น แฟนเพจเฟซบุ๊ ค ที่
จาหน่ายอาหารคลีนหรือไม่ หากไม่เคยจะไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้
3.2.2.5 เครือ่ งมือในการศึกษา
การสร้างเครือ่ งมือการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงคุณภาพ
เป็ นหลักในการตัง้ คาถาม เพื่อให้ได้มาซึง่ คาตอบทีส่ ามารถบรรลุเป้ าหมายของการวิจยั ได้ การ
สร้างเครือ่ งมือสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณจึงต้องสามารถให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน
คาถามแต่ละคาถามมีการจัดเรียงลาดับก่อนหลังอย่างเป็ นขัน้ ตอน เพื่อความ
สะดวกในการตอบแบบสอบถามและเพื่อป้ องกันความสับสนของคาถาม แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้
ผูว้ จิ ยั ให้ผตู้ อบได้ทาแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านเว็บเพจของเว็บไซต์เฟซบุ๊คทีเ่ กี่ยวกับอาหาร
คลีน โดยแบบสอบถามทีน่ ามาใช้แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ซึง่ เป็ นคาถามแบบปลาย
ปิ ด (Nominal Scale)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน ได้แก่ รูปแบบอาหาร
ความถีใ่ นการรับประทาน แหล่งทีซ่ อ้ื บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ส่ ว นที่ 3 การรับรู้ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ได้แก่ สื่อ ที่รบั รู้ข้อ มูล
ข่าวสาร ความคิดเห็นต่อสื่อ และประเด็นหรือเนื้อหาทีร่ บั รู้ (Nominal Scale)
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ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีนเป็ นคาถาม
แบบมาตรวัดไลเคร์ต สเกล (Likert Scale) ได้แก่ ผูส้ ่งสาร ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร
และผู้รบั สาร โดยจะมีคาตอบให้เลือกตามความสาคัญ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
3.2.2.6 การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผู้วจิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสาหรับการวิจยั ไปทดสอบความเที่ยงตรง
(Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
1) การทดสอบความเที่ย งตรงเชิง เนื้ อ หา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ภาษา และลักษณะของข้อความ
ที่ใ ช้ใ ห้เ หมาะสมกับกลุ่ ม ประชากรที่จ ะศึกษา โดยนาแบบสอบถามที่ป รับ ปรุงแล้ว เสนอต่ อ
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) ที่มคี วามสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและคาถาม โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (Index
of Consistency: IOC) ซึ่งจะมีร ะดับการให้ค ะแนน โดยผู้ทรงคุ ณวุฒ ิและผู้เ ชี่ยวชาญจะต้อ ง
ตรวจสอบดูว่า คาถามแต่ละข้อมีความชัดเจนของคาถามและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร หากมีความชัดเจนและสอดคล้องแล้วจะให้ค่าเป็ น “+1” แต่หากไม่มคี วามชัดเจนและ
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็ น “-1” และในกรณีท่ยี งั มีความไม่แน่ ใจในความชัดเจน
และสอดคล้อ งนัน้ ก็จะให้ค่ าเป็ น “0” จากนัน้ นาข้อ มูล ที่ได้รบั การประเมินระดับคะแนนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ ์ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective
Congruence: IOC) โดยเลือกคาถามทีม่ คี ่า IOC มากกว่า 0.60
2) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้มา
คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ตามองค์ประกอบในแต่ละส่วน โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิ ์
อัล ฟ่ าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ด้ว ยการใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์
สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามเกี
่
่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีน เท่ากับ 0.844 ซึ่งมากกว่า 0.7 แสดงว่า เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามน่าเชื่อถือเหมาะสมในการนาไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
3.2.2.7 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่ มผู้บริโภคที่เ ป็ น แฟนเพจเฟซบุ๊คที่จาหน่ ายอาหารคลีน จานวน 400 คน
จะต้องกรอกแบบสอบถามออนไลน์ดว้ ยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊คทีจ่ าหน่ายอาหารคลีน
3.2.2.8 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อย
ละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึง่
ผูท้ าวิจยั ได้กาหนดค่าอันตรภาคชัน้ สาหรับการแปลผลข้อมูลค่าเฉลีย่ โดยการใช้สูตรคานวณค่า
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อันตรภาคชัน้ เพื่อกาหนดช่วงชัน้ ซึ่งสามารถอธิบายการแปลผลสาหรับแต่ละช่วงชัน้ ได้ดงั นี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2542, น. 51)
อันตรภาคชัน้

=

ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
จานวนชัน้
=
5 – 1 = 0.80
5
ช่วงชัน้ ของค่าคะแนน
คาอธิบายสาหรับการแปลผล
1.00 – 1.80
ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1.81 – 2.61
ระดับไม่เห็นด้วย
2.62 – 3.42
ระดับไม่แน่ใจ
3.43 – 4.23
ระดับเห็นด้วย
4.24 – 5.00
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
สาหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วจิ ยั ใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิง (Inferential Statistics)
โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson’s Correlations) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรของกระบวนการสื่อ สารกับ การตัด สิน ใจบริโ ภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และกาหนดระดับน้ าหนัก
ความสัมพันธ์ (Determining the Strength of the Relationship) ดังนี้
ระดับน้าหนัก
ความสัมพันธ์
0.10 – 0.29
น้อย
0.30 – 0.49
ปานกลาง
0.50 – 1.0
มาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรื่อง “การสื่อสารทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
คลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครัง้ นี้เป็ นการสรุปข้อมูลด้วยข้อความบรรยาย
และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลแบบสอบถามจานวน 400 ชุด จาก
กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ โดยผู้วจิ ยั สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้

4.1 การศึ กษาทัศนคติ เกี่ ยวกับการสื่ อสารเพื่อการบริ โภคอาหารคลี นของผู้
ประกอบธุรกิ จอาหารคลีนและนักวิ ชาการด้านโภชนาการ
การศึกษาข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารที่ส่งเสริมการบริโภค
อาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการนัน้ ประกอบด้วย ด้านผูส้ ่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทางการสื่อสารและ
ด้านผูร้ บั สาร ซึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
4.1.1 ด้านผูส้ ่งสาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ในฐานะผู้
ส่งสารได้มคี วามคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะในการสื่อสาร สภาพสังคม
และวัฒ นธรรม กลยุท ธ์ก ารสื่อ สารของผู้ส่ ง สารในการส่ ง เสริม การบริโ ภคอาหารคลีน ของ
ประชาชน ดังนี้
4.1.1.1 ความรู้ ความเข้าใจ
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้
ความเข้า ใจเกี่ย วกับ อาหารคลีน ในระดับ มาก และมีค วามรู้จ ริง รวมทัง้ มีก ารศึก ษาจริง
โดยเฉพาะความรู้เ รื่อ งสารอาหาร การเผาผลาญพลังงานของแต่ ล ะบุค คล ความรู้เ กี่ยวกับ
คุณประโยชน์ และโทษของอาหารทุกประเภท ซึ่งแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องตรงกัน จึงทาให้เกิดการทับซ้อนของข้อมูลทางวิชาการ อีกทัง้ ความรูต้ ่าง ๆ นัน้ จะต้อง
เป็ นความรูท้ ท่ี นั สมัยไม่ลา้ หลังจนเกินไป และสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนหากไม่สามารถ
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หาความรูเ้ กี่ยวกับอาหารคลีนได้ด้วยตนเอง ก็ควรจะหาผู้ท่มี คี วามรูม้ าทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษา
ให้แก่ธุรกิจ และควรกาหนดวัตถุประสงค์ของอาหารคลีนทีช่ ดั เจน เช่น อาหารคลีน คือ อาหาร
เพื่อ การลดน้ าหนัก เพื่อ การให้ค วามรู้ผ่ านกระบวนการสื่อ สารแก่ กลุ่ มลูกค้าเป้ าหมาย และ
จะต้องมีความรูเ้ รื่องอาหารและการโภชนาการเกี่ยวกับอาหารคลีนว่า อาหารคลีนจะสามารถใช้
ส่วนผสมใดเพื่อการปรุงอาหารได้บา้ ง
นอกจากนี้ผปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการจะต้องเป็ นผู้
ที่สามารถให้คานิยามและความหมายของอาหารคลีนได้อย่างชัดเจน สามารถโน้ มน้ าวใจให้
ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเกิดความนิยมในการรับประทานอาหารคลีนเพิ่ม
มากขึ้น และจะต้ อ งเป็ นผู้ ท่ีบ ริโ ภคอาหารคลีน ด้ว ย เพราะจะช่ ว ยท าให้ ก ารสื่อ สารนั ้น มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น และสาหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนนัน้ นอกจากการมีความรู้ใ นเรื่อ ง
ต่าง ๆ แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน จะต้องมีการผลิตอาหารคลีนที่มคี ุณภาพ โดยอาศัย
ความรู้ท่ีม ีอ ยู่จ ริง ของผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน เพื่อ ท าให้ผู้บ ริโ ภคเกิด ความมัน่ ใจใน
ผลิตภัณฑ์ เพราะหากผู้บริโภครับประทานอาหารคลีนเข้าไปได้ในระยะหนึ่ง แล้วพบว่าไม่ได้
ผลลัพ ธ์อ ย่ า งที่ผู้บ ริโ ภคคาดหวัง ก็จ ะท าให้ผู้บ ริโ ภคขาดความมัน่ ใจในผลิต ภัณ ฑ์แ ละไม่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้าอีก อันจะส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ ทัง้ นี้การศึกษาหา
ความรูข้ องผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนนัน้ สามารถศึกษาหาความรูไ้ ด้จากสื่ออินเทอร์เน็ตผ่าน
เว็บไซต์ต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศและเว็บไซต์ต่างประเทศ หรืออาจะทาการสื่อสารพูดคุยกับ
นักวิชาการทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในเรือ่ งอาหารและโภชนาการ
อย่างไรก็ตามการทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการทีม่ ี
ทัศนคติทด่ี ตี ่ออาหารคลีน และมีพฤติกรรมการบริโภคคลีนเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องจะมีส่วนทา
ให้เกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการบริโภคอาหารคลีน ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการ
ทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจและนักวิชาการมีประสบการณ์ตรงโดยการค้นพบข้อมูลด้วยตนเอง จะสามารถ
สื่อสารได้อย่างเต็มที่ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจ/ นักวิชาการสามารถนาสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองมาใช้ใน
การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารให้ผบู้ ริโภครับประทานอาหารคลีนได้ ทัง้ นี้ส่อื ดังกล่าวทีผ่ ลิตขึน้ มาจะ
ก่อให้เกิดการมีอารมณ์ร่วมจากความรู้ท่มี อี ยู่ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน
และสื่อดังกล่าวจะสามารถเพิม่ ยอดขายให้แก่ธุรกิจได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ หากผูป้ ระกอบการเข้าใจ
เกีย่ วกับอาหารคลีน และมีการรับประทานอาหารคลีนอย่างต่อเนื่องจะเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยเพิม่ ยอดขาย
ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการที่มคี วามรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์/ คุณสมบัตทิ เ่ี กิดจากการบริโภคอาหารคลีน จะช่วยทา
ให้ผบู้ ริโภครับประทานอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ อย่างแน่ นอน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีนในฐานะผู้จดั จาหน่ าย จะต้องรูว้ ่าสินค้าดีอย่างไร และผู้บริโภคเกิดความรูจ้ ริงที่ได้รบั จาก
การสื่อสาร เมือ่ ผูส้ ่งสารสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน เช่น เรือ่ งของแคลอรี่ ทีผ่ บู้ ริโภคสามารถ
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รับประทานได้ในปริมาณเท่าใดต่อวัน อาหารแต่ละประเภทมีส่วนผสมและมีปริมาณแคลอรีข่ อง
ส่วนผสมนัน้ อย่างไร ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ผสู้ ่งสารจะต้องทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความเชื่อและเกิดการ
ยอมรับให้ได้ ทัง้ นี้การนาเสนอข้อมูลนัน้ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นการนาเสนอข้อมูลจากผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการเพียงด้านเดียว เพราะการนาเสนอข้อมูลผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึน้ จริงจากผู้บริโภคที่รบั ประทานอาหารคลีน จะทาให้มผี ู้บริโภคที่สนใจรับประทานอาหาร
คลีนเพิม่ ขึ้นได้เ ช่นกัน นอกจากนี้สงิ่ ที่มคี วามสาคัญ ของผู้ส่อื สารในการถ่ ายทอดประโยชน์ /
คุณสมบัตขิ องอาหารคลีน คือ ผูส้ ่งสารจะต้องมีความรู้ และมีวนิ ยั ซึง่ 2 สิง่ นี้จะเป็ นองค์ประกอบ
ทีจ่ ะทาให้การสื่อสารประสบผลสาเร็จ
ในขณะทีน่ ักวิชาการบางท่านมีความคิดเห็นว่าการมีความรูก้ บั การจูงใจให้เกิด
การบริโภคอาหารคลีนนัน้ เป็ นประเด็นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน เนื่องจากการทีน่ กั วิชาการมีความรู้ และ
ความสามารถในการชักจูงใจให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมมาบริโภคอาหารคลีน ไม่ได้เป็ น
การรับรองว่าผูบ้ ริโภคจะบริโภคอาหารคลีนมากขึน้ และสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ได้
“ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องมีความรู้ค วาม
เข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนมาก ต้องรูเ้ รื่องสารอาหาร, การเผาผลาญพลังงานของแต่ละ
บุ ค คล เป็ น ต้น การที่ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน / นัก วิ ช าการด้า นโภชนาการที่ม ี
ทัศนคติท่ดี ตี ่ออาหารคลีน และมีพฤติกรรมการบริโภคคลีนเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องมี
ส่วนทาให้เกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการบริโภคอาหารคลีน อย่างเต็มที่
แน่ นอน เมื่อทางร้านจาหน่ าย ก็ต้องรับประทานเองด้วย เพื่อดูผลลัพธ์ ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ว่าเป็ นอย่างไร และการที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้าน
โภชนาการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์/ คุณสมบัตทิ เ่ี กิดจากการ
บริโภคอาหารคลีน จะช่วยทาให้ผบู้ ริโภครับประทานอาหารคลีนเพิม่ ขึน้ แน่ นอน เพราะ
เราเป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย ต้องรูว้ ่าสินค้าดีอย่างไร ต้องสามารถอธิบายได้” (บุญเลิศ กล้าสุขมุ
, สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“สาคัญมากผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรเป็ นผูท้ ่ี
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีน ถ้าเจ้าของไม่มคี วามรู้ อย่างน้ อยก็ต้องมีท่ี
ปรึกษาที่มคี วามรู้ จริง ๆอาหารคลีนไม่มคี าจากัดความที่ชดั เจน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องทาการแบ่งกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน โดยกาหนดเลยว่า อาหารคลีนคืออาหารเพื่อ
การลดน้ าหนัก และต้องมีความรูเ้ รื่องอาหารและโภชนาการ ว่า อาหารคลีนจะสามารถ
ใช้ส่วนผสมใดเพื่อการปรุงอาหารได้บา้ ง ” (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
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“ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้อ งมีค วามเข้าใจ
อย่างสูง และรูจ้ ริง ศึกษาจริง เมือ่ ลูกค้าได้รบั อาหารคลีน และบริโภคเข้าไปในระยะเวลา
หนึ่งๆ และพบว่าไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตนเองคาดหวังไว้ ก็จะทาให้ลูกค้าสังเพี
่ ยงครัง้
เดียว ส่ งผลให้ร้านค้าทากิจการไม่ยงยื
ั ่ น หากจะอยู่ใ ห้ได้นาน ทางร้านจะต้อ งผลิต
สินค้าออกมาให้มคี ุณภาพดี และการทีส่ นิ ค้าจะมีคุณภาพดีได้นนั ้ ทางร้านต้องมีความรู้
จริงในการจัดทาอาหารคลีน นอกจากนี้ทางร้าน ยังศึกษาความรูจ้ ากเว็บไซค์ทงั ้ ในไทย
และต่างประเทศ มีการเข้าพบอาจารย์ท่มี คี วามรูค้ วามชานาญในเรื่องของอาหารและ
โภชนาการ” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรต้องรูเ้ รื่องอาหาร
อย่างดี Variation ของอาหาร ไม่รเู้ พียงอาหารคลีนอย่างเดียว ต้องรูเ้ รื่องอาหารทัง้ หมด
ว่ า ดีห รือ ไม่ ดีอ ย่ า งไร มี Dynamic ทางวิช าการอย่ า งมาก ยกตัว อย่ า งเช่ น ไข่
ต่างประเทศ บอกว่า ไข่ไม่ดี มีคอเลสตอรอลสูง แต่มบี างงานวิชาการบอกว่ากินได้ ดี
เกิดการทับซ้อนของข้อมูลทางวิชาการ ต้องรูใ้ ห้ทนั สถานการณ์ มิใช่ความรูส้ มัยเก่า การ
ที่นักวิชาการมีประสบการณ์ตรง การได้พบเจอด้วยตนเอง จะสามารถสื่อสารได้อย่าง
เต็มที่ มีอารมณ์ ร่ว ม จากการมีความรู้ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน และจาก
สังคมสิง่ แวดล้อม และการทีน่ กั วิชาการ มีความรูแ้ ละเปลีย่ นพฤติกรรมมาบริโภคอาหาร
คลีน และมีการชักจูงต่อ ไม่ได้รบั รองว่า ผูบ้ ริโภคจะบริโภคอาหารคลีนมากขึน้ และจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือไม่ เป็ นอีกประเด็น ” (ไพโรจน์ เสาน่ วม, สัมภาษณ์, 30
ตุลาคม 2560)
“ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรต้องมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนในระดับมาก นักวิชาการเองควรที่จะต้องมีความรู้ และควร
จะต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย ก็จะทาการสื่อสารได้ดี การทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการ
ด้านโภชนาการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์/ คุณสมบัตทิ เ่ี กิดจาก
การบริโ ภคอาหารคลีน จะช่ ว ยท าให้ผู้บ ริโ ภครับ ประทานอาหารคลีน เพิ่ม มากขึ้น
แน่นอน” (สง่า ดามาพงษ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
4.1.1.2 ทัศนคติ
การประเมินทัศนคติ/และพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคแต่ละคนก่อ นทา
การสื่อสารเพื่อการรับรูใ้ นปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาควรต้องทาทดสอบก่อนว่าสถานการณ์ทผ่ี ู้บริโภคเผชิญอยู่
ในขณะนัน้ เป็ นอย่างไร เพื่อให้ผู้ส่งสารรับรูใ้ นปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร
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คลีน ซึง่ การประเมินทัศนคติ/และพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ ริโภคแต่ละคนก่อนทาการสื่อสาร
สามารถจะทาให้รบั รูใ้ นปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารคลีนได้ เพราะส่วนใหญ่
ผูบ้ ริโภคไม่รวู้ ่า อาหารคลีนนัน้ ดีต่อสุขภาพ และสามารถลดน้ าหนักได้อย่างไร ซึง่ นอกจากการ
ทดสอบดังกล่าวแล้วผูส้ ่งสารจะต้องทาการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายก่อนทาการสื่อสาร โดยศึกษา
ว่ากลุ่ มเป้ าหมายแต่ ละกลุ่มมีพ ฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร ซึ่ง หลักๆ แล้ว ผู้ประกอบธุ รกิจ
อาหารคลีนมักจะแบ่งกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) ผูท้ ส่ี งซื
ั ่ อ้ อาหารคลีนให้ผอู้ ่นื เช่น คนในครอบครัว
2) ผู้ท่สี งซื
ั ่ ้อ อาหารคลีนในการรับประทานอาหารคลีน เพื่อดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
3) ผูท้ ส่ี งซื
ั ่ อ้ อาหารคลีนในการรับประทานเพื่อการลดน้ าหนักของตนเอง
ทั ้ง นี้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น จะท าการ ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ว่ า
กลุ่มเป้ าหมายใดเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก ผู้ประกอบธุรกิจก็จะมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนัน้ เช่น การกาหนดให้ กลุ่มผู้ท่สี งซื
ั ่ ้ออาหารคลีนในการ
รับประทานเพื่อการลดน้ าหนักเป็ นกลุ่มหลัก ผูป้ ระกอบธุรกิจก็จะส่งสารเพื่อนาเสนอผลลัพธ์ดา้ น
การลดน้ าหนักเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งการประเมินและการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ส่งสาร
รับรูใ้ นปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารคลีนได้ และเป็ นการวิเคราะห์ผฟู้ ั ง ตัง้ แต่
ตัวผู้บริโภค ภูมหิ ลัง ความรู้ ทัศนคติ การใช้ชวี ติ พฤติกรรม ซึ่งผู้บริโภคบางรายเมื่อได้รบั ฟั ง
ความรูจ้ ากนักวิชาการทีพ่ ดู ได้ดมี ากเพียงใดก็ตาม แต่ผบู้ ริโภคไม่เปลีย่ นพฤติกรรม หรือไม่ได้ใส่
ใจและไม่ ไ ด้ป ฏิบ ัติต ามข้อ มูล ที่ไ ด้ร บั ฟั ง สารที่ส่ือ สารออกไปนัน้ ก็ไ ม่ อ าจเกิด ประโยชน์ แก่
ผูบ้ ริโภคได้ ทัง้ นี้ในองค์กรธุรกิจด้านอาหารคลีน ผูบ้ ริโภคถือเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุด ซึง่
ผู้บริโภคอาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ธุรกิจไม่สามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไปได้ ดังนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนจะต้องทาการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารคลีนมากกว่าการให้ความสาคัญกับการแข่งขันด้านราคา
ธุรกิจจึงจะสามารถอยูร่ อดต่อไปได้
“สามารถทาให้รบั รูใ้ นปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารคลีนได้
เพราะส่วนใหญ่ ผูบ้ ริโภคไม่รวู้ ่า อาหารคลีนนัน้ ดีต่อสุขภาพ และสามารถลดน้ าหนักได้
อย่างไร” (บุญเลิศ กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“สาคัญทีส่ ุด สุดท้าย ผูบ้ ริโภคคือ พระเจ้า เป็ นอาจารย์ทด่ี ที ส่ี ุด ซึง่ ลูกค้ามีอย่าง
หลากหลาย ซึง่ เราไม่สามารถปรับตัวเราให้เข้ากับลูกค้าทุกคนได้ ซึง่ จะต้องฟั งเป็ นเสียง
รวมแล้ว น ามาวิเ คราะห์ หลัก ๆ จะต้อ งวิเ คราะห์จ ากผลิต ภัณ ฑ์ม ากว่ า Price point
เมืองไทยชอบเลียนแบบจากธุรกิจที่ประสบผลสาเร็จ แล้วเกิดการแข่งขันด้านราคา จึง

65
ทาให้ผปู้ ระกอบให้ปริมาณอาหารลดลง ลดคุณภาพวัตถุดบิ ซึง่ ส่งผลต่อผลประกอบการ
ของธุรกิจ ไม่สามารถอยูต่ ่อได้” (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
“การที่ทางร้านจะสื่อสารออกไป จะต้องจับกลุ่มเป้ าหมายก่อนว่าเป็ นอย่างไร
โดยหลักๆ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม 1. สังให้
่ ผอู้ ่นื เช่น คนในครอบครัว 2. สังทานเองเพื
่
่อดูแล
สุขภาพ 3. สังทานเองเพื
่
่อการลดน้ าหนัก ทางร้านประเมินและวิเคราะห์ว่ากลุ่มไหน คือ
กลุ่มหลัก พบว่า กลุ่มทีท่ านเพื่อลดน้ าหนักเป็ นกลุ่มหลัก ทาให้ทางร้านนาเสนอผลลัพธ์
ด้านการลดน้าหนักเป็ นส่วนใหญ่” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“การประเมิน จะช่วยให้นักวิชาการรับรู้ในปั ญ หาและอุปสรรคที่เ กิดจากการ
บริโภคอาหารคลีนได้ เป็ นการวิเคราะห์ผฟู้ ั ง ตัง้ แต่ตวั ผูบ้ ริโภค ภูมหิ ลัง ความรู้ ทัศนคติ
การใช้ชวี ติ พฤติกรรม ผู้บริโภคบางราย นักวิชาการพูดดีมากแค่ไหน แต่ผู้บริโภคไม่
เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ใส่ใจ หรือไม่ปฏิบตั ติ าม ก็ไม่อาจเกิดประโยชน์ ” (ไพโรจน์ เสา
น่วม, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560)
“ควรต้องทา Pre test ว่าสถานการณ์ท่ผี บู้ ริโภคกินอยู่ขณะนี้ มันใกล้เคียงหรือ
ห่าง เป็ นอาหารคลีนใช่หรือไม่ ในเรื่องนี้ต้องมีการประเมินก่อน เพื่อให้นักวิชาการรับรู้
ในปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารคลีนได้” (สง่า ดามาพงษ์, สัมภาษณ์,
17 กันยายน 2560)
4.1.1.3 ทักษะในการสื่อสาร
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการ ควรมีทกั ษะในการ
สื่อสารเพื่อจะสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน ให้ประชาชนเกิดการรับรู้และเข้าใจ
เกีย่ วกับอาหารคลีน ดังนี้
1) ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องมีความรูเ้ รื่อง
อาหารคลีนทีแ่ ม่นยา และมีฐานความรูท้ พ่ี สิ จู น์ได้ทางวิทยาศาสตร์
2) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องสื่อสารโดยใช้
ในบริบทของการเป็ นไทย ไม่ใช่นาอาหารคลีนในแบบตะวันตก มาทาการสื่อสารให้คนไทยฟั ง
3) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องมีการประยุกต์
องค์ความรู้ ทีเ่ ป็ นทฤษฎี มาสู่การปฏิบตั ิ เพื่อทีจ่ ะให้ทาให้ผบู้ ริโภคเกิดเข้าใจง่ายขึน้
4) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลีน / นั ก วิช าการด้ า นโภชนาการต้ อ งมีก าร
ยกตัวอย่าง ให้เป็ นรูปธรรม และจับต้องได้
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5) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องมีทกั ษะในการ
ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ทัง้ นี้เนื่องจากในยุคปั จจุบนั สื่อออนไลน์ถอื ได้ว่าเป็ นสื่อทีม่ ตี ้นทุนค่าใช้จ่าย
น้อยทีส่ ุด โดยลักษณะของการสื่อสารออนไลน์ทม่ี งุ่ เน้นการจัดทาเนื้อหาทีด่ จี ะสามารถเพิม่ ความ
สนใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้รบั สารได้เป็ นอย่างดี โดยสังเกตได้จากการส่งต่อข้อมูล การแสดงความ
คิดเห็น หรือการเพิม่ เนื้อหาจากผูร้ บั สาร เป็ นต้น
6) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องรูถ้ งึ ประโยชน์
ของอาหารคลีน
7) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนจะต้องให้ความสาคัญในเรือ่ งพนักงานของธุรกิจ
โดยเฉพาะความสุภาพ เรียบร้อย และมีความจาเป็ นอย่างมากที่ จะต้องให้พนักงานมีค วามรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับอาหารคลีนในระดับดีมากถึงระดับมากทีส่ ุด
8) ผูป้ ระกอบการจะต้องคอยกากับดูแลการให้บริการของพนักงาน โดยเฉพาะ
เรือ่ งการตอบคาถามของพนักงานต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมทัง้ คุณภาพของการให้บริการของ
พนักงาน
9) ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรรู้นิยาม การ
เปลีย่ นแปลงนิยาม ความรูเ้ กี่ยวกับอาหารคลีน ทราบถึงประโยชน์ของอาหารคลีน และนาไปสู่
การปฏิบตั ไิ ด้จริงในชีวติ จริงเกีย่ วกับวิธกี ารบริโภคอาหารคลีน
10) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการจะต้องกาหนดให้
ชัดเจนว่าการส่งสารนัน้ จะเป็ นการส่งสารเพื่อการตลาดหรือการส่งสารเพื่อการสร้างความรู้ให้
เกิดขึน้ แก่ผบู้ ริโภค
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรใช้
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการบริโภคอาหารคลีนด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องใช้ส่อื เข้ามา
ช่วยในการสื่อสาร โดยจะต้องเป็ นสื่อทีเ่ ข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ มคี วามสลับซับซ้อน
และสามารถน าไปปฏิบตั ิไ ด้ง่า ย ซึ่ง การเลือ กช่อ งทางในการสื่อ สารในยุค ปั จ จุบ ัน นี้ ม ีค วาม
หลากหลายของช่องทางการสื่อสาร โดยผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการ
บางท่านยังใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อยุคเก่า เช่น การใช้แผ่นพับ คอลัมน์ข่าว เป็ นต้น ซึ่ง
ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวนี้อาจจะมีความเหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริโภคเพียงแค่บางกลุ่ม จึงถือได้
ว่าเป็ นการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทีไ่ ม่ผดิ วิธ ี แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาการของสื่อได้มกี าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ปัจจุบนั มีส่อื ยุคใหม่เพิม่ เข้ามา หรือที่เรียกว่า ยุคดิจทิ ลั (Digital
Era) คือ ยุค ของอิเ ลคโทรนิค ส์ท่เี กี่ยวข้อ งกับเทคโนโลยีท่มี คี วามรวดเร็ว ในการสื่อ สารการ
ส่งผ่านข้อมูลความรูต้ ่างๆที่มอี ยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็ นข่าวสาร ภาพหรือวิดโี อที่ทุกคนสามารถ
เข้า ถึง ได้อ ย่า งรวดเร็ว ทุ ก ที่แ ละทุ ก เวลา ซึ่ง ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน / นัก วิช าการด้า น
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โภชนาการควรเลือกใช้ส่อื ดิจทิ ลั นี้ให้เหมาะกับยุคสมัย และทาการศึกษาเพิม่ เติมว่า จะใช้ส่อื
ดิจทิ ลั นี้ได้อย่างไร
2) ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้อ งอธิบ ายถึง
ประโยชน์ ของอาหารคลีน เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาหารคลีนนัน้ ดีต่อสุขภาพอย่างไร
3) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน จะต้องมุ่งเน้นการนาเสนอผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึ้นจาก
การบริโภคอาหารคลีน เช่น การชะลอวัย การลดน้ าหนัก เป็ นต้น ซึ่งการนาเสนอในรูปแบบ
ดังกล่าวจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจว่า ทาไมอาหารคลีน จึงสามารถช่วยผู้บริโภคให้เ กิด
คุณลักษณะเช่นนัน้ ได้ และควรจะต้องรับประทานอาหารคลีนอย่างไรเพื่อให้เกิดคุณลักษณะ
เช่นนัน้ ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวจะเป็ นแรงจูงใจให้ผบู้ ริโภคเกิดการตัดสินใจรับประทานอาหารคลีน
4) ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน / นักวิชาการด้า นโภชนาการจะต้อ งท าการ
วิเคราะห์ผฟู้ ั ง วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย วิเคราะห์การใช้ภาษา เนื้อหา ซึง่ ในปั จจุบนั นี้นักวิชาการ
ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว โดยมักจะใช้คาพูดทัพศัพท์ อย่างไรก็
ตามการวิเคราะห์ผฟู้ ั งจะต้องใช้ความชานาญร่วมกับการวิเคราะห์ทศั นคติของผูบ้ ริโภคมีทศั นคติ
เกีย่ วกับการบริโภคอาหารคลีนว่าเป็ นอย่างไร
5) การเลือ กใช้ข้อ ความของผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน / นัก วิช าการด้า น
โภชนาการนั น้ มีค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งไร ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน / นั ก วิช าการด้ า น
โภชนาการจะต้องทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับ การใช้ภาษา โดยเฉพาะการวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้
ภาษาเขียน หรือภาษาพูดว่ามีวธิ กี ารอย่างไร
6) นักวิชาการด้านโภชนาการจะต้องมีการใช้เทคนิค การพูดซ้า การถาม-ตอบ
ไปมาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบั สารเพื่อ ให้รู้ผลลัพธ์ว่าผู้บริโภคได้รบั ความรู้และมีความเข้าใจ
อย่างไร และทาให้ได้รบั ผลตอบกลับว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจถูกต้องหรือไม่ หากผู้บริโภคมี
ความเข้าใจความหมายทีไ่ ม่ถูกต้องก็จะต้องดาเนินการแก้ไขข้อมูลผ่านการสื่อสารดังกล่าว ซึง่
การสื่อสารดังกล่าวถือได้ว่าเป็ นการสื่อสารแบบเชิงรุก
7) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการจะต้องมีการจัดทา
คลิปวิดโิ อเพื่อการสื่อสาร ทัง้ นี้การนาเสนอข้อมูลทีม่ คี วามถี่ของการนาเสนอสูง มีโอกาสทีจ่ ะให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความรูส้ กึ เพิกเฉยกับสารนัน้
“ทักษะการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ และความรูเ้ รื่องอาหารคลีน และประโยชน์ของ
อาหารคลีนให้ประชาชนเกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนให้ได้มากทีส่ ุด ต้อง
อธิบายถึงประโยชน์ ว่าอาหารคลีนดีอย่างไร ให้ผู้บริโภคเข้าใจจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น
คนเราอ้วนจากอะไร จากอาหาร หรือการไม่ได้ออกกาลังกาย ซึง่ โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ จึงจาเป็ นที่จะต้องอธิบายถึงประโยชน์ของอาหาร
คลีน ว่าดีต่อสุขภาพอย่างไร” (บุญเลิศ กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
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“วิธ ีก ารสื่อ สาร ทุ ก อย่า งในการสื่อ สารจะใช้เ งิน มหาศาล ซึ่ง การใช้ Social
Media จะเป็ นช่องทางการสื่อสารทีม่ รี าคาถูกทีส่ ุด บริษทั ใหญ่ จะซือ้ แอร์ไทม์ เช่น ละคร
หลัง ข่ า ว ปั จ จุ บ ัน เหลือ ช่ อ งทางการสื่อ สารน้ อ ยลง ตอนนี้ ค ือ 1. Social Media ท า
Content ให้ดี เอาความขยัน เครดิต ชื่อเสียง มาแชร์ คอมเม้นท์ เพื่อเพิม่ การโพสต์ ซึง่
เป็ นการตลาดมากกว่า 2. กาหนดว่าจะโฆษณาขายของ หรือ Educate ลูกค้า ทุกวันนี้
หมดทางเลือก สื่อทุกอย่าง มีมลู ค่าสูง มาก ด้วย Margin ทีส่ งู มาก การสื่อสารปั จจุบนั ใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง เมื่อเทรนด์หมดไป ผู้ส่งสารจะต้องลุยเอง ซึ่งการสื่อสารในยุค
ปั จจุบนั ค่อนข้างยาก เก็บ Brand เอาไว้ทากลยุทธ์อ่นื เช่น Logistic เมื่อคนไทยยอมรับ
อาหารแช่แ ข็ง ก็ส ามารถเอาแบรนด์เ ดิมนัน้ มาขยาย ปั ญ หาคือ อาหารไทย มีราคา
ค่อนข้างถูก ในขณะทีต่ ่างประเทศ อาหารไทยกลับมีราคาแพง ดังนัน้ การทาการตลาด
ต่างประเทศจึงถือเป็ นโอกาสทีด่ ี การทาคลิปเพื่อการสื่อสาร แต่กย็ งั ไม่ได้รบั การตอบรับ
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ๆ ที่มกี ารใช้ต้นทุนจานวนมาก จึงกลายเป็ นเรื่องที่ยากของการสื่อสาร
ดังจะเห็นจาก การใช้ดารา คนจะเริม่ เฉยๆๆ แต่ถ้าเป็ นการใช้เ น็ตไอดอล จะได้รบั การ
ยอมรับมากขึน้ การได้พบเห็นสารบ่อยๆ ทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความรูส้ กึ เฉยๆ” (ภูมใิ จ ตัง้
สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
“สิง่ แรกที่ทางร้านให้ความสาคัญ คือพนักงานของร้าน ต้องสุภาพ เรียบร้อย
และมีความจาเป็ นอย่างมากที่ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจอาหารคลีนดีมาก ถึงมากที่สุด
และผูป้ ระกอบการจะคอยดูแลคาตอบทีพ่ นักงานตอบผูบ้ ริโภค และการให้บริการ อย่าง
แรก ผู้บริโภคจะสนใจที่ผลลัพท์ ทางร้านจะนาเสนอผลลัพธ์ คือการชะลอวัย การลด
น้าหนัก ผูบ้ ริโภคจะสนใจว่าทาไมอาหารคลีนทาได้แบบนัน้ ต้องทานอาหารคลีนอย่างไร
และจะติดต่อเข้ามา” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“การวิเ คราะห์ผู้ฟั ง วิเ คราะห์กลุ่ มเป้ า หมาย, ภาษา กลุ่ มเป้ าหมาย เนื้อ หา
ตอนนี้นักวิชาการวิเคราะห์ไม่เป็ น พูดทัพศัพท์ การวิเคราะห์ผฟู้ ั งต้องชานาญ ผูบ้ ริโภค
มีทศั นคติการบริโภคอย่างไร การเลือกช่องทางในการสื่อสาร ตอนนี้มชี ่องทางมากมาย
บางคนอยูใ่ นช่องทางเก่า การใช้แผ่นพับ คอลัมน์ขา่ ว ซึง่ ไม่ผดิ เป็ นสื่อยุคเก่า เหมาะกับ
คนบางยุค ตอนนี้มสี ่อื ยุคใหม่ออกมาแล้ว Digital Era ควรเลือกใช้ส่อื Digital ให้เหมาะ
กับยุคสมัย และจะใช้ส่อื Digital อย่างไร การเลือกใช้ขอ้ ความ Message, การใช้ภาษา
จะใช้ภาษาเขียน หรือ ภาษาพูดอย่างไร อันนี้สาคัญ จะรูไ้ ด้อย่างไรว่า เมื่อนักวิชาการ
พูดออกไปแล้ว ผู้บริโภคจะเข้าใจจริงๆ การพูดไปเรื่อยๆ ของนักวิชาการ เมื่อสื่อสาร
ออกไปจริงๆ ผูบ้ ริโภคจะเข้าใจจริงๆ หรือไม่ นักวิชาการจะต้องมีการใช้เทคนิค พูดย้า ,
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การถามกลับ ให้รู้ Response ว่าผูบ้ ริโภครูแ้ ละเข้าใจอย่างไร การได้รบั Feedback ว่า
ผูบ้ ริโภคเข้าใจถูกหรือไม่ หากเข้าใจความหมายผิด ก็แก้ไข ถามผูบ้ ริโภคสารว่าเข้าใจ
แบบนี้ใ ช่ไ หม หรือ เข้าใจว่าอย่างไร เป็ นเชิงรุก ” (ไพโรจน์ เสาน่ ว ม, สัมภาษณ์ , 30
ตุลาคม 2560)
“นักวิชาการต้องมีความรูเ้ รื่องอาหารคลีนทีแ่ ม่นยา และมีฐานความรูท้ พ่ี สิ ูจน์ได้
ทางวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเหล่ านัน้ ต้องสื่อสารโดยใช้ ในบริบทของการเป็ นไทย
ไม่ใช่นาอาหารคลีนแบบตะวันตก มาอธิบายให้คนไทยฟั ง นักการสื่อสารเหล่านัน้ ต้องมี
การประยุกต์องค์ความรู้ ทีเ่ ป็ นทฤษฎี มาสู่การปฎิบตั ิ เพื่อทีจ่ ะให้ผบู้ ริโภคเข้าใจง่ายขึน้
ทักษะในการสื่อสาร ต้องมีการยกตัวอย่าง ให้เป็ นรูปธรรม และจับต้องได้ เทคนิค ต้องมี
สื่อเข้ามาช่วย ต้องเป็ นสื่อทีเ่ ข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน เข้าใจได้
เร็ว และนาไปปฏิบตั ิไ ด้ง่าย ส่วนมากจะเป็ นเรื่องของสื่อ มากกว่า ” (สง่า ดามาพงษ์ ,
สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
4.1.1.4 สถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม
ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการไม่จาเป็ นที่จะต้องเป็ น
ผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงด้านการอาหาร หรือเป็ นผูท้ เ่ี คยได้รบั รางวัลเกี่ยวกับการโภชนาการ ขอเพียงแต่ให้
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูเ้ กี่ยวกับอาหารคลีนก็เพียงพอ จึงไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ว่าจ้างผู้ท่มี ชี ่อื เสียงมาทาการนาเสนอสินค้า อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์อาหารคลีนนัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
มุ่งเน้นถึงประโยชน์ของอาหาร ไม่ได้เป็ นผลิตภัณฑ์ตามกระแสนิยมของสังคม นอกจากนี้ การ
เพิม่ ความถี่ในการนาเสนอข้อ มูล เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึง ผลลัพธ์ของการบริโภคอาหารคลีน
มองเห็น ถึง ความน่ า รับ ประทานของอาหารคลีน ผู้บ ริโ ภคก็จ ะเกิด ความสนใจและเกิ ดการ
ตัดสินใจซือ้ อาหารคลีนได้ดว้ ยตนเอง
ในขณะที่นักวิชาการบางท่านมีความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/
นักวิชาการด้านโภชนาการนัน้ จะต้องเป็ น ผู้ท่มี ชี ่อื เสียงด้านการอาหาร หรือเป็ นผู้ท่เี คยได้รบั
รางวัลเกี่ยวกับการโภชนาการ เพื่อที่ทาหน้าที่ด้านการสื่อสารเพื่อการกระตุ้นให้ผู้บริโภคนิยม
รับประทานอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ ได้เป็ นอย่างดี และควรใช้การสื่อสารทางตรงกับผูบ้ ริโภคผ่าน
ทางผูม้ อี ทิ ธิพลหรือผูท้ ใ่ี กล้ชดิ ผูบ้ ริโภคในหลายระดับร่วมกัน ทัง้ นี้เนื่องจากกลุ่มผูม้ อี ทิ ธิพลหรือ
ผูใ้ กล้ชดิ เพียงกลุ่มเดียวจะไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภคในการรับประทาน
อาหารคลีนเพิม่ ขึน้ ได้
นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนบางท่านได้มคี วามคิดเห็นว่า ผู้ส่งสาร
เกี่ยวกับอาหารคลีนนัน้ จะเป็ นบุคคลใดก็ได้ แต่จะต้องเป็ นผู้ท่ศี ึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อ ง
อาหารด้วยตนเอง และเป็ นผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จจากประโยชน์ของอาหารประเภทนัน้ ซึง่ เป็ น
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สิง่ ทีส่ ร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่ผสู้ ่งสารและสามารถเกิดการยอมรับได้ เช่น กรณีต่างประเทศ มี
การใช้ฟิตเนสไอดอล ผูร้ บั สารจะได้รบั ความรูจ้ ากฟิ ตเนสไอดอล ซึง่ เป็ นผูท้ ศ่ี กึ ษาตัวเอง ศึกษา
อาหารทีต่ วั เองรับประทาน จึงสามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ดี า้ นการได้รบั ผลประโยชน์จากการดูแล
ตนเองให้แก่กลุ่มผูบ้ ริโภคได้ เนื่องจากฟิ ตเนสไอดอลถือเป็ นบุคคลทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ
“ทางร้านเป็ นผู้จาหน่ ายอาหาร ไม่จาเป็ นต้องใช้พรีเซนเตอร์ทม่ี ชี ่อื เสียง และมี
ค่าใช้จ่ายการว่าจ้างทีส่ ูง ทางร้านขายอาหารที่มปี ระโยชน์ ไม่ได้ขายแฟชันที
่ ต่ ้องทาให้
เป็ นทีน่ ิยม ในทานองนัน้ ” (บุญเลิศ กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“ประเทศไทยชอบนักวิชาการ ถ้ามีตาแหน่ ง หมอ ดารา คนจะหันมาฟั ง แต่ใน
ความเป็ นจริง จะเป็ นใครก็ได้ แต่ถ้าเป็ นเมืองนอก ความรูท้ งั ้ หมดจะมาจากโลกของฟิ ต
เนส ซึง่ เป็ นผูท้ ศ่ี กึ ษาตัวเอง ศึกษาอาหารทีต่ วั เองรับประทาน จึงมีความเชื่อจากฟิ ตเนส
ไอดอล และหากอยู่กบั ผู้ท่ปี ระสบความสาเร็จ หรือการจะฟั งจะเชื่อใครให้ดูท่คี วาม
น่าเชื่อถือ” (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
“ทางร้า นก็ไ ม่ ไ ด้น ามาใช้ ทางร้า นไม่ เ คยจ้า งดารา ผู้ม ีช่ือ เสีย ง มาโปรโม
ทอาหาร แต่เกิดจากการนาเสนอบ่อยๆ ผูบ้ ริโภคเห็นผลลัพธ์ เห็นความน่ ารับประทาน
ของสินค้า ลูกค้าก็จะสนใจและมาสังซื
่ ้อเอง” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม
2560)
“เป็ น เรื่อ งที่ดี ที่ผู้ท่ีม ีช่ือ เสีย งด้า นการอาหาร หรือ เป็ น ผู้ท่ีเ คยได้ร บั รางวัล
เกี่ยวกับการโภชนาการ จะออกมาพูดให้ประชาชนบริโภคอาหารคลีนมากขึน้ แต่ไม่ใช่
ทางเดียว การเข้าถึงตัวผูบ้ ริโภคจะดีกว่า เป็ นผูม้ อี ทิ ธิพล ระดับคนใกล้ชดิ , โดยมีหลาย
ระดับ ระดับบน ระดับล่าง ระดับใกล้ชดิ ต้องอาศัยผู้ใกล้ชดิ ทุกระดับ อย่างเพียงหวังว่า
คนกลุ่มเดียวจะเปลี่ยนแปลงให้ผู้บริโภคมาบริโภคอาหารคลีนได้ ” (ไพโรจน์ เสาน่ วม,
สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560)
“ไม่จาเป็ น ต้องเป็ นผู้ท่มี ชี ่อื เสียงด้านการอาหาร หรือเป็ นผู้ท่เี คยได้รบั รางวัล
เกี่ยวกับการโภชนาการ ขอให้มคี วามรู้ก็เ พี ยงพอ” (สง่า ดามาพงษ์ , สัมภาษณ์ , 17
กันยายน 2560)
4.1.1.5 กลยุทธ์การสื่อสาร
1) รหัสสาร
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การสื่อสารทางสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้ภาพ หรือ Info Graphic
การใช้ภาษา ฯลฯ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะการสื่อสารผ่านทางสัญลักษณ์จะ
ทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ เพราะการเห็นภาพ 1 ภาพ จะสามารถอธิบายได้ดกี ว่า
คาพูด ซึง่ จะต้องมีคาประกอบภาพบ้างเล็กน้อย เพื่อช่วยอธิบายความหมายของภาพ และหากมี
เสียง มีกลิน่ มีความตลกเฮฮา หรือมีความสนุ กเข้ามาร่วมด้วยก็ จะสามารถช่วยในการสื่อสารได้
ดี ซึง่ ผูส้ ่งสารจะทาการสื่อสารเฉพาะตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะภูมหิ ลังของผูบ้ ริโภค
ชาวไทยหากมุ่งเน้นทางด้านวิชาการมากเกินไปจะไม่เกิดความน่ าสนใจ และไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้
ส าหรับ การจ าหน่ า ยอาหารคลีน ผ่ า นทางสื่อ ออนไลน์ สิ่ง ที่จ ะท าให้
ผู้ บ ริโ ภคเกิด การตัด สิน ใจซื้อ อาหารคลีน ได้ แ ก่ รู ป ภาพ จึง ถือ ได้ ว่ า รู ป ภาพเป็ นสิ่ง ที่ ม ี
ความสาคัญมาก ซึง่ รูปภาพทีน่ ามาใช้นัน้ จะต้องมีความสวยงาม น่ ารับประทานทาน อย่างไรก็
ตามการให้ขอ้ มูลผ่านการสื่อสารออนไลน์ นัน้ จะต้องมีการให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน สามารถทาการ
สื่อสารแบบสองทางกับผูบ้ ริโภคได้ เพื่อให้ผบู้ ริโภคนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจซือ้
“วิธ ีก ารสื่อ สารทางสัญ ลัก ษณ์ ต่ า งๆ เช่ น การใช้ ภ าพ, การใช้ ภ าษา ฯลฯ
ประชาชนจะเกิดความสนใจในอาหารคลีนมากขึ้น เช่นการใช้รูปภาพ, Info Graphic
เพื่อให้งา่ ยต่อความเข้าใจ” (บุญเลิศ กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“วิธกี ารสื่อสารทางสัญลักษณ์ต่ าง ๆ สาคัญมาก การเขียนเฉพาะตัวหนังสือ
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องสนุ ก ตลก กระชับได้ยงิ่ ดี หากแนววิชาการจะเข้าไม่ถึง
ผูบ้ ริโภคคนไทย” (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
“วิธกี ารสื่อสารทางสัญลักษณ์ต่างๆ สาคัญมากเป็ นอันดับหนึ่ง การขายออนไลน์
สิง่ ที่ทาให้ตดั สินใจซื้อคือรูปภาพ รูปภาพสาคัญมาก ต้องสวยงาม น่ าทาน และในเพจ
ต้องมีขอ้ มูลครบถ้วน ทีจ่ ะตอบทุกคาถามของลูกค้า ว่าทาไมต้องตัดสินใจซือ้ อาหารจาก
ร้านนี้ และอาหารร้านนี้แตกต่างจากร้านอื่นอย่างไร” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2
ตุลาคม 2560)
“แน่ นอน การเห็นภาพ 1 ภาพ อธิบายได้ดกี ว่าคาพูด และมีคาประกอบบ้างนิด
หน่ อ ยก็จะช่ว ยได้ และ มีเ สียง กลิ่น เข้ามาด้ว ย” (ไพโรจน์ เสาน่ ว ม, สัมภาษณ์ , 30
ตุลาคม 2560)
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“วิธกี ารสื่อสารทางสัญลักษณ์ต่าง ๆ ถือว่าเป็ นสื่อสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ทาให้
ผูบ้ ริโภค เข้าใจง่ายมากขึน้ ” (สง่า ดามาพงษ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
2) การจัดสาร
การจัดการสารโดยการเรียบเรียงเนื้อหาและลาดับการนาเสนอข้อ มูล
ผ่านสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีนในปั จจุบนั นัน้ ไม่สามารถประยุกต์เนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับอาหารคลีน
แบบตะวันตกมาใช้ในบริบทของความเป็ นอาหารคลีนแบบไทยได้ จึงทาให้ผบู้ ริโภคคนไทยเกิด
เข้า ใจเกี่ย วกับ อาหารคลีน ได้ ย าก ในขณะที่ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน / นัก วิช าการด้า น
โภชนาการบางท่านมีความคิดเห็นว่าวิธกี ารสื่อสารในปั จจุบนั นี้มคี วามเหมาะสม มีวธิ กี ารสื่อสาร
ที่เ ข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อ น โดยเป็ นการนาเสนอให้เห็น ความเป็ น จริง ที่เกิดขึ้นจาก
ประโยชน์ของอาหารคลีน ซึง่ สามารถนาเสนอได้ในระดับดี เนื่องจากมีการจัดเตรียมข้อมูลและ
ลาดับการนาเสนอมาก่อน เมื่อผูร้ บั สารอ่านแล้วจะเกิดความเข้าใจได้ โดยเฉพาะการสื่อสารใน
สื่อสังคมออนไลน์ หรือในนิตยสาร พบว่า เป็ นการสื่อสารที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน โดยมีขอ้ มูลที่
ค่อนข้างถูกต้องและ สมบูรณ์ ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนบางท่าน มีความคิดเห็นว่า
การเรียบเรียงเนื้อหาและลาดับการนาเสนอดีแต่มุ่งเน้นด้านการตลาดมากเกินไป โดยเฉพาะ
เรือ่ งส่วนผสมของอาหาร ในเรือ่ งของปริมาณ ทีไ่ ม่ส่อื สารให้ผบู้ ริโภครับรูค้ วามจริง และมีการใช้
ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการปกปิ ดข้อมูล
“การจัดการ เรียบเรียงเนื้อ หาและล าดับการนาเสนอข้อ มูล ผ่ านสื่อ เกี่ย วกับ
อาหารคลีน ในปั จจุบนั มีค วามเหมาะสม, มีว ิธ ีการสื่อ สารที่เ ข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่
สลับซับซ้อน อ่านแล้วเข้าใจ” (บุญเลิศ กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“เรีย บเรีย งเนื้ อ หาดีแ ต่ มุ่ ง เน้ น ด้า นการตลาดมากเกิน ไป โดยเฉพาะเรื่อ ง
ส่วนผสมของอาหาร ในเรื่องของปริมาณ ที่ไม่ส่อื สารให้ผู้บริโภครับรูค้ วามจริง การใช้
ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการปกปิ ดข้อมูล” (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
“จากที่พบในสื่อสังคมออนไลน์ หรือในนิตยสาร ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ข้อมูล
ค่อนข้างถูกต้อง สมบูรณ์” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“การนาเสนอในปั จจุบนั นาเสนอให้เ ห็นภาพจริง การทาจริง นิยาม ประโยชน์
ของอาหารคลีน นาเสนอได้ดี เนื่องจากมีการจัดเตรียมข้อมูลและลาดับการนาเสนอมา
ก่อน” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560)
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“ยังเข้าใจยากในเรื่อ งของอาหารคลีน กล่ าวคือ ไม่ส ามารถประยุกต์เ นื้อ หา
อาหารคลีนแบบตะวันตกมาใช้ในบริบทของความเป็ นอาหารคลีนแบบไทยได้ เลยทาให้
เข้าใจยาก” (สง่า ดามาพงษ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
4.1.2 ด้านสาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการได้มคี วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาร ในการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการบริโภคอาหารคลีนของประชาชน
ดังนี้
เนื้อหาต่างๆ เกีย่ วกับอาหารคลีนทีม่ อี ยูใ่ นสื่อปั จจุบนั นัน้ มีความน่าเชื่อถือได้รอ้ ยละ 50
(สง่ า ดามาพงษ์ , สัม ภาษณ์ , 17 กัน ยายน 2560) เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน /
นักวิชาการด้านโภชนา มีความเห็นว่า เนื้อหาต่าง ๆนัน้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์
และไม่มงี านวิจยั ทีม่ าสนับสนุ น จึงไม่มคี วามน่ าเชื่อถือ ซึง่ นักวิชาการโดยส่วนใหญ่มกั จะเชื่อมัน่
ในความรูท้ างด้านวิชาการของตนเอง ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจอาหารคลีนจะมีความเชื่อมัน่
จากการทาธุรกิจ และมุ่งเน้นทางด้านการตลาดมากจนเกินไป ซึง่ ข้อมูลทีม่ อี ยู่ในส่วนใหญ่นนั ้ จะ
ไม่มคี วามถูกต้องชัดเจน รวมทัง้ ข้อมูลที่มาจากหน่ วยงานของรัฐในปั จจุบนั ก็ไม่มคี วามถูกต้อง
ชัดเจนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการเชื่อมันในข้
่ อมูลนัน้ จะต้องดูถงึ แหล่งที่มาของข้อมูลว่ามี
ความน่าเชื่อถือหรือไม่ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ าหรือไม่ และเป็ นการอ้างอิงจากแหล่งทีม่ าทีถ่ ูกต้อง
หรือไม่
ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการบางท่านมีความคิด
เห็น ว่ า เนื้ อ หาสารในปั จ จุ บ ัน นัน้ มีค วามน่ า เชื่อ ถือ ในระดับ หนึ่ ง เนื่ อ งจาก มีแ หล่ ง อ้า งอิง ที่
น่ าเชื่อถืออยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในช่วง 1 ปี ทผ่ี ่านมา จะพบว่า รายการทีน่ าเสนออาหารคลีนนัน้
มีจานวนน้อยมาก ซึ่งแตกต่างกับช่วงระยะต้นที่เกิดความนิยมในการบริโภคอาหารคลีน โดย
ในช่วงที่เกิดความนิยมการบริโภคอาหารคลีนนัน้ ข้อ มูลที่นาเสนอนัน้ จะมีความน่ าเชื่อ ถือ สูง
เนื่องจากทางรายการได้มกี ารเชิญผู้ประกอบธุรกิจ และนักโภชนาการมาดาเนินการให้ขอ้ มูลแก่
ผูบ้ ริโภค จึงส่งผลให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอาหารคลีนนัน้ มีความน่ าเชื่อถือ
สาหรับความซับซ้อนของเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ย วกับอาหารคลีนนัน้ พบว่า เนื้อหา
ในรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีนทีป่ รากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้ ทาให้เกิดความเข้าใจค่อนข้างยาก
เนื่ อ งจากพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารคลีน ส าหรับ ประเทศไทยนัน้ เกิด จากการเลีย นแบบ
พฤติกรรมของต่างประเทศ เมื่อนามาสื่อสารจึงไม่มกี ารประยุกต์ในบริบทของความเป็ นไทย จึง
ทาให้เกิดความเข้าใจได้ยาก ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการ
บางท่านมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาในรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีนที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้
เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน โดยเฉพาะในเรื่องของส่วนประกอบของอาหารคลีน แหล่งจัดจาหน่ าย ซึง่
นิยามคาว่าอาหารคลีนของผูบ้ ริโภคแต่ละคนโดยส่วนใหญ่จะเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
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ว่า อาหารคลีนนัน้ เป็ นอาหารทีส่ ด สะอาด ใหม่ นอกจากนี้ผปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนยังมีความ
คิดเห็นว่า ข้อมูลทีน่ าเสนอเกี่ยวกับอาหารคลีนในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ไม่มคี วามซับซ้อน สามารถ
เข้าใจได้งา่ ย แต่เป็ นข้อมูลเท็จ ซึง่ อาจจะมีความจริงเพียงบางส่วน โดยเฉพาะการชีแ้ จงเกี่ยวกับ
ส่วนผสมของอาหารนัน้ ตามความเป็ นจริง
“เนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับอาหารคลีนที่มอี ยู่ในสื่อปั จจุบนั นัน้ น่ าเชื่อถือในระดับ
หนึ่ ง เนื่ อ งจากเนื้ อ หาในปั จ จุ บ ัน มีแ หล่ ง อ้า งอิง ที่น่ า เชื่อ ถือ อยู่แ ล้ว โดยเนื้ อ หาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีนที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน” (บุญเลิศ
กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“เนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับอาหารคลีนทีม่ อี ยู่ในสื่อปั จจุบนั นัน้ ไม่มคี วามน่ าเชื่อถือ
เลย ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นข้อมูลทีม่ วมาก
ั่
โดยจะเน้นการขายของ การโฆษณามากกว่า ถึงแม้
จะเป็ น ข้อ มูล จากหน่ ว ยงานของรัฐ ก็ไ ม่ม ีค วามน่ า เชื่อ ถือ ซึ่ง เนื้ อ หาในรายละเอียด
เกี่ยวกับอาหารคลีนทีป่ รากฏในสื่อต่าง ๆ ไม่ค่อยซับซ้อน ง่าย แต่ไม่เป็ นความจริง แต่
อาจจะมีความจริงเพียงบางส่วน โดยไม่ได้เป็ นการให้ข้อมูลที่แท้จริง โดยเฉพาะการ
ชีแ้ จงเกี่ยวกับส่วนผสมของอาหารนัน้ ตามความเป็ นจริง ” (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9
ตุลาคม 2560)
“ในช่วง 1 ปี ทผ่ี ่านมา ไม่ค่อยพบรายการทีน่ าเสนออาหารคลีนในช่วงนี้ แต่ช่วง
ทีน่ ิยมในช่วงแรกๆ ก็มคี วามน่ าเชื่อถือสูง หลายรายการ จะมีการเชิญเจ้าของร้าน และ
นั ก โภชนาการมาให้ข้อ มูล ท าให้อ าหารคลีน มีค วามน่ า เชื่อ ถือ ส าหรับ เนื้ อ หาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีนที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้ ไม่ซบั ซ้อ น เข้าใจไม่ยาก
นิยามของอาหารคลีน แต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่เข้าใจว่า เป็ นอาหารทีส่ ด, สะอาด
, ใหม่ และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“ส่วนใหญ่ มีการสื่อสารแต่จากฝั ง่ การทาธุรกิจ ซึ่งนักวิชาการไม่ได้ยดึ ถือจาก
ตรงนั น้ 1) ต้ อ งดู ว่ า ข้อ มูล ที่ม า มาจากไหน มีค วามน่ า เชื่อ ถือ ไหม 2) การอ้ า งอิง
น่ าเชื่อถือไหม 3) การอ้างอิง ทีม่ าจากหน่ วยงานราชการก็ดี ถูกขโมยชื่อมาใช้ ถูกต้อง
ไหม สุดท้าย ได้ให้ความเห็นว่า เชื่อความรูว้ ชิ าการจากทีต่ นเองมี ในส่วนของเนื้อหาใน
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ อาหารคลีน ที่ป รากฏในสื่อ ต่ า ง ๆ ไม่ ซ ับ ซ้ อ น ในเรื่อ งของ
ส่วนประกอบ, แหล่งซื้อ สามารถเข้าใจได้ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดปั ญญาสาหรับผู้บริโภค”
(ไพโรจน์ เสาน่วม, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560)
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“เนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับอาหารคลีนที่มอี ยู่ในสื่อปั จจุบนั นัน้ 50%-50% ครึง่ ต่อ
ครึง่ ทีเ่ ชื่อถือได้ และเชื่อถือไม่ได้ ในส่วนทีเ่ ชื่อถือไม่ได้นนั ้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ มีความเห็น
ว่า ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ และไม่มงี านวิจยั ที่มาสนับสนุ น จึงไม่มคี วาม
น่าเชื่อถือ นอกจากนี้เนื้อหาในรายละเอียดเกีย่ วกับอาหารคลีนทีป่ รากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้
ค่อนข้างเข้าใจยาก เนื่องจากเราไปลอกการกินคลีนจากต่างประเทศมา เมือ่ นามาสื่อสาร
เราไม่มกี ารประยุกต์ในบริบทของความเป็ นไทย เลยทาให้เข้าใจยาก” (สง่า ดามาพงษ์,
สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
4.1.3 ด้านช่องทางในการสื่อสาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการได้มคี วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบดิจติ อล การสื่อสารดัง้ เดิม และสื่อบุคคล เครื่องมือและอุปกรณ์ ใ นการ
สื่อสารเพื่อการส่งเสริมการบริโภคอาหารคลีน ของประชาชน ดังนี้
4.1.3.1 การสื่อสารดิจติ อล (Digital) และการสื่อสารดัง้ เดิม (Traditional)
การใช้ส่อื ในการสื่อสารนัน้ จะต้องใช้ส่อื ผสมหรือสื่อหลายประเภทร่วมกัน จึงจะ
ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจอาหารคลีนและนาไปสู่การปฏิบตั จิ ริง และให้ขน้ึ อยู่กบั บริบทของบุคคลที่
เป็ นผูร้ บั สารด้วย ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารกับวัยรุ่น ต้องใช้ส่อื สังคมออนไลน์ การสื่อสารกับ
วัยผู้ใหญ่ หรือ ผู้สูงอายุ จะต้องใช้ส่อื สิงพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ เป็ นต้น โดยจะเห็นได้ว่าสื่อ
อินเทอร์เ น็ ต สื่อ สังคมออนไลน์ สื่อ นิต ยสาร สื่อ ป้ ายประกาศ เป็ นสื่อ ที่ส ามารถเห็นได้อ ย่าง
ชัดเจน รวมทัง้ แอพพลิเ คชัน่ ต่ างๆ ยกตัว อย่างเช่น Indie Dish ซึ่งเป็ นแอพพลิเ คชันที
่ ่เ ป็ น
ตัวกลางในการรวบรวมร้านอาหารคลีนเข้าไว้ดว้ ยกัน ผูบ้ ริโภคทีร่ บั ประทานอาหารคลีนสามารถ
สังอาหารคลี
่
นผ่านแอพพลิเคชันนี
่ ้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการ
ช่วยประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ อาหารคลีน เป็ นต้น นอกจากนี้ผปู้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีนบางท่านได้มกี ารใช้ส่อื ออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊คในการสื่อสารข้อมูล ร่วมกั บการนาเสนอ
ข้อมูลจากบทความหรือวีดีโอ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า สื่อทุกประเภทมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของกลุ่มผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคในรุ่นต่างๆ ผ่านการใช้ส่อื เช่น การ
ใช้ส่อื สิง่ พิมพ์สาหรับคนยุคเก่า การใช้ส่อื ดิจทิ ลั สาหรับคนยุคปั จจุบนั และสาหรับ ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารคลีนขนาดเล็กหรือผู้ทเ่ี ริม่ ประกอบธุรกิจ มีเพียงสื่อเดียวที่มคี วามเหมาะสมในการ
นามาใช้เพื่อการสื่อสาร คือ สื่อออนไลน์ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาทีด่ ี มี
การจัดทาคลิปวีดโี อ ทีน่ าเสนอเรือ่ งราวสาระแก่ผทู้ ม่ี คี วามสนใจเกีย่ วกับอาหารคลีนอย่างแท้จริง
“สื่อ Internet, สื่อสังคมออนไลน์, นิตยสาร, ฟิ ตเนส, Billboard ทีส่ ามารถเห็นได้
อย่างชัดเจน หรือ Application ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น Indie Dish ทีเ่ ป็ นตัวกลางในการ
รวบรวมร้านอาหารคลีนเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยการสังอาหารคลี
่
นผ่าน Application นี้ ก็เป็ น

76
อีก หนึ่ ง ช่ อ งทางในการช่ ว ยโปรโมทอาหารคลีน ” (บุ ญ เลิศ กล้า สุ ขุม , สัม ภาษณ์ , 9
กันยายน 2560)
“ตอนนี้สาหรับผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก มีอย่างเดียว คือ สื่อออนไลน์ แต่สาหรับ
คนทีอ่ ยากจะเริม่ ต้น และอยากจะสื่อสารจริงๆ ให้ทา Content ให้ดี ทาของให้ดี ทาคลิป
ให้ดี มีสาระเพื่อนาเสนอแก่คนที่มคี วามสนใจจริง ๆ และปล่อยให้ ออแกนิค มันวิง่ เอง”
(ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
“ตามที่ท างร้า นถนั ด คือ บทความ และวีดีโ อ ส าหรับ สื่อ ออนไลน์ ท่ีม ีก าร
เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลาคือ Facebook เพียงอย่างเดียว” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์,
2 ตุลาคม 2560)
“สื่อ ทุก ประเภท มีผ ลกระทบต่ อ พฤติกรรม การเข้าถึงของกลุ่ ม Generation
ต่างๆ การใช้ส่อื สิง่ พิมพ์สาหรับคนยุคเก่า สื่อ Digital Era ทีเ่ ข้าถึงกลุ่มคนยุคปั จจุบนั ได้
ดีก ว่ า Landscape ของสื่อ ที่เ ปลี่ย นไป” (ไพโรจน์ เสาน่ ว ม, สัม ภาษณ์ , 30 ตุ ล าคม
2560)
“ไม่มสี ่อื ใดสื่อเดียว ที่ทาให้คนเข้าใจอาหารคลีน และนาไปสู่การปฏิบตั จิ ริงได้
สื่อเดียวไม่เพียงพอ ต้องใช้ส่อื ผสม ที่เรียกว่า Mix media ผสมกันไป และให้ขน้ึ อยู่กบั
บริบทของบุคคลทีเ่ ราจะไปทาการสื่อสาร การสื่อสารกับวัยรุ่น ต้องใช้ส่อื สังคมออนไลน์
ถ้าเป็ นผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เราต้องใช้ส่อื สิงพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ เป็ นต้น ” (สง่า ดามา
พงษ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
4.1.3.2 สื่อบุคคล
การใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านโภชนาการจากต่างประเทศนัน้ จะไม่สามารถทาให้
ประชาชนเกิดการบริโภคอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างประเทศนัน้
จะไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารคลีนในบริบทของคนไทยได้ดเี ท่านั กวิชาการทีเ่ ป็ นคนไทย
ซึ่งพฤติก รรมการบริโภคอาหารขึ้นอยู่กบั บริบทของพื้นที่ประเทศนัน้ ๆ ดังนัน้ จึงไม่มคี วาม
จาเป็ นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เฉพาะการให้ขอ้ มูลของนักวิชาการในประเทศ
ไทยก็สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างเพียงพอแล้ว อีกทัง้ ความรูเ้ รื่องอาหารคลี นนัน้ ผูบ้ ริโภคสามารถ
หาข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่เป็ นข้อมูลเชิงลึก ผู้บริโภคทุก
คนสามารถเข้า ถึง ได้ง่า ย ในขณะที่ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน และนัก วิช าการบางท่ า นมี
ความคิดเห็นว่าผู้บ ริโ ภคชาวไทยมัก จะเชื่อ นักวิช าการจากต่ างประเทศ ดังนั ้ นผู้เ ชี่ย วชาญ
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ทางด้านโภชนาการจากต่างประเทศจึงได้กลายเป็ นผู้ท่มี อี ทิ ธิพลต่อผู้บริโภคชาวไทยในระดับ
หนึ่ง โดยเฉพาะด้านการตลาดของธุรกิจที่มกั จะใช้ผู้ท่มี คี วามน่ าเชื่อถือและได้รบั การยอมรั บ
มาแล้วในสังคมของต่างประเทศแต่ไม่สามารถทาการสื่อสารได้ดสี าหรับประเทศไทย
อย่างไรก็ตามการยกตัวอย่างหรือการใช้กรณีศกึ ษาของบุคคลตัวอย่างที่ได้รบั
ประโยชน์ จากการบริโภคอาหารคลีนนัน้ อาจยกตัวอย่างได้เ ป็ นบางคน หรือบางกรณี ทัง้ นี้
เนื่องจากการบริโภคอาหารคลีนเป็ นเพียงปั จจัยหนึ่งในหลายปั จจัย ทีท่ าให้คนมีสุขภาพดีขน้ึ ซึง่
ไม่ได้หมายความว่า การบริโภคอาหารคลีนแต่ไม่มกี ารออกกาลังกาย ผูบ้ ริโภคมีอารมณ์ขุ่นมัว
มีความเครียด มีการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ มีการสูบบุหรีห่ รือดื่มสุรา ก็จะไม่สามารถทา
ให้สุขภาพดีได้ ดังนัน้ ในการยกตัวอย่างบุคคล ต้องทาให้รอบด้านเพื่อแสดงว่าอาหารคลีนนัน้
เป็ นหนึ่งในหลายปั จจัย ที่ทาให้ผบู้ ริโภคมีสุขภาพดี ซึง่ จะเห็นได้ว่าการยกตัวอย่างทีด่ หี รือการ
ใช้ก รณีศึก ษาของบุค คลตัว อย่างที่ได้ร บั ประโยชน์ จ ากการบริโ ภคอาหารคลีน นัน้ จะท าให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความสนใจจากตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ผลลัพธ์ทด่ี ตี ามทีผ่ สู้ ่งสารได้นาเสนอ นอกจากนี้การ
นาเสนอเกี่ยวกับผลลัพธ์ผ่านการสื่อสารออนไลน์ทเ่ี กิดขึน้ จริงกับผูบ้ ริโภคด้วยตนเอง (การรีววิ )
จะมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ อีกช่องทางหนึ่งที่จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์อาหาร
คลีน นอกจากนี้การยกตัวอย่างให้เห็น และการมีตวั อย่างที่ได้รบั จากการบริโภคอาหารคลีน
อย่างแท้จริง จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจอาหารคลีนได้มากขึน้ ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวย่อมดีกว่า
การพูดจากปากเปล่าเพียงอย่างเดียว
“คิดว่าการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านโภชนาการจากต่างประเทศ จะไม่สามารถทา
ให้ประชาชนเกิดการบริโภคอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ ความรูเ้ รือ่ งอาหารคลีน สามารถหา
ได้ด้วยตนเองในเว๊บไซค์ต่างๆ ไม่เป็ นความรูเ้ ชิงลึก ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่การ
ยกตัวอย่างหรือการใช้กรณีศกึ ษาของบุคคลตัวอย่างที่ได้รบั ประโยชน์ จากการบริโภค
อาหารคลีนนัน้ จะทาให้สนใจอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ เพราะเป็ นตัวอย่างก็ดี ลูกค้าก็ให้
ความสนใจจากตัวอย่างของผูบ้ ริโภค ทีไ่ ด้รบั ผลลัพธ์ทด่ี ตี ามทีท่ างร้านได้นาเสนอ” (บุญ
เลิศ กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“ให้ดู ค นที่เ ครดิต ของคน จ้า งใครมาก็ไ ด้ ถ้ า ด้า นการตลาดสามารถใช้นั ก
โภชนาการจากต่างประเทศได้ แต่การสื่อสารไม่สามารถช่วยได้ การยกตัวอย่างหรือการ
ใช้กรณีศกึ ษาของบุคคลตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการบริโภคอาหารคลีนนัน้ ทาให้
ประชาชนสนใจมากขึน้ คนไทยชอบตัวอย่าง ชอบดูรวี วิ ชอบการตลาด เช่น ยาลดความ
อ้วนในปั จจุบนั ” (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
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“ไม่จาเป็ นต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านโภชนาการจากต่างประเทศ และทางร้าน
ก็ไม่ได้ใช้ผเู้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศในการนาเสนอ เพียงนักวิชาการในประเทศไทยก็
เพียงพอแล้ว และการยกตัว อย่างหรือ การใช้ก รณีศึกษาของบุค คลตัว อย่า งที่ไ ด้ร บั
ประโยชน์จากการบริโภคอาหารคลีนนัน้ มีส่วนสาคัญมากๆ ลูกค้าทีต่ ดั สินใจทานเพราะ
เห็นรีววิ และเห็นผลลัพธ์” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“คนไทยมักเชื่อคนจากต่างประเทศ คือมีอทิ ธิพลในระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทงั ้ หมด
การยกตัวอย่างให้เห็น การมีตวั อย่างจริง จะทาให้ผบู้ ริโภคสนใจอาหารคลีนได้มากขึ้น
ดีกว่าการพูดเพียงอย่างเดียว” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560)
“ชาวต่างประเทศ ไม่สามารถมาพูดเรื่องอาหารคลีน ในบริบทความเป็ นอาหาร
คลีนแบบคนไทยได้ นักวิชาการคนไทย ต้องอธิบายให้คนไทยเข้าใจ เพราะอาหารคลี
นแบบไทย ขึ้นอยู่กบั บริบทของพื้นที่ประเทศนัน้ ๆ ไม่จาเป็ นต้องใช้ผู้เ ชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ สาหรับการยกตัวอย่าง อาจยกตัวอย่างได้เป็ นบางคน หรือบางกรณี การ
กิน คลีน เป็ นเพีย งปั จ จัย หนึ่ ง ในหลายปั จ จัย ที่ท าให้ ค นมีสุ ข ภาพดีข้ึน แต่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่ากินคลีนแต่ไม่ออกกาลังกาย มีอารมณ์ขุ่นมัว มีความเครียด นอนหลับ
พัก ผ่ อ นไม่เ พียงพอ สูบบุหรี ดื่มเหล้า ก็ไม่ส ามารถทาให้สุ ขภาพดีได้ ดังนั ้ นในการ
ยกตัวอย่างบุคคล ต้องทาให้รอบด้าน ว่าอาหารคลีนนัน้ เป็ นหนึ่งในหลายปั จจัย ทีท่ าให้
คนสุขภาพดี” (สง่า ดามาพงษ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
4.1.4 ด้านผูร้ บั สาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการได้มคี วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะในการสื่อสาร สภาพสังคมและวัฒนธรรมใน
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการบริโภคอาหารคลีน ของประชาชน ดังนี้
4.1.4.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ
ผู้ ร ับ สารจะได้ ร ับ ความรู้ 100% จากผู้ ส่ ง สาร ควบคู่ กับ การมีว ินั ย ในการ
รับประทานอาหาร จึงจะถือเป็ นสิง่ ที่สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ ริโภคได้ แต่อย่างไรก็
ตามในปั จจุบนั ผู้รบั สารสามารถนาความรู้ท่ไี ด้รบั ไปใช้ใ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ การ
บริโภคอาหารคลีนได้ไม่ถงึ 100% ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การมีจติ สานึกด้านอาหารและโภชนาการ และ
มีความรักสุขภาพ ซึ่งผู้บริโภคในฐานะผู้รบั สารกลุ่มนี้เมื่อได้พบเห็นสื่อในการสื่อสารเพื่อการ
บริโภคอาหารคลีนแล้วก็จะทาให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้ ในขณะทีผ่ รู้ บั สารบางคนทีไ่ ม่
เห็นความสาคัญของการบริโภคอาหารคลีน และผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนมีความคิดเห็นว่า
ผูบ้ ริโภค 99% เป็ นผูไ้ ม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับอาหารคลีน ดังนัน้ เมื่อได้รบั สารผ่านสื่อต่าง ๆ ก็จะไม่
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เห็นถึงความสาคัญ ของการบริโภคอาหารคลีน และไม่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหารของตน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่จะ
เกิดขึน้ เมื่อผู้บริโภคพิจารณาแล้วเห็นว่าอาหารคลีนจะช่วยให้มสี ุขภาพที่ดี และช่วยในการลด
น้ าหนัก ได้โดยยังคงสามารถรับประทานอาหารได้ค รบทัง้ 3 มื้อ นอกจากนี้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคยังสามารถเกิดขึน้ ได้จากการมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องอาหาร และมีการ
บริโภคด้วยตนเองของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน ทัง้ นี้การตรวจสอบระดับความรูข้ องผูบ้ ริโภค
สามารถดาเนินการได้โดยการประเมินผลจากการเก็บข้อมูล ของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง การเก็บ
ข้อมูลสะท้อนกลับจากสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลเชิงสะท้อนกลับ นี้จะยังไม่
สามารถประเมินได้ว่า ผู้บริโภคจะนาความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ
บริโภค
“คิดว่าประชาชนสามารถนาความรู้ท่ไี ด้รบั จากท่านไปใช้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อการบริโภคอาหารคลีนได้ ทางร้านจะแจ้งลูกค้าว่า หากต้องการผลลัพธ์ท่ี
ดี คือสุขภาพดี หรือต้องการลดน้ าหนัก ต้องรับประทานแทนอาหารหลัก ให้ครบ 3 มือ้
เมือ่ เห็นผลก็จะมีกาลังใจ” (บุญเลิศ กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“ประชาชนสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อการ
บริโ ภคอาหารคลีน ได้แ น่ น อน การได้ร บั ความรู้ 100% ควบคู่ กับ การมีว ินัย ดัง นัน้
ผูบ้ ริโภคตอนนี้ 99% เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มคี วามรู้ ไม่รวู้ ่ากินอะไรเข้าไป ดังนัน้ การกินอาหารคลีน
อาหารทีด่ ี จะเป็ นสิง่ ทีด่ ”ี (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
“สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพราะทางร้านมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องอาหาร และมี
การบริโภคด้วยตนเอง” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“ต้องใช้การประเมิน เก็บข้อมูล จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสะท้อนกลับ
จากทางสื่อสังคมออนไลน์ การเก็บข้อมูลเชิงสะท้อนกลับ แต่ยงั ไม่สามารถประเมินได้ว่า
ประชาชนจะน าความรู้ท่ีไ ด้ร บั ไปใช้ใ นการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมเพื่อ การบริโ ภค”
(ไพโรจน์ เสาน่วม, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560)
“ไม่ 100% ขึ้นอยู่กับบางราย ยกตัว อย่างบางราย ที่ม ี Health conscious มี
จิตสานึก ด้านอาหารและโภชนาการ และมีความรักสุขภาพนัน้ เพียงเห็นวีดโี อทัศน์หรือ
บทสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพียงนิดเดียวก็จะทาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ส่วน
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บางรายทีไ่ ม่เห็นความสาคัญ ก็จะไม่เปลีย่ น ขึน้ อยูก่ บั Health conscious และแรงจูงใจ”
(สง่า ดามาพงษ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
4.1.4.2 ด้านทัศนคติ
การน าเสนอข้อ มูล เกี่ย วกับ อาหารคลีน มีส่ ว นท าให้ป ระชาชนมีก ารบริโ ภค
อาหารคลีนเพิม่ มากขึ้น ทัง้ นี้เนื่องจากในยุคปั จจุบนั การบริโภคอาหารคลีนถือเป็ นกระแสที่ดี
และผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั มีการดูแลสุขภาพมากขึน้ แต่การสื่อสารทีจ่ ะทาให้ผบู้ ริโภคมีความรูเ้ รื่อง
อาหารคลีน และเห็นความสาคัญของการบริโภคอาหารคลีน มากขึ้นนัน้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การให้
ความรู้เ พียงปั จจัยเดียว แต่ ข้นึ อยู่กับว่าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารคลีนได้ยากหรือง่าย
รวมทัง้ ปั จจัยทางด้านราคา ช่องทางในการจาหน่ ายอาหารคลีนทีท่ าให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือกซือ้
ได้ง่าย และการประกอบอาหารคลีนเพื่อรับประทานด้วยตนเองผูบ้ ริโภค ซึง่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
อาหารคลีน พบว่า ผู้บริโภคอาหารคลีนในปั จจุบนั มีเพิม่ มากขึน้ โดยเป็ นผู้บริโภคเดิม ร้อยละ
50 และเป็ นผูบ้ ริโภคใหม่รอ้ ยละ 50 ซึง่ การเปลีย่ นแปลงจานวนผูบ้ ริโภคอาหารคลีนจะมีจานวน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงเป็ นช่วง ๆ เมื่อผูบ้ ริโภคต้องการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ จากแบบเดิมมาสู่แบบ
ใหม่ ก็จะทาให้มจี านวนผูบ้ ริโภคเพิม่ มากขึน้ ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคบางรายเมื่อไม่เห็นความสาคัญ
หรือไม่ได้รบั ผลลัพธ์จากสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ ก็จะกลับมาใช้วถิ ชี วี ติ แบบเดิม
นอกจากนี้นักวิชาการยังมีความคิดเห็นว่าการทีผ่ บู้ ริโภคจะมีการบริโภคอาหาร
คลีนเพิม่ มากขึ้นหรือไม่นัน้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การใช้คาว่าอาหารคลีน แต่ข้นึ อยู่กบั การใช้คาว่า
อาหารเพื่อ สุ ข ภาพ โดยเฉพาะหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ไ ด้ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ส่ ง เสริม ให้
ประชาชนมีสุขภาพดี ดังนัน้ อาหารคลีนจึงถือเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ ริโภค
“ความเชื่อมันว่
่ า การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน จะทาให้มกี ารบริโภค
อาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากในปั จจุบนั การบริโภคอาหารคลีนถือเป็ นกระแสที่ดี
และผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั รักสุขภาพมากขึน้ ” (บุญเลิศ กล้าสุขุม, สัมภาษณ์, 9 กันยายน
2560)
“การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน จะทาให้ประชาชน มีความเชื่อมัน่ แต่
จะค่อยๆ เพิม่ มากขึน้ เช่น หากผู้บริโภคไม่ต้องการลดน้ าหนัก ก็จะค่อยๆ ลด ผูบ้ ริโภค
จะบริโภคเป็ นช่วง ๆ การหลุดออกมาจาก Lifestyle และวิถชี วี ติ แบบเดิม ๆ” (ภูมใิ จ ตัง้
สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
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“การน าเสนอข้อ มูล เกี่ย วกับ อาหารคลีน มีส่ ว นมากพอสมควรที่จ ะท าให้
ประชาชนมีการบริโภคอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ ทุกวัน สาหรับทางร้านจะเป็ นลูกค้าใหม่
และลูกค้าเก่า ในอัตราส่วน 50%-50%” (ภัทรียา ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนจะมีการบริโภคเพิม่ มากขึน้ แต่ไม่ได้ใช้
คาว่าอาหารคลีน แต่ใช้คาว่าอาหารเพื่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ของสสส. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดี อาหารคลีนเป็ นเพียงตัวหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพ แต่ไม่ใช่
ทัง้ หมด” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560)
“การนาเสนอข้อ มูล เกี่ยวกับอาหารคลีน มีส่ ว นท าให้ประชาชนมีการบริโ ภค
อาหารคลีนเพิม่ มากขึ้น แต่การสื่อสารที่จะทาให้ผู้บริโภคมีความรูเ้ รื่องอาหารคลีนมา
กขึ้น เห็น ความส าคัญ มากขึ้น ไม่ไ ด้ข้นึ อยู่กับ ปั จ จัย เดีย ว แต่ ข้นึ อยู่กับ ว่ า ผู้บ ริโภค
สามารถเข้าถึงอาหารคลีนได้ยากหรือง่าย ปั จจัยทางด้านราคา หาซือ้ ได้งา่ ยหรือไม่ และ
ทราบหรือ ไม่ว่ า สามารถปรุง อาหารคลีน ทานเองได้ ซึ่ง ขึ้น อยู่กับ ปั จ จัย อื่น ด้ว ย ไม่
เพียงแต่ ก ารให้ค วามรู้เ พียงอย่า งเดียว” (สง่า ดามาพงษ์ , สัมภาษณ์ , 17 กัน ยายน
2560)
4.1.4.3 ด้านทักษะในการสื่อสาร
หลังจากการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน ของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน
และนักวิชาการด้านโภชนาการนัน้ ผูบ้ ริโภคส่วนหนึ่งมีความรูแ้ ละมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร
คลีนในระดับปานกลาง ในขณะที่ผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งยังไม่มคี วามเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีน
โดยมีผเู้ กิดความสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารคลีนในจานวนทีไ่ ม่มากนัก แต่มจี านวนทีเ่ พิม่ มากขึน้
เรือ่ ย ๆ ทัง้ นี้อาจจะเกิดจากความไม่สนใจและการไม่ตระหนักถึงเรือ่ งสุขภาพของตัวผูบ้ ริโภคเอง
อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามผู้บริโภคจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีน ได้มากน้ อ ย
เพีย งใดนั ้น ขึ้น อยู่ ก ับ วิธ ีก ารสื่อ สาร สื่อ ที่ใ ช้ ซึ่ง หากผู้ ส่ ง สารสามารถท าการสื่อ สารได้ ม ี
ประสิทธิภาพ ผู้บริโภคก็จะสามารถเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนได้เ ป็ นอย่า งดี แต่
อย่างไรก็ตามความเข้าใจของผู้บ ริโภคนัน้ จะขึน้ อยู่กบั หลายปั จจัยที่มคี วามเกี่ยวข้อง อย่างไรก็
ตามหากนักวิชาการมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับอาหารคลีน และผู้บริโภค
เปิ ดใจในการยอมรับข้อมูลก็จะส่งผลต่อผู้บริโภค แต่ผบู้ ริโภคจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือไม่
นัน้ นักวิชาการกล่าวว่าไม่สามารถรับรองผลได้
ซึง่ สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนนัน้ พบว่า ผูบ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจซือ้ อาหาร
คลีนโดยส่วนใหญ่จะทาการศึกษาหาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า จึงไม่มขี อ้ สงสัยเกี่ยวกับอาหารคลีน
ในขณะที่ผู้บริโภคประมาณร้อยละ 20 ที่เกิดความสนใจอาหารคลีนโดยบังเอิญ มักจะมีคาถาม
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เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน เนื่องจากไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนมา
ก่อนล่วงหน้า จึงมักจะต้องทาการสื่อสารเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจที่ดใี นการบริโภคอาหาร
คลีน
“ผูบ้ ริโภคกึ่งหนึ่งมีความรู/้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนปานกลาง ผูบ้ ริโภค
บางรายก็ยงั ไม่เข้าใจทัง้ หมด เกิดจากยังไม่สนใจและตระหนักในเรื่องของสุขภาพอย่าง
จริงจัง” (บุญเลิศ กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2560)
“หลังจากการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน ผู้บริโภคส่วนใหญ่มคี วามรู/้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนยังไม่เยอะ แต่ดขี น้ึ กว่าเดิม และไม่ดอี ย่างสื่อเพียงอย่าง
เดียว” (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
“ลูกค้าส่วนใหญ่ท่เี ข้ามาสัง่ จะไม่ค่อยมีคาถามเยอะ ลูกค้าส่วนใหญ่ท่ตี ดั สินใจ
ซื้อ จะศึก ษา และอ่ า นข้อ มู ล มาก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ ว ในเว็ บ ไซค์ ข องทางร้า น ซึ่ง จะมี
รายละเอียดทีค่ รบถ้วน สมบูรณ์ ว่าจะบริโภคอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ตามทีต่ ้องการ ลูกค้า
ประมาณ 20% ที่หลงเข้ามา จะมีคาถามเยอะหน่ อยเกี่ยวกับตัวสินค้า ” (ภัทรียา ทอง
นาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“ถ้านักวิชาการมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และผูบ้ ริโภคเปิ ดใจ ก็จะ
ส่งผลต่อผูบ้ ริโภค แต่ผู้บริโภคจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือไม่นัน้ ไม่สามารถรับรอง
ผลได้” (ไพโรจน์ เสาน่วม, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560)
“หลังจากการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน ผู้บริโภคส่วนใหญ่มคี วามรู/้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีน มากน้ อยเพียงใด ขึ้นอยู่กบั วิธกี ารสื่อสาร สื่อที่ใช้ ที่
ผูว้ จิ ยั ถามมาทัง้ หมดข้างต้น ถ้าทาได้ดี การสื่อสารสมบูรณ์ 100% ผูบ้ ริโภคก็จะสามารถ
เข้าใจได้ ขึน้ อยูก่ บั หลายปั จจัย” (สง่า ดามาพงษ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
4.1.4.4 ด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรม
การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน ไม่ได้ทาให้เกิดการยอมรับในแวดวงด้าน
การโภชนาการมากยิง่ ขึ้น ทัง้ นี้เนื่องจากการสื่อสารเรื่องอาหารคลีนในแวดวงดังกล่าวนัน้ ผู้
สื่อสารไม่ได้ส่อื สารเฉพาะเรือ่ งอาหารคลีนเพียงเรือ่ งเดียว แต่เป็ นการสื่อสารด้านการโภชนาการ
ในหลาย ๆ เรื่อ ง นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยู่ปัจจัยอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อ ง เช่น ลักษณะของผู้รบั สารใน
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ขณะนัน้ เป็ นใคร การยอมรับสารของผูร้ บั สาร เป็ นต้น ซึง่ นักวิชาการได้มคี วามคิดเห็นเป็ นกลาง
ว่า การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนไม่ได้มผี ลให้ได้รบั การยอมรับมากขึ้นหรือน้อยลง
เพราะการสื่อสารเรือ่ งอาหารเป็ นการสื่อสารแบบปกติ ซึง่ การสื่อสารในบางครัง้ อาจส่งผลกระทบ
ทางด้านลบ หากผูส้ ่งสารให้การสนับสนุนหรือเอนเอียงไปในสิง่ ใดสิง่ หนึ่งมากเกินไป
ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนทีใ่ ช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการทาการตลาด
พบว่า การบริโภคอาหารคลีนได้เกิดการยอมรับในแวดวงโภชนาการเพิม่ มากขึน้ ซึง่ จะสังเกตได้
จากจานวนสมาชิกทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสื่อสังคมออนไลน์ทผ่ี ปู้ ระกอบธุรกิจได้จดั ทาขึน้ อีกทัง้ การเชิญผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีนมาดาเนินการให้สมั ภาษณ์แก่ผู้จดั รายการต่าง ๆ สามารถเป็ นส่วน
หนึ่งทีจ่ ะทาให้เกิดการยอมรับในแวดวงด้านการโภชนาการมากยิง่ ขึ้น
“การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน คิดว่าได้รบั การยอมรับมากขึน้ โดยคิด
จากยอด Fan Page ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในช่วง 1 ปี ทผ่ี ่านมา” (บุญเลิศ กล้าสุขมุ , สัมภาษณ์,
9 กันยายน 2560)
“ไม่เคยสนใจว่าจะได้รบั การยอมรับหรือไม่ เพราะบางครัง้ เป็ นการนาเสนอทีไ่ ม่
เหมาะสม ขึน้ อยู่กบั คุณลักษณะของผู้ส่งสาร ไม่เคยสนใจว่าสังคมและวัฒนธรรมจะคิด
อย่างไรกับคุณลักษณะเฉพาะของผูส้ ่งสาร” (ภูมใิ จ ตัง้ สง่า, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560)
“การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนน่ าจะมีส่ว นประมาณหนึ่ง ที่ จะทาให้
ได้รบั การยอมรับในแวดวงการด้านการโภชนาการมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากทีผ่ ่านมามีผู้จดั
รายการ มาเชิญเจ้าของร้าน ไปออกรายการและพูดคุยในเรื่องอาหารคลีน ” (ภัทรียา
ทองนาค, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2560)
“มีความเห็นเป็ นกลาง ไม่ได้มผี ลให้ได้รบั การยอมรับมากขึน้ หรือน้อยลง เพราะ
สื่อสารเรื่องอาหารเป็ นปกติ ในบางครัง้ อาจส่งผลกระทบทางด้านลบ หากสนับสนุ นหรือ
เอนเอียงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป” (ไพโรจน์ เสาน่ ว ม, สัมภาษณ์ , 30 ตุ ล าคม
2560)
“การทีไ่ ปสื่อสารเรื่องอาหารคลีนนัน้ แล้วทาให้คนในวงการโภชนาการยอมรับ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คงไม่ใช่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ให้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับโภชนาการในหลายๆ เรื่อง
อาหารคลีนเป็ นเพียงหนึ่งในนัน้ ขึน้ อยู่กบั ว่าจะไปพูดให้ใครฟั ง และใครจะยอมรับใน
ส่วนนี้ ขึน้ อยูก่ บั หลายปั จจัย” (สง่า ดามาพงษ์, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
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4.2 การศึกษาปัจจัยของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคอาหาร
คลีน ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาปั จจัยของการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านผู้ส่ งสารส่ งผลต่ อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านผูส้ ่งสารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปั จจัย

การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
รูปแบบอาหารคลีน
ความถีใ่ นการรับประทานอาหารคลีน
ด้านผูส้ ่งสาร
แหล่งเลือกซือ้ อาหารคลีน
(Source)
บุคคลใดที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ อาหารคลีน
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ค่า R

0.052
0.148
0.233
-0.024

ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ
(P-Value)
0.003*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านผู้ส่งสารส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผูส้ ่งสารส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปั จจัย

การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
รูปแบบอาหารคลีน
ความถีใ่ นการรับประทานอาหารคลีน
ด้านข้อมูลข่าวสาร
แหล่งเลือกซือ้ อาหารคลีน
(Message)
บุคคลใดที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ อาหารคลีน
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ค่า R

-0.003
-0.086
0.064
0.177

ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ
(P-Value)
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบสมมติฐ าน ปั จจัยด้านข้อ มูล ข่าวสารส่ งผลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านข้อมูล
ข่าวสารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านช่องทางในการส่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
คลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านช่องทางในการส่งส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปั จจัย

การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
รูปแบบอาหารคลีน
ความถีใ่ นการรับประทานอาหารคลีน
ด้ า นช่ อ งทางใน
แหล่งเลือกซือ้ อาหารคลีน
การส่ง (Channel)
บุคคลใดที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ อาหารคลีน
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ค่า R

-0.032
-0.088
0.366
0.108

ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ
(P-Value)
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านช่องทางในการส่งส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือ กบริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้า น
ช่องทางในการส่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
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สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านผู้รบั สารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านผูร้ บั สารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปั จจัย

การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
รูปแบบอาหารคลีน
ความถีใ่ นการรับประทานอาหารคลีน
ปั จจั ย ด้ า นผู้ รั บ
แหล่งเลือกซือ้ อาหารคลีน
สาร (Receiver)
บุคคลใดที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ อาหารคลีน
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ค่า R

-0.060
-0.023
0.202
0.097

ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ
(P-Value)
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยด้านผู้รบั สารส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผูร้ บั สารส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน
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4.3 การศึ กษาข้อมูลการสื่ อสารกับการบริ โภคอาหารคลี นของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร
การศึ ก ษาข้ อ มู ล การสื่ อ สารกั บ การบริ โ ภคอาหารคลี น ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
คลีน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยการสื่อสาร
เกีย่ วกับอาหารคลีน ซึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
4.3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ ว ย การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ า นเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ง สามารถนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
4.3.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้านเพศ
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
71
329
400

ร้อยละ
17.8
82.3
100.0

จากข้อมูลตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 329
คน คิดเป็ นร้อยละ 82.3 และเป็ นเพศชาย จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8
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4.3.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้านอายุ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จานวน
41
104
197
35
16
7
400

ร้อยละ
10.3
26.0
49.3
8.8
4.0
1.8
100.0

จากข้อมูลตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี จานวน 197 คน
คิดเป็ นร้อยละ 49.3 รองลงมาได้แก่ อายุ 21 – 30 ปี จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3 อายุ 41- 50 ปี จานวน 35 คน
คิดเป็ นร้อยละ 8.8 อายุ 51 – 60 ปี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 และอายุมากกว่า 60 ปี
ขึน้ ไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8
4.3.1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/ หย่าร้าง
รวม

จานวน
301
88
11
400

ร้อยละ
75.3
22.0
2.8
100.0

จากข้อมูลตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด จานวน
301 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.3 รองลงมาได้แก่ สถานภาพสมรส จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.0 และสถานภาพหม้าย/ หย่าร้าง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
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4.3.1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
9
157
234
400

ร้อยละ
2.3
39.3
58.5
100.0

จากข้อมูลตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5 รองลงมาได้แก่ การศึกษาระดับปริญ ญาตรี
จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.3 และการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.3
4.3.1.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้านอาชีพ
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/ รับจ้างอิสระ
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น
เกษียณ
รวม

จานวน
7
34
279
68
5
7
400

ร้อยละ
1.8
8.5
69.8
17.0
1.3
1.8
100.0

จากข้อ มูล ตารางที่ 4.9 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ เป็ น
พนักงานบริษทั เอกชน จานวน 279 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.8 รองลงมาได้แก่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/
รับจ้างอิสระ จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 อาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน
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34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 อาชีพนักเรียน/ นักศึกษาและเกษียณอายุใ นจานวนที่เ ท่ากัน คือ
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8 และอาชีพพ่อบ้าน/ แม่บา้ น จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3
4.3.1.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
7
7
125
105
73
83
400

ร้อยละ
1.8
1.8
31.3
26.3
18.3
20.8
100.0

จากข้อมูลตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3 รองลงมาได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือ น 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 105 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 26.3 รายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น
มากกว่า 50,000 บาทขึน้ ไป จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 40,001 –
50,000 บาท จ านวน 73 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 18.3 รายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นต่ า กว่ า หรือ เท่ า กับ
10,000 บาท และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ในจานวนทีเ่ ท่ากัน คือ จานวน 7
คน คิดเป็ นร้อยละ 1.8
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4.3.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลพฤติ กรรมเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารคลีน
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน ประกอบด้วย รูปแบบ
อาหารคลีน ความถี่ในการรับประทานอาหารคลีน แหล่งเลือกซื้ออาหารคลีน และบุคคลที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีน ซึง่ สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
4.3.2.1 การวิเ คราะห์ข้อ มูล พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโ ภคอาหารคลีน ด้า น
รูปแบบอาหารคลีน
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน
ด้านรูปแบบอาหารคลีน
รูปแบบอาหารคลีน
ผักและผลไม้ทป่ี ลอดสารพิษ
เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆทีส่ ดและสะอาด
ข้าวกล้องไม่ขดั สี และ ธัญพืชต่าง ๆ
รวม

จานวน
178
66
156
400

ร้อยละ
44.5
16.5
39.0
100.0

จากข้อ มูล ตารางที่ 4.11 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ บ ริโ ภคอาหารคลีน
ประเภทผักและผลไม้ทป่ี ลอดสารพิษ จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.5 รองลงมาได้แก่ ข้าว
กล้องไม่ขดั สี และ ธัญพืชต่าง ๆ จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.0 และเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ
ทีส่ ดและสะอาด จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.5
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4.3.2.2 การวิเ คราะห์ข้อ มูล พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโ ภคอาหารคลีน ด้า น
ความถีใ่ นการรับประทานอาหารคลีน
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน
ด้านความถีใ่ นการรับประทานอาหารคลีน
ความถีใ่ นการรับประทานอาหารคลีน
ทุกวัน
สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน
สัปดาห์ละ 3 – 4 วัน
สัปดาห์ละ 5 – 6 วัน
รวม

จานวน
29
261
82
28
400

ร้อยละ
7.2
65.3
20.5
7.0
100.0

จากข้อมูลตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามถี่ในการบริโภค
อาหารคลีนสัปดาห์ละ 1-2 วัน จานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.3 รองลงมาได้แก่ บริโภค
สัปดาห์ละ 3-4 วัน จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 บริโภคทุกวัน จานวน 29 คน คิดเป็ น
ร้ อ ย ล ะ 7.2 แ ล ะ บ ริ โ ภ ค สั ป ด า ห์ ล ะ 5-6 วั น จ า น ว น 28 ค น คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 7.0
4.3.2.3 การวิเ คราะห์ข้อ มูล พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโ ภคอาหารคลีน ด้า น
แหล่งเลือกซือ้ อาหารคลีน
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน
ด้านแหล่งเลือกซือ้ อาหารคลีน
แหล่งเลือกซือ้ อาหารคลีน
ร้านค้าทัวไป
่
ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านออนไลน์/ การจัดส่งถึงบ้าน
อื่น ๆ
รวม

จานวน
138
205
52
5
400

ร้อยละ
34.5
51.2
13.0
1.3
100.0
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จากข้อมูลตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารคลีนที่
ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2 รองลงมาได้แก่ ร้านค้า
ทัวไป
่ จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5 ร้านออนไลน์ / การจัดส่งถึงบ้าน จานวน 52 คน คิด
เป็ นร้อยละ 13.0 และแหล่งอื่น ๆ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3
4.3.2.4 การวิเ คราะห์ข้อ มูล พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโ ภคอาหารคลีน ด้า น
บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีน
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน
ด้านบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีน
บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีน
ตนเอง
ครอบครัว (พ่อ แม่ พีน่ ้อง)
เพื่อน/ เพื่อนร่วมงาน
สามี/ ภรรยา
คนรูจ้ กั
อื่น ๆ
- สื่อออนไลน์
รวม

จานวน
251
17
96
14
16

ร้อยละ
62.7
4.3
24.0
3.5
4.0

6

1.5

400

100.0

จากข้อมูลตารางที่ 4.14 พบว่า บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใน
การเลือกซื้ออาหารคลีนได้แ ก่ ตนเอง จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.7 รองลงมาได้แ ก่
เพื่อน/ เพื่อนร่วมงาน จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 ครอบครัว (พ่อ แม่ พีน่ ้อง) จานวน 17
คน คิดเป็ นร้อยละ 4.3 คนรูจ้ กั จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 สามี / ภรรยา จานวน 14 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.5 และอื่น ๆ ซึง่ ได้แก่ สื่อออนไลน์ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5
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4.3.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับอาหารคลีนประกอบด้วย ประเภทของ
สื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่อการสื่อสารผ่านสื่อ ทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร และประเภทของ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั รูผ้ ่านสื่อ ซึง่ สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
4.3.3.1 การวิเ คราะห์ข้อ มูล การรับรู้ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ด้าน
ประเภทของสื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับ
อาหารคลีนด้านประเภทของสื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ประเภทของสื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
โทรทัศน์
สื่อสิง่ พิมพ์ กรุณาระบุ
- นิตยสาร
ป้ ายโฆษณา และโปสเตอร์
โฆษณา ณ จุดซือ้
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
(เว็บไซต์/ สื่อสังคมออนไลน์)
การบอกต่อ
รวม

จานวน
17

ร้อยละ
4.3

31

7.8

5
13
6

1.3
3.3
1.5

298

74.5

30
400

7.5
100.0

จากข้อ มูล ตารางที่ 4.15 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ร ับ รู้ข้อ มูล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับอาหารคลีนผ่านการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์/ สื่อสังคมออนไลน์) จานวน
298 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.5 รองลงมาได้แก่ สื่อสิง่ พิมพ์ ซึง่ ได้แก่ นิตยสาร จานวน 31 คน คิด
เป็ นร้อยละ 7.8 การบอกต่อ จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 สื่อโทรทัศน์ จานวน 17 คน คิด
เป็ นร้อ ยละ 4.3 การโฆษณา ณ จุดซื้อ จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 3.3 กิจกรรมส่ งเสริม
การตลาด จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ป้ ายโฆษณาและโปสเตอร์ จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.3
4.3.3.2 การวิเ คราะห์ข้อ มูล การรับรู้ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ด้าน
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารผ่านสื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
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ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับ
อาหารคลีนด้านความคิดเห็นต่อการสื่อสารผ่านสื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารผ่านสื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูล
ข่าวสาร
เป็ นสื่อทีส่ ามารถทาให้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว
เป็ นสื่อทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย
เป็ นสื่อที่สามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้ตลอด 24
ชัวโมง
่
เป็ นสื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสารเป็ นประจาทุกวัน
เป็ นสื่อที่สามารถทาให้กลุ่มคนรับรูข้ อ้ มูลได้เป็ น
จานวนมาก
รวม

จานวน

ร้อยละ

117

29.3

122

30.5

68

17.0

59

14.8

34

8.5

400

100.0

จากข้อมูลตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ม คี วามคิดเห็นต่อการ
สื่อสารผ่านสื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสารว่าเป็ นสื่อทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 30.5 รองลงมาได้แก่ การเป็ นสื่อที่สามารถทาให้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จานวน
117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 เป็ นสื่อทีส่ ามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
จานวน 68
คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 เป็ นสื่อที่รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารเป็ นประจาทุกวัน จานวน 59 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 14.8 และเป็ นสื่อทีส่ ามารถทาให้กลุ่มคนรับรูข้ อ้ มูลได้เป็ นจานวนมาก จานวน 34 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.5
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4.3.3.3 การวิเ คราะห์ข้อ มูล การรับรู้ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ด้าน
ประเภทของข้อมูลทีไ่ ด้รบั รูผ้ ่านสื่อ
ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับ
อาหารคลีนด้านประเภทของข้อมูลทีไ่ ด้รบั รูผ้ ่านสื่อ
ประเภทของข้อมูลทีไ่ ด้รบั รูผ้ ่านสื่อ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากอาหารคลีน
ปริมาณแคลอรีท่ ไ่ี ด้รบั จากอาหารคลีน
เมนูทห่ี ลากหลายของอาหารคลีน
วัตถุดบิ / ปริมาณส่วนผสมที่นามาใช้ในการปรุง
อาหารคลีน
วิธกี ารปรุงรสอาหารคลีน
แหล่งจัดจาหน่ายอาหารคลีน
หลักการของการรับประทานอาหารคลีน
รวม

จานวน
140
53
135

ร้อยละ
35.0
13.3
33.8

25

6.3

11
9
27
400

2.8
2.3
6.8
100.0

จากข้อ มูล ตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ ได้รบั รู้ข้อ มูล จากสื่อ
เกี่ยวกับประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากอาหารคลีน จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมาได้แก่
เมนูทห่ี ลากหลายของอาหารคลีน จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8 ปริมาณแคลอรีท่ ่ไี ด้รบั
จากอาหารคลีน จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 หลักการของการรับประทานอาหารคลีน
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8 วัตถุดบิ / ปริมาณส่วนผสมที่นามาใช้ในการปรุงอาหารคลีน
จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 วิธกี ารปรุงรสอาหารคลีน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
และแหล่งจัดจาหน่ายอาหารคลีน จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.3
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4.3.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลระดับความคิ ดเห็นต่ อปัจจัยการสื่อสารเกี่ยวกับอาหาร
คลีน
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ระดับ ความคิด เห็น ต่ อ ปั จ จัย การสื่อ สารเกี่ย วกับ อาหารคลีน
ประกอบด้วย ระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อปั จจัยการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีน ระดับความ
คิดเห็นต่อ การเป็ นผู้ส่ งสารของผู้ ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการ
ด้านโภชนาการ ระดับความคิดเห็นต่อช่องทางการสื่อสารของ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ และความคิดเห็นของผู้รบั ข้อมูลข่าวสารจาก ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ซึง่ สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับความคิดเห็น
โดยรวมต่อปั จจัยการสื่อสารเกีย่ วกับอาหารคลีน
ปั จจัยการสื่อสารเกีย่ วกับอาหารคลีน
ผูส้ ่งสาร
การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการสื่อสารของ
ผูร้ บั ข้อมูลข่าวสาร

ค่าเฉลีย่
3.43
3.62
3.90
3.89

ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.61
0.66
0.67
0.59

การแปล
ความหมาย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

จากข้อมูลตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อ การเป็ นผูส้ ่ง
สารการสื่อ สารข้อ มูล ข่ า วสาร ช่ อ งทางการสื่อ สารของผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ และการเป็ นผูร้ บั ข้อมูลข่าวสารจาก ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ
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4.3.5 การวิ เคราะห์กระบวนการสื่อสาร
4.3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อการเป็ นผูส้ ่งสารของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับความคิดเห็น
ต่อการเป็ นผูส้ ่งสารของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ
การเป็ นผูส้ ่งสารของผูป้ ระกอบธุรกิจ
อาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นักวิชาการด้านโภชนาการเป็ นผูส้ ่งสาร
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริง
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นั ก วิช าการด้ า นโภชนาการ ควรใช้
ดารา นักแสดง มาทาหน้าที่เป็ นผู้ช่วย
ในการส่งสาร
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นัก วิช าการด้า นโภชนาการ เป็ น ผู้ส่ ง
สารที่ม ีค วามน่ า เชื่อ ถือ ของข้อ มูล ใน
ระดับสูง
ค่าเฉลีย่ โดยรวม

ค่าเฉลีย่

ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

การแปล
ความหมาย

3.67

0.75

เห็นด้วย

3.00

1.01

ไม่แน่ใจ

3.64

0.89

เห็นด้วย

3.43

0.61

เห็นด้วย

จากข้อมูลตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ผู้ประกอบ
ธุ รกิจอาหารคลีน และนัก วิชาการด้านโภชนาการเป็ นผู้ส่ งสารที่ใ ห้ข้อมูล ตามความเป็ นจริง
(ค่าเฉลีย่ 3.67) และผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ เป็ นผูส้ ่งสารทีม่ ี
ความน่ าเชื่อ ถือ ของข้อ มูล ในระดับสูง (ค่ าเฉลี่ย 3.64) นอกจากนี้กลุ่ มตัว อย่างไม่แน่ ใ จว่ า ผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ควรใช้ดารา นักแสดง มาทาหน้าที่
เป็ นผูช้ ่วยในการส่งสาร (ค่าเฉลีย่ 3.00)
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4.3.5.2 การวิเ คราะห์ข้อ มูลระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับความคิดเห็น
ต่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นัก วิชาการด้านโภชนาการให้ข้อ มูล /
เนื้ อ หาส าหรับ การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ
อาหารคลีนได้ อย่างชัดเจน ครบถ้วน
สมบูรณ์
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นั ก วิ ช า ก า ร ด้ า น โ ภ ช น า ก า ร ใ ช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น Logo / ข้อความ
ที่ส่อื ถึงความพิเศษ/จุดเด่นของอาหาร
คลีนทีม่ มี ากกว่าอาหารทัว่ ๆ ไป
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นักวิชาการด้านโภชนาการใช้ขอ้ ความ
เพื่อการสื่อสารอาหารคลีนที่เข้าใจง่าย
ไม่คลุมเครือ
ค่าเฉลีย่ โดยรวม

ค่าเฉลีย่

ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

การแปล
ความหมาย

3.56

0.75

เห็นด้วย

3.64

0.85

เห็นด้วย

3.66

0.88

เห็นด้วย

3.62

0.66

เห็นด้วย

จากข้อมูลตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการให้ขอ้ มูล/เนื้อหาสาหรับการสื่อสารเกี่ยวกับ
อาหารคลีนได้ อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ (ค่าเฉลีย่ 3.56) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ ใช้สญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ เช่น Logo / ข้อความทีส่ ่อื ถึงความพิเศษ/จุดเด่น
ของอาหารคลีนที่มมี ากกว่าอาหารทัว่ ๆ ไป (ค่าเฉลี่ย 3.64) และผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน
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และนักวิชาการด้านโภชนาการใช้ขอ้ ความเพื่อการสื่อสารอาหารคลีนที่เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ
(ค่าเฉลีย่ 3.66)
4.3.5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อช่องทางการสื่อสาร
ของ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับความคิดเห็น
ต่อช่องทางการสื่อสารของ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ
ช่องทางการสื่อสารของ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ เลือกใช้ส่อื
ที่ท าให้ร ับ รู้ข้อ มูล ข่ า วสารต่ า ง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย เช่น มีทงั ้ ภาพและ
เสียง เป็ นต้น
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นักวิชาการด้านโภชนาการควรเลือกใช้
สื่อ ที่ท าให้ ร ับ รู้ข้อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ
เกีย่ วกับอาหารคลีนทุกวัน
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นั ก วิ ช าการด้ า นโภชนาการ คว ร
เลือ กใช้ส่อื สังคมออนไลน์ มากกว่าสื่อ
อื่น ๆ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ค่าเฉลีย่ โดยรวม

ค่าเฉลีย่

ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

การแปล
ความหมาย

3.91

0.85

เห็นด้วย

3.90

0.91

เห็นด้วย

3.90

0.77

เห็นด้วย

3.90

0.67

เห็นด้วย

จากข้อมูลตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ เลือกใช้ส่อื ทีท่ าให้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย เช่น มีทงั ้ ภาพและเสียง เป็ นต้น (ค่าเฉลีย่ 3.91) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน
และนักวิชาการด้านโภชนาการควรเลือกใช้ส่อื ทีท่ าให้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร
คลีนทุกวัน (ค่าเฉลีย่ 3.90) และผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ควร
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เลือกใช้ส่อื สังคมออนไลน์ มากกว่าสื่ออื่น ๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 3.90) ดังนัน้ ผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีนควรเลือกใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร
คลีน ทัง้ นี้เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เป็ นสื่อทีส่ ามารถนาเสนอข้อมูลได้ทงั ้ ภาพและเสียง อีกทัง้
ยังเป็ นสื่อทีส่ ามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
4.3.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้รบั ข้อมูลข่าวสารจาก ผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ตารางที่ 4.22 แสดงจานวนค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลระดับความคิดเห็น
ของผูร้ บั ข้อมูลข่าวสารจาก ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ
ความคิดเห็นของผูร้ บั ข้อมูลข่าวสาร
จาก ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการ
ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ไ ด้ ร ับ จากสื่อ ต่ า ง ๆ
เกี่ ย วกับ อาหารคลีน ของผู้ ป ระกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ เป็ นข้อ มูล ที่ต รงกับความ
เป็ นจริง
การนาเสนอเนื้อหาสารของผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริม และ
รัก ษาสุ ขภาพ จากการบริโภคอาหาร
คลีน
การใช้ ข้อ ความในสื่อ ของผู้ป ระกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
จะท าให้ร บั รู้ข้อ มูล ข่า วสารที่เ ป็ น จริง
มากขึน้
ค่าเฉลีย่ โดยรวม

ค่าเฉลีย่

ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

การแปล
ความหมาย

3.76

0.79

เห็นด้วย

3.86

0.83

เห็นด้วย

4.04

0.60

เห็นด้วย

3.89

0.59

เห็นด้วย
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จากข้อมูลตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าข้อมูลข่าวสาร
ทีไ่ ด้รบั จากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารคลีนของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ เป็ นข้อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริง (ค่าเฉลี่ย 3.76) การนาเสนอเนื้อหาสารของผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ มุ่งเน้นการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ
จากการบริโภคอาหารคลีน (ค่าเฉลีย่ 3.86) และการใช้ขอ้ ความในสื่อของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จะทาให้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารที่
เป็ นจริงมากขึน้ (ค่าเฉลีย่ 4.04)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาเกี่ย วกับ การสื่อ สารที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กบริโ ภคอาหารคลีน ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสาร
เพื่อการบริโภคอาหารคลีนของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ และ
เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่อสารทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริมาณ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล จากผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน จานวน 3 ท่าน นักวิชาการด้านโภชนาการ
จานวน 2 ท่าน และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นแฟนเพจเฟซบุ๊คทีจ่ าหน่ ายอาหารคลีน จานวน 400 คน
ซึ่ง ข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมในครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย สามารถสรุ ป ผล อภิป รายผล และให้
ข้อเสนอแนะ ได้ดงั นี้

5.1 สรุปผล
5.1.1 สรุป ผลการวิ เคราะห์ข้ อ มูลทัศ นคติ เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ โ ภค
อาหารคลีนของผูป้ ระกอบธุรกิ จอาหารคลีนและนักวิ ชาการด้านโภชนาการ
การศึกษาข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารที่ส่งเสริมการบริโภค
อาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากผู้ป ระกอบธุ ร กิจ อาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการนัน้ สามารถสรุปผลการวิจยั ออกเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
5.1.1.1 ด้านผูส้ ่งสาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ใน
ฐานะผูส้ ่งสารได้มคี วามคิดเห็น ว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควร
เป็ น ผู้ท่ีม ีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ อาหารคลีน ในระดับ มาก และมีค วามรู้จ ริง รวมทัง้ มี
การศึกษาจริง และจะต้องเป็ นผู้ท่สี ามารถให้คานิยามและความหมายของอาหารคลีนได้อย่าง
ชัดเจน สามารถโน้มน้าวใจให้ผบู้ ริโภคเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมโดยเกิดความนิยมในการ
รับประทานอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ และจะต้องเป็ นผูท้ บ่ี ริโภคอาหารคลีนด้วย อย่างไรก็ตามการ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการที่มที ศั นคติท่ดี ตี ่ออาหารคลีน และมี
พฤติกรรมการบริโภคคลีนเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องจะมีส่วนทาให้เกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะสื่อสารเพื่อ
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การส่ งเสริมการบริโภคอาหารคลีนได้ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน/
นักวิชาการด้านโภชนาการที่มคี วามรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์/ คุณสมบัตทิ เ่ี กิด
จากการบริโภคอาหารคลีน จะช่ว ยทาให้ผู้บริโภครับประทานอาหารคลีนเพิ่มมากขึ้น อย่ า ง
แน่นอน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการควร
มีทกั ษะในการสื่อสารเพื่อจะสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนให้ประชาชนเกิดการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีน และควรใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนเกิด
การบริโภคอาหารคลีนด้านต่าง ๆ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการ
จะต้องทาทดสอบก่อนว่าสถานการณ์ทผ่ี ู้บริโภคเผชิญอยู่ในขณะนัน้ เป็ นอย่างไร รวมทัง้ ทาการ
ประเมินและวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้ าหมายใดเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก ก็ ให้จะมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนัน้
ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการไม่จาเป็ นที่จะต้องเป็ น
ผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงด้านการอาหาร หรือเป็ นผู้ทเ่ี คยได้รบั รางวัลเกี่ยวกับการโภชนาการ ขอเพียงแต่ให้
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูเ้ กี่ยวกับอาหารคลีนก็เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านมีความคิด
เห็นว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการนัน้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงด้าน
การอาหาร หรือเป็ นผูท้ เ่ี คยได้รบั รางวัลเกี่ยวกับการโภชนาการ เพื่อทีท่ าหน้าทีด่ า้ นการสื่อสาร
เพื่อการกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคนิยมรับประทานอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ ได้เป็ นอย่างดี และควรใช้การ
สื่อสารทางตรงกับผู้บริโภคผ่านทางผู้มอี ทิ ธิพลหรือผู้ท่ใี กล้ชดิ ผู้บริโภคในหลายระดับร่วมกัน
ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากกลุ่ ม ผู้ ม ีอิท ธิพ ลหรือ ผู้ ใ กล้ ชิด เพีย งกลุ่ ม เดีย วจะไม่ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภคในการรับประทานอาหารคลีนเพิม่ ขึน้ ได้
นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนบางท่านได้มคี วามคิดเห็นว่า ผู้ส่งสาร
เกี่ยวกับอาหารคลีนนัน้ จะเป็ นบุคคลใดก็ได้ แต่จะต้องเป็ นผู้ ท่ศี ึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อ ง
อาหารด้วยตนเอง และเป็ นผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จจากประโยชน์ของอาหารประเภทนัน้
5.1.1.2 ด้านสาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ใน
ฐานะผู้ส่งสารได้มคี วามคิดเห็นว่าการสื่อสารทางสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้ภาพ หรือ Info
Graphic การใช้ภาษา ฯลฯ เป็ นสิง่ ที่มคี วามสาคัญ เป็ นอย่างมาก เพราะการสื่อ สารผ่ า นทาง
สัญลักษณ์จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ สาหรับเนื้อหาต่างๆ เกีย่ วกับอาหารคลีนที่
มีอยู่ในสื่อปั จจุบนั นัน้ มีความน่ าเชื่อถือ ได้ร้อ ยละ 50 เนื่องจากผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน/
นั ก วิช าการด้ า นโภชนาการ มีค วามเห็น ว่ า เนื้ อ หาต่ า ง ๆ นั ้น ไม่ ส ามารถพิสู จ น์ ไ ด้ ท าง
วิทยาศาสตร์ และไม่มงี านวิจยั ที่มาสนับสนุ น จึงไม่มคี วามน่ าเชื่อถือ ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจ
อาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการบางท่านมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาสารในปั จจุบนั นัน้ มี
ความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีแหล่งอ้างอิงทีน่ ่าเชื่อถืออยูแ่ ล้ว
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สาหรับความซับซ้อนของเนื้อหาและรายละเอียดเกีย่ วกับอาหารคลีนนัน้ พบว่า
เนื้อ หาในรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีน ที่ป รากฏในสื่อ ต่ า ง ๆ นัน้ ทาให้เ กิดความเข้า ใจ
ค่อนข้างยาก นอกจากนี้การจัดการสารโดยการเรียบเรียงเนื้อหาและลาดับการนาเสนอข้อมูล
ผ่านสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีนในปั จจุบนั นัน้ ไม่สามารถประยุกต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารคลี
นแบบตะวันตกมาใช้ในบริบทของความเป็ นอาหารคลีนแบบไทยได้ จึงทาให้ผู้บริโภคคนไทย
เกิดเข้าใจเกีย่ วกับอาหารคลีนได้ยาก
5.1.1.3 ด้านช่องทางการสื่อสาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ใน
ฐานะผูส้ ่งสารได้มคี วามคิดเห็นว่า การใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านโภชนาการจากต่างประเทศนัน้ จะ
ไม่สามารถทาให้ประชาชนเกิดการบริโภคอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาว
ต่ า งประเทศนั น้ จะ ไม่ ส ามารถอธิบ ายเกี่ย วกับ อาหารคลีน ใน บริบ ทของคนไทยได้ ดีเ ท่ า
นักวิชาการทีเ่ ป็ นคนไทย อย่างไรก็ตามการยกตัวอย่างหรือการใช้กรณีศกึ ษาของบุคคลตัวอย่าง
ที่ได้รบั ประโยชน์ จากการบริโภคอาหารคลีนนัน้ อาจยกตัวอย่างได้เป็ นบางคน หรือบางกรณี
ทัง้ นี้เนื่องจากการบริโภคอาหารคลีนเป็ นเพียงปั จจัยหนึ่งในหลายปั จจัย ที่ ทาให้คนมีสุขภาพดี
ขึน้ ซึง่ ไม่ได้หมายความว่า การบริโภคอาหารคลีนแต่ไม่มกี ารออกกาลังกาย ผูบ้ ริโภคมีอารมณ์
ขุ่นมัว มีค วามเครียด มีก ารนอนหลับพักผ่ อ นไม่เ พียงพอ มีการสูบบุหรี่หรือ ดื่มสุ รา ก็จะไม่
สามารถทาให้สุขภาพดีได้ ดังนัน้ ในการยกตัวอย่างบุคคล ต้องทาให้รอบด้านเพื่อแสดงว่าอาหาร
คลีนนัน้ เป็ นหนึ่งในหลายปั จจัย ทีท่ าให้ผบู้ ริโภคมีสุขภาพดี ซึง่ จะเห็นได้ว่าการยกตัวอย่างที่ดี
หรือการใช้กรณีศกึ ษาของบุคคลตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการบริโภคอาหารคลีนนัน้ จะทา
ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจจากตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ผลลัพธ์ท่ดี ตี ามทีผ่ สู้ ่ งสารได้นาเสนอ นอกจากนี้
การนาเสนอเกี่ยวกับผลลัพธ์ผ่านการสื่อสารออนไลน์ท่เี กิดขึน้ จริงกับผูบ้ ริโภคด้วยตนเอง (การ
รีววิ ) จะมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ อีกช่องทางหนึ่งที่จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์
อาหารคลีน นอกจากนี้การยกตัวอย่างให้เห็น และการมีตวั อย่างที่ได้รบั จากการบริโภคอาหาร
คลีนอย่างแท้จริง จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจอาหารคลีนได้มากขึน้ ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวย่อม
ดีกว่าการพูดจากปากเปล่าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ในด้านการใช้ส่อื ในการสื่อสารนัน้ จะต้อง
ใช้ส่อื ผสมหรือสื่อหลายประเภทร่วมกัน จึงจะทาให้ผู้บริโภคเข้า ใจอาหารคลีนและนาไปสู่การ
ปฏิบตั จิ ริง และให้ขน้ึ อยูก่ บั บริบทของบุคคลทีเ่ ป็ นผูร้ บั สารด้วย
5.1.1.4 ด้านผูร้ บั สาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ใน
ฐานะผูส้ ่งสารได้มคี วามคิดเห็นว่า หลังจากการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการนัน้ ผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีความรู้และมีค วาม
เข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนในระดับปานกลาง ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคอีกส่วนหนึ่งยังไม่มคี วามเข้าใจ
เกี่ยวกับอาหารคลีน ซึ่งสาหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนนัน้ พบว่า ผู้บริโภคที่ต ั ดสินใจซื้อ
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อาหารคลีนโดยส่ วนใหญ่ จะทาการศึกษาหาข้อ มูล มาก่อ นล่วงหน้ า จึงไม่มขี ้อสงสัยเกี่ยวกับ
อาหารคลีน ในขณะที่ผู้บริโภคประมาณร้อ ยละ 20 ที่เกิดความสนใจอาหารคลีนโดยบัง เอิญ
มักจะมีคาถามเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน เนื่องจากไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกั บ
อาหารคลีนมาก่อนล่วงหน้า จึงมักจะต้องทาการสื่อสารเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจที่ดใี นการ
บริโภคอาหารคลีน อย่างไรก็ตามการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนมีส่วนทาให้ประชาชนมี
การบริโภคอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้นกั วิชาการยังมีความคิดเห็นว่าการทีผ่ บู้ ริโภคจะมี
การบริโภคอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ หรือไม่นัน้ ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั การใช้คาว่าอาหารคลีน แต่ขน้ึ อยู่
กับการใช้คาว่าอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะหน่ วยงานของรัฐที่ได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ดังนัน้ อาหารคลีนจึงถือเป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพ
ของผูบ้ ริโภค
แต่ อ ย่า งไรก็ต ามในปั จ จุบ ัน ผู้ร บั สารสามารถน าความรู้ท่ีไ ด้ร บั ไปใช้ใ นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการบริโภคอาหารคลีนได้ไม่ถงึ 100% ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การมีจติ สานึก
ด้านอาหารและโภชนาการ และมีความรักสุขภาพ อีกทัง้ การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน
ไม่ได้ทาให้เกิดการยอมรับในแวดวงด้านการโภชนาการมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากการสื่อสารเรื่อง
อาหารคลีนในแวดวงดังกล่าวนัน้ ผู้ส่อื สารไม่ได้ส่อื สารเฉพาะเรื่องอาหารคลีนเพียงเรื่องเดียว
แต่ เ ป็ นการสื่อ สารด้า นการโภชนาการในหลาย ๆ เรื่อ ง นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยู่ปั จ จัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนทีใ่ ช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการทาการตลาด พบว่า
การบริโภคอาหารคลีนได้เกิดการยอมรับในแวดวงโภชนาการเพิม่ มากขึน้ ซึ่งจะสังเกตได้จาก
จานวนสมาชิกที่เพิม่ ขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ ท่ผี ู้ประกอบธุรกิจได้จดั ทาขึ้น อีกทัง้ การเชิญผู้
ประกอบธุรกิจอาหารคลีนมาดาเนินการให้สมั ภาษณ์แก่ผู้จดั รายการต่าง ๆ สามารถเป็ นส่วน
หนึ่งทีจ่ ะทาให้เกิดการยอมรับในแวดวงด้านการโภชนาการมากยิง่ ขึน้
5.1.2 สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปั จจัยของการสื่ อสารที่ ส่งผลต่ อการตัด สิ นใจ
เลือกบริ โภคอาหารคลีน ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยของการสื่อสารทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
คลีน ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้าน
ผูส้ ่งสาร ปั จจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปั จจัยด้านช่องทางในการสื่อสาร และปั จจัยด้านผูร้ บั สารส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งปั จจัยที่ม ี
ความสัมพันธ์มากทีส่ ุด ได้แก่ ปั จจัยด้านช่องทางในการสื่อสารกับแหล่งเลือกซือ้ อาหารคลีน โดย
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (R เท่ากับ 0.366)
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5.1.3 สรุป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสื่ อ สารกับ การบริ โ ภคอาหารคลี น ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
5.1.3.1 การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ น
พนักงานบริษทั เอกชน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
5.1.3.2 การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคลีน พบว่ า รูปแบบ
อาหารคลีนที่เลือกบริโภคมากที่สุ ด ได้แก่ ผักและผลไม้ท่ีปลอดสารพิษ โดยมีความถี่ในการ
รับประทานอาหารคลีน สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน ซึง่ กลุ่มตัวอย่างจะซือ้ อาหารคลีนจากห้างสรรพสินค้า/
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีนมากทีส่ ุด ได้แก่ ตนเอง
5.1.3.3 การศึกษาการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับอาหารคลีน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนผ่านสื่อการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์/ สื่อสังคม
ออนไลน์) เนื่องจากเป็ นสื่อทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย และทาให้ได้รบั รูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
จากอาหารคลีน
5.1.3.4 การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีน
พบว่า
1) ด้านผู้ส่งสาร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วย
ต่อการเป็ นผูส้ ่งสารของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ซึง่ เมือ่ พิจารณา
องค์ประกอบรายย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการ
ด้านโภชนาการเป็ นผู้ส่งสารทีใ่ ห้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริง และเป็ นผูส้ ่งสารที่มคี วามน่ าเชื่อถือของ
ข้อมูลในระดับสูง นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่แน่ ใจต่ อการใช้ดารา นักแสดง มาทาหน้ าที่
เป็ นผูช้ ่วยในการส่งสาร
2) ด้านข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็น
ด้วยต่ อข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบรายย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยว่าผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และ
นักวิชาการด้านโภชนาการใช้ขอ้ ความเพื่อการสื่อสารอาหารคลีนทีเ่ ข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ มีการใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น Logo/ ข้อความทีส่ ่อื ถึงความพิเศษ/ จุดเด่นของอาหารคลีนทีม่ มี ากกว่าอาหาร
ทัว่ ๆ ไป และมีการให้ข้อมูล/ เนื้ อหาส าหรับการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารคลีนได้ อย่างชัดเจน
ครบถ้วน สมบูรณ์
3) ด้านช่องทางในการส่ง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับ
เห็นด้วยต่ อช่ องทางในการส่ งข่ าวสารของผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้ า น
โภชนาการ ซึ่งเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ เลือกใช้ส่อื ที่ทาให้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น มีทงั ้ ภาพและเสียง เป็ นต้น ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
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โภชนาการควรเลือกใช้ส่อื ที่ทาให้รบั รู้ ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ เกี่ยวกับอาหารคลีนทุกวัน และควร
เลือกใช้ส่อื เครือข่ายสังคมมากกว่าสื่ออื่นๆ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
4) ด้านผู้รบั สาร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วย
ต่ อผู้รบั สารของผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ ซึ่งเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าการใช้ข้อความในสื่อของผู้ประกอบธุ รกิจ
อาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จะทาให้ท่านรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ป็ นจริงมากขึน้ การนาเสนอเนื้อหาสารของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการ
ด้านโภชนาการ มุง่ เน้นการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ จากการบริโภคอาหารคลีน และข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รบั จากสื่อต่างๆ เกี่ยวกับอาหารคลีนของผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้าน
โภชนาการ เป็ นข้อมูลทีต่ รงกับความเป็ นจริง

5.2 อภิ ปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
5.2.1 การศึ กษาทัศ นคติ เกี่ ย วกับการสื่ อสารเพื่ อ การบริ โ ภคอาหารคลี น ของผู้
ประกอบธุรกิ จอาหารคลีนและนักวิ ชาการด้านโภชนาการ
5.2.1.1 ด้านผูส้ ่งสาร
1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการในปั จจุบนั มี
ความรูค้ วามเข้าใจทางวิชาการด้านอาหารคลีนทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือการเป็ นอาหารเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการ ซึ่งควรเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนในระดับมาก และเป็ นผูท้ ่มี คี วามรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอด
ประโยชน์/ คุณสมบัตทิ ่เี กิดจากการบริโภคอาหารคลีน ซึ่งไม่จาเป็ นที่จะต้องเป็ นผู้ท่มี ชี ่อื เสียง
ด้านการอาหาร หรือเป็ นผู้ท่เี คยได้รบั รางวัลเกี่ยวกับการโภชนาการ ขอเพียงแต่ให้เป็ นผู้ท่มี ี
ความรูเ้ กี่ยวกับอาหารคลีนก็เพียงพอ แต่ หากเป็ นผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงด้านการอาหาร หรือเป็ นผูท้ เ่ี คย
ได้รบั รางวัลเกี่ยวกับการโภชนาการ ก็จะสามารถกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคนิยมรับประทานอาหารคลีน
เพิม่ มากขึน้ ได้เป็ นอย่างดี และควรใช้การสื่อสารทางตรงกับผูบ้ ริโภคผ่านทางผูม้ อี ทิ ธิพลหรือผูท้ ่ี
ใกล้ชดิ ผูบ้ ริโภคในหลายระดับร่วมกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปองพรรณ พนมสารนรินทร์
(2541) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยทางการสื่อสารการตลาดทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค
ฟาสต์ฟ้ ูดของวัยรุน่ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มอ้างอิงมีอทิ ธิพลทาให้วยั รุ่นบริโภคฟาสต์ฟ้ ูด
ได้พอสมควร และสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่อง การสื่อสารและปั จจัยที่มตี ่อการดื่มเครื่องดื่มที่ม ี
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แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ของ อุรยา วงศ์ไชยคง (2547) โดยผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มผี ลต่อ
การดื่มเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ของวัยรุ่นมาจาก ปั จจัยภายใน ได้แก่ ความยากลอง อยากรู้
รสชาติ ปั จจัยภายนอก ได้แก่ เพื่อน ญาติ พีน่ ้อง ปั จจัยแวดล้อม ได้แก่ การเห็นดาราหรือบุคคล
รอบข้างดื่ม ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารทางตรงกับผูบ้ ริโภคผ่านทางผูม้ อี ทิ ธิพลหรือผูท้ ใ่ี กล้ชดิ
ผูบ้ ริโภคในหลายระดับร่วมกัน
2) ด้านทัศนคติ
ปั จจุบนั การประเมินทัศนคติ/และพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
แต่ละคนก่อนทาการสื่อสารเพื่อการรับรูใ้ นปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารนัน้ มี
อยู่น้อยมาก ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรต้องทาทดสอบก่อนว่า
สถานการณ์ ท่ีผู้บ ริโ ภคเผชิญ อยู่ใ นขณะนัน้ เป็ นอย่า งไร เพื่อ ให้ผู้ส่ ง สารรับ รู้ใ นปั ญ หาและ
อุปสรรคทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารคลีน และผูส้ ่งสารจะต้องทาการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายก่อน
ทาการสื่อสาร โดยศึกษาว่ากลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งการ
ประเมินและการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ส่ งสารรับรูใ้ นปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
การบริโภคอาหารคลีนได้ และเป็ นการวิเคราะห์ผฟู้ ั ง ตัง้ แต่ตวั ผูบ้ ริโภค ภูมหิ ลัง ความรู้ ทัศนคติ
การใช้ ชีว ิต พฤติก รรม ทัง้ นี้ ใ นองค์ ก รธุ ร กิจ ด้ า นอาหารคลีน ผู้ บ ริโ ภคถือ เป็ นบุ ค คลที่ม ี
ความสาคัญทีส่ ุด ซึง่ ผูบ้ ริโภคอาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ธุรกิจไม่สามารถทีจ่ ะ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกันออกไปได้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน
จะต้องทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารคลีนมากกว่าการให้ความสาคัญกับการแข่งขัน
ด้านราคา ธุ รกิจจึงจะสามารถอยู่รอดต่ อ ไปได้ ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ วนิดา บุญ พร
(2552) ที่ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่อ งพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารเพื่อ สุ ข ภาพของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และได้ทาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารเพื่อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ตามตัวแปร อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ด้านรูปแบบการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ตามตัวแปร เพศ
รายได้ และอาชีพ ด้านการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ตามตัวแปร เพศ รายได้ และอาชีพ
3) ทักษะในการสื่อสาร
ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการ ควรมีทกั ษะ
ในการสื่อสารเพื่อจะสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน ให้ประชาชนเกิดการรับรู้และ
เข้าใจเกีย่ วกับอาหารคลีนได้เป็ นอย่างดี โดยจะต้องมีการประยุกต์องค์ความรู้ ทีเ่ ป็ นทฤษฎี มาสู่
การปฏิบตั ิ เพื่อทีจ่ ะให้ทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความเข้าใจง่ายขึน้ ซึง่ ในปั จจุบนั การกระทาดังกล่าวได้
ส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดพฤติกรรมการรับประทานอาหารคลีนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการต้องใช้ส่อื เข้ามาช่วยในการสื่อสาร โดยจะต้องเป็ น
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สื่อทีเ่ ข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงได้งา่ ย ไม่มคี วามสลับซับซ้อน และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญใจ ศุกรนันทน์ (2548) ทีไ่ ด้ทาการวิจยั เรื่อง การประยุกต์ความ
เชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุ นทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า โปรแกรมสุขศึกษาโดยการ
ประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม มีผลทาให้พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารดีขน้ึ
4) สภาพสังคมและวัฒนธรรม
เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารคลี น นั ้น เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี มุ่ ง เน้ น ถึ ง
ประโยชน์ ของอาหาร และเพื่อให้ได้รบั การยอมรับในสังคม ดังนัน้ การเลือกผู้ส่งสารจาเป็ นที่
จะต้องเป็ นผู้ท่มี ชี ่อื เสียงด้านการอาหาร หรือเป็ นผู้ท่เี คยได้รบั รางวัลเกี่ ยวกับการโภชนาการ
เพื่อทีท่ าหน้าที่ด้านการสื่อสารเพื่อการกระตุ้นให้ผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารคลีนเพิม่ มาก
ขึ้น และควรใช้การสื่อสารทางตรงกับผู้บริโภคผ่านทางผู้มอี ิทธิพลหรือผู้ท่ใี กล้ชดิ ผู้บริโภคใน
หลายระดับร่วมกัน ทัง้ นี้เนื่องจากกลุ่มผู้มอี ิทธิพลหรือผู้ใกล้ ชดิ เพียงกลุ่มเดียวจะไม่สามารถ
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภคในการรับประทานอาหารคลีนเพิม่ ขึน้ ได้ นอกจากนี้ผสู้ ่ง
สารจะต้ อ งเป็ นผู้ ท่ีศึก ษาหาความรู้เ กี่ย วกับ เรื่อ งอาหารด้ ว ยตนเอง และเป็ นผู้ ท่ีป ระสบ
ความสาเร็จจากประโยชน์ของอาหารประเภทนัน้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ ร้า งความน่ าเชื่อถือให้แก่ผสู้ ่งสาร
และสามารถเกิดการยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุรยา วงศ์ไชยคง (2547) ที่ได้
ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสื่อสารและปั จจัยทีม่ ตี ่อการดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ของวัยรุ่น
พบว่า ปั จจัยแวดล้อมทีม่ ตี ่อการดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ของวัยรุ่น ได้แก่ การเห็นดาราหรือ
บุคคลรอบข้างดื่ม
5) กลยุทธ์การสื่อสาร
การศึกษาพบว่าการสื่อสารทางสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้ภาพ หรือ
Info Graphic การใช้ภาษา ฯลฯ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะการสื่อสารผ่านทาง
สัญลักษณ์จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึน้ การเห็นภาพ 1 ภาพ จะสามารถอธิบาย
ได้ดกี ว่าคาพูด ซึ่งจะต้องมีคาประกอบภาพบ้างเล็กน้อย เพื่อช่วยอธิบายความหมายของภาพ
และหากมีเสียง มีกลิน่ มีความตลกเฮฮา หรือมีความสนุกเข้ามาร่วมด้วยก็จะสามารถช่วยในการ
สื่อสารได้ดี ทัง้ นี้ผสู้ ่งสารจะทาการสื่อสารเฉพาะตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะภูมหิ ลัง
ของผู้บริโภคชาวไทยหากมุ่งเน้ นทางด้านวิชาการมากเกินไปจะไม่เกิดความน่ าสนใจ และไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ นอกจากนี้การจัดการสารโดยการเรียบเรียงเนื้อหาและลาดับ
การน าเสนอข้อ มูล ผ่ า นสื่อ เกี่ย วกับ อาหารคลีน ในปั จ จุบ ัน นัน้ ไม่ส ามารถประยุก ต์เ นื้ อ หาที่
เกีย่ วข้องกับอาหารคลีนแบบตะวันตกมาใช้ในบริบทของความเป็ นอาหารคลีนแบบไทยได้ จึงทา
ให้ผู้บริโภคคนไทยเกิด ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชัชวาล หลิวเจริญ (2560) ซึง่ ได้ศกึ ษาเรื่อง แนวทางการการสื่อสารสุขภาพด้วยการส่งเสริมการ
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บริโภคอาหารคลีน : ความสัมพันธ์ร ะหว่ างความรู้ ทัศ นคติ และความตัง้ ใจซื้อ พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนทีถ่ ูกต้องในบางส่วน และก็มคี วามรูท้ ่ผี ดิ จาก
หลักวิชาการในประเด็นทีส่ าคัญ
5.2.1.2 ด้านสาร
การศึกษาพบว่าปั จจุบนั ในการนาเสนอเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับอาหารคลีน ผ่าน
ทางสื่อต่าง ๆ นัน้ มีความน่ าเชื่อถือ เพียงส่วนหนึ่ง ทัง้ นี้เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/
นั ก วิช าการด้ า นโภชนาการ มีค วามเห็น ว่ า เนื้ อ หาต่ า ง ๆ นั ้น ไม่ ส ามารถพิสู จ น์ ไ ด้ ท าง
วิทยาศาสตร์ และไม่มงี านวิจยั ทีม่ าสนับสนุ น จึงไม่มคี วามน่าเชื่อถือ ซึง่ นักวิชาการโดยส่วนใหญ่
มักจะเชื่อมันในความรู
่
ท้ างด้านวิชาการของตนเอง ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจอาหารคลีนจะมี
ความเชื่อมันจากการท
่
าธุรกิจ และมุ่งเน้นทางด้านการตลาดมากจนเกินไป ซึ่งข้อมูลที่มอี ยู่ใน
ส่วนใหญ่นนั ้ จะไม่มคี วามถูกต้องชัดเจน รวมทัง้ ข้อมูลทีม่ าจากหน่วยงานของรัฐในปั จจุบนั ก็ไม่ม ี
ความถูกต้องชัดเจนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการเชื่อมันในข้
่ อมูลนัน้ จะต้องดูถงึ แหล่งทีม่ าของ
ข้อ มูล ว่ า มีค วามน่ า เชื่อ ถือ หรือ ไม่ มีก ารอ้า งอิง แหล่ ง ที่ม าหรือ ไม่ และเป็ น การอ้า งอิง จาก
แหล่งทีม่ าทีถ่ ูกต้องหรือไม่ สาหรับความซับซ้อนของเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีน
นัน้ พบว่า เนื้อหาในรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีนที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ นัน้ ทาให้เกิดความ
เข้าใจค่อนข้างยาก เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนสาหรับประเทศไทยนัน้ เกิดจาก
การเลียนแบบพฤติกรรมของต่างประเทศ เมื่อนามาสื่อสารจึงไม่มกี ารประยุกต์ในบริบทของ
ความเป็ นไทย จึงทาให้เกิดความเข้าใจได้ยาก นอกจากนี้ผปู้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีนยังมีความ
คิดเห็นว่า ข้อมูลที่นาเสนอเกี่ยวกับอาหารคลีนในปั จจุบนั ส่วนใหญ่มคี วามจริ งเพียงบางส่วน
โดยเฉพาะการชีแ้ จงเกีย่ วกับส่วนผสมของอาหารนัน้ ตามความเป็ นจริง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ กรกนก นิลสังข์ (2550) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง ปั จจัยการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ า (Low-Carb) พบว่าปั จจัยการสื่อสารที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารคาร์โบไฮเดรตต่า (Low-Carb) น้อยทีส่ ุด คือ โปสเตอร์
5.2.1.3 ด้านช่องทางในการสื่อสาร
การศึกษาพบว่าด้านช่องทางการสื่อสารนัน้ หากมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
โภชนาการจากต่างประเทศนัน้ จะไม่สามารถทาให้ประชาชนเกิดการบริโภคอาหารคลีนเพิ่ม
มากขึน้ นอกจากนี้การยกตัวอย่างหรือการใช้กรณีศกึ ษาของบุคคลตัวอย่างที่ได้รบั ประโยชน์
จากการบริโภคอาหารคลีนนัน้ อาจยกตัวอย่างได้เป็ นบางคน หรือบางกรณี ทัง้ นี้เนื่องจากการ
บริโภคอาหารคลีนเป็ นเพียงปั จจัยหนึ่งในหลายปั จจัย ทีท่ าให้คนมีสุขภาพดีขน้ึ ซึง่ จะเห็นได้ว่า
การยกตัวอย่างที่ดหี รือการใช้กรณีศึกษาของบุคคลตัวอย่างที่ได้รบั ประโยชน์ จากการบริโภค
อาหารคลีนนัน้ จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจจากตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ผลลัพธ์ทด่ี ตี ามทีผ่ สู้ ่งสารได้
นาเสนอ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าช่องทางในการสื่อสารถือเป็ นปั จจัยหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญต่อการสื่อสาร
ต่อผูบ้ ริโภคอาหารคลีน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุพดี บูรณ์ชวาล (2546) ทีไ่ ด้ทาการศึกษา
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เรื่อ ง ปั จจัยการสื่อ สารที่มอี ิทธิพลต่ อ การตัดสินใจบริโ ภคยาลดความอ้ว นของวัยรุ่นสตรีใ น
กรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุด คือ เพื่อน ในขณะทีส่ ่อื มวลชน มีบทบาท
เป็ นเพียงตัวกระตุ้นค่านิยมเรื่องรูปร่างผอม และกระแสแฟชันเสื
่ อ้ ผ้าเท่านัน้ แต่ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจบริโภคยาลดความอ้วนของวัยรุ่นสตรี
5.2.1.4 ด้านผูร้ บั สาร
1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนหนึ่งมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาหารคลีนภายหลังการรับรูข้ อ้ ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารคลีนไม่มากนัก อีกทัง้ ผูบ้ ริโภคบางส่วน
ไม่มคี วามรู้แ ละความเข้าใจภายหลังการรับรู้ข้อมูล ดังนัน้ ในการตัดสินใจซื้อ อาหารคลีนนัน้
ผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกับอาหารคลีนจะทาการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออาหาร
คลีนมาก่ อ นล่ ว งหน้ า ซึ่งวิธ ีก ารดังกล่ าวได้ทาให้ผู้บริโภคไม่มขี ้อ สงสัยเกี่ยวกับอาหารคลีน
ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคบางกลุ่มอาจจะไม่เกิดการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน เมือ่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารแล้ว
ไม่เกิดความกระจ่าง ทัง้ นี้เนื่องจากในกระบวนการสื่อสารอาจมีการใช้คาทางด้านวิชาการทีย่ าก
ต่อการทาความเข้าใจ เช่น การคานวณปริมาณแคลอรี่จากปริมาณอาหาร ชื่อสารอาหารที่จะ
ได้รบั จากอาหารคลีน เป็ นต้น จึงทาให้ผบู้ ริโภคบางกลุ่ม ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร
คลีน และไม่เกิดความต้องการทีจ่ ะเลือกซือ้ อาหารคลีนเพื่อรับประทาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุทธิชา คาพันธ์ (2547) พบว่าความรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต
2) ทัศนคติ
การศึกษาพบว่าในยุคปั จจุบนั การบริโภคอาหารคลีนถือเป็ นกระแสที่ดี
และผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั มีการดูแลสุขภาพมากขึน้ แต่การสื่อสารทีจ่ ะทาให้ผบู้ ริโภคมีความรูเ้ รื่อง
อาหารคลีน และเห็นความสาคัญของการบริโภคอาหารคลีนมากขึ้นนัน้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การให้
ความรู้เ พียงปั จจัยเดียว แต่ ข้นึ อยู่กับว่าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารคลีนได้ยากหรือง่าย
รวมทัง้ ปั จจัยทางด้านราคา ช่องทางในการจาหน่ ายอาหารคลีนทีท่ าให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือกซือ้
ได้ง่าย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจานวนผู้บริโภคอาหารคลีนจะมีจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเป็ นช่วง ๆ เมือ่ ผูบ้ ริโภคต้องการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ จากแบบเดิมมาสู่แบบใหม่ ก็จะทาให้
มีจานวนผู้บริโภคเพิม่ มากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคบางรายเมื่อไม่เห็นความสาคัญหรือไม่ได้รบั
ผลลัพ ธ์จ ากสิ่ง ที่เ ปลี่ย นแปลงของวิถีชีว ิต ก็จ ะกลับ มาใช้ว ิถีชีว ิต แบบเดิม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ อนุกูล พลศิร ิ (2551) ทีไ่ ด้ทาการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนัก ศึก ษามหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า พฤติกรรมและทัศ นคติต่ อ การบริโภค
อาหารมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
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3) ทักษะในการสื่อสาร
การศึกษาพบว่าทักษะในการสื่อสารระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ บั สารนัน้ มี
ความสาคัญ ซึง่ หากผูส้ ่งสารสามารถทาการสื่อสารได้มปี ระสิทธิภาพ ผูบ้ ริโภคก็จะสามารถเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนได้เป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามความเข้าใจของผู้บริโภคนัน้ จะ
ขึน้ อยู่กบั หลายปั จจัยที่มคี วามเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหากนักวิชาการมีความสามารถในการ
ถ่ ายทอดความรู้เ กี่ยวกับอาหารคลีน และผู้บริโภคเปิ ดใจในการยอมรับข้อ มูล ก็จะส่ ง ผลต่ อ
ผู้บริโภค แต่ ผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ ไม่นัน้ ยัง ไม่ส ามารถรับรองผลได้ ทัง้ นี้
เนื่องจากในปั จจุบนั หลังจากการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการนัน้ ผู้บริโ ภคส่วนหนึ่งมีความรูแ้ ละมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาหารคลีนในระดับปานกลาง ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคอีกส่วนหนึ่งยังไม่มคี วามเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร
คลีน โดยมีผู้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารคลีนในจานวนที่ไม่มากนัก แต่มจี านวนที่เพิม่
มากขึ้นเรื่อย ๆ ทัง้ นี้อาจจะเกิดจากความไม่สนใจและการไม่ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของตัว
ผูบ้ ริโภคเองอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามผูบ้ ริโภคจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนได้
มากน้ อ ยเพียงใดนัน้ ขึ้นอยู่ก ับวิธ ีการสื่อ สาร สื่อ ที่ ใ ช้ ดังนัน้ ผู้ประกอบธุ รกิจอาหารคลีนและ
นักวิชาการโภชนาการจะต้องทาการสื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และเกิดความเชื่อว่า
อาหารคลีนนัน้ ส่ งผลที่ดีต่ อ สุ ขภาพ และต้อ งการทาการสื่อ สารที่มุ่งหวังให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาวี ปั ้นนพศรี (2550) ที่ได้ศกึ ษา
เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พบว่า ปั จจัยทางจิตวิทยาทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
คือ ทัศนคติด้านสุขภาพ การรับรูด้ ้านสุขภาพ และความเชื่อด้านสุขภาพ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
4) สภาพสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาพบว่าการนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับอาหารคลีนไม่ได้ทาให้เกิด
การยอมรับในแวดวงด้านการโภชนาการมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากการสื่อสารเรือ่ งอาหารคลีนใน
แวดวงดังกล่าวนัน้ ผู้ส่อื สารไม่ได้ส่อื สารเฉพาะเรื่องอาหารคลี นเพียงเรื่องเดียว แต่เป็ นการ
สื่อ สารด้านการโภชนาการในหลาย ๆ เรื่อ ง อีกทัง้ การสื่อ สารในบางครัง้ อาจส่ งผลกระทบ
ทางด้านลบ หากผูส้ ่งสารให้การสนับสนุ นหรือเอนเอียงไปในสิง่ ใดสิง่ หนึ่งมากเกินไป อย่างไรก็
ตามการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ใ นการท าการตลาด พบว่า การบริโภคอาหารคลี นได้เ กิด การ
ยอมรับในแวดวงโภชนาการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากจานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นของสื่อ
สัง คมออนไลน์ ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากสื่อ สัง คมออนไลน์ ถือ ได้ว่ า เป็ น สื่อ ที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ และมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในการสื่อสารยุคปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์เป็ นการกลุ่มของสังคมทีส่ ามารถ
ทาการสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง และสามารถทาการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยเฉพาะการสื่อสารจากกลุ่มผู้บริโภคที่มลี กั ษณะพฤติกรรมและความต้องการที่เหมือนกัน

115
เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นหรือการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ จากตัวเอง จะ
เป็ นการสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่การสื่อสารนัน้ โดยเฉพาะการส่งต่อข้อมูล จากกลุ่มผูบ้ ริโภคที่
ได้รบั ผลประโยชน์จากอาหารคลีนด้วยตนเอง ดังนัน้ สังคมออนไลน์ถอื ได้ว่าเป็ นสังคมทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญใจ ศุกร
นันทน์ (2548) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่อง การประยุกต์ความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุ นทาง
สังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า การสนับสนุ นทางสังคม มีผลทาให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารดี
ขึน้
5.2.2 การศึกษาปัจจัยของการสื่อสารที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคอาหาร
คลีน ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาปั จจัยการสื่อสารทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผู้ส่งสาร ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางในการส่ง และผู้รบั
สาร ส่ งผลต่ อ การตัดสิน ใจเลือ กบริโ ภคอาหารคลีนด้า นรูป แบบอาหารคลีน ความถี่ใ นการ
รับประทานอาหารคลีน แหล่งเลือกซื้ออาหารคลีน และบุคคลใดที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
อาหารคลีน ซึ่งได้แก่ ตนเอง ทัง้ นี้เนื่องจากในธุรกิจอาหารคลีนปั จจุบนั กระแสการนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพได้รบั การยอมรับจากกลุ่มผูบ้ ริโภคเป็ นจานวนมาก ผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญด้านอาหารหรือแม้กระทังผู
่ ป้ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารคลีนย่อมต้องการที่จะ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้บริโภคเกิดการค่านิยมและความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของ
ประโยชน์ ท่ีจ ะเกิด ขึ้น เมื่อ รับ ประทานอาหารคลีน หลัก การรับ ประทานอาหารที่ถู ก หลัก
โภชนาการ ประเภทของอาหารคลีน และประเด็นอื่นๆ ทีส่ าคัญ โดยใช้การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ และใช้รปู แบบการสื่อสารทีแ่ ตกต่างตามความถนัดของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ต ามเมื่อผูร้ บั
สารได้รบั ข้อมูลข่าวสารแล้วย่อมเกิดทัศนคติทแ่ี ตกต่างกันออกไป ซึง่ ผูร้ บั สารทีม่ ที ศั นคติทด่ี ตี ่อ
อาหารคลีนย่อมเกิดการยอมรับการบริโภคอาหารคลีน เพื่อการรักษาสุขภาพ ซึ่งพบว่า กลุ่ม
ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ไ ด้ร ับ รู้ข้อ มูล จากสื่อ เกี่ย วกับ ประโยชน์ ท่ีไ ด้ ร ับ จากอาหารคลีน จึง เกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีน ดังที่ James and Arne (1990 อ้างใน สุรเชษฐ์ ชิระมณี,
2534) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นต่างๆ ของบุคคลจะมีลกั ษณะเป็ นทัศนคติได้ ก็ต่อเมื่อความ
คิด เห็ น นั ้น มีอ งค์ ป ระกอบครบถ้ ว นในสิ่ ง เหล่ า นี้ คือ 1) การรับ รู้ ห รือ หยัง่ รู้ (Cognitive
Component) เป็ นการใช้ความคิดและทาความเข้าใจสิง่ เร้า 2) ความรูส้ กึ เป็ นความคิดเห็นของ
บุคคลที่มตี ่อสิง่ เร้า และ 3) แนวโน้มเชิงพฤติกรรม หรือการกระทา ซึ่งเป็ นการแสดงออก หรือ
การตอบสนองเมื่อ สิ่งเร้านัน้ มากระทบ ดังนัน้ บุค คลจะกาหนดคุ ณค่ าโดยยึดถือ หลัก เกณฑ์
แนวความคิด และการกระทาที่บุคคลเหล่านัน้ เห็นว่ามีคุณค่าควรแก่การกระทา เช่นบุคคลเห็น
คุณค่าของการรับประทานอาหารคลีน เพราะเป็ นการส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ทัศนคติ คุณค่าและความเชื่อเป็ นพฤติกรรมที่ยอมรับของผู้บริโภคว่ามีความสาคัญต่อร่างกาย
แต่อย่างไรก็ตามในบางครัง้ ในการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคก็ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ว่าไม่ดเี ป็ นไปในเชิง
ลบ และไม่เป็ นทีย่ อมรับของบุคคลอื่น สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันในเรื่อง ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม ที่ได้รบั มาจากประสบการณ์และในอดีตที่ผ่านมา
นัน่ เอง นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรกนก นิลสังข์ (2550) ที่
ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปั จจัยการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่า (LowCarb) พบว่า ปั จจัยการสื่อสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่า

5.3 ข้อเสนอแนะ
1) ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ จะต้องเป็ นผูส้ ่งสารทีใ่ ห้
ข้อมูลตามความเป็ นจริง และเป็ นผูส้ ่งสารทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือของข้อมูลในระดับสูง โดยไม่จาเป็ น
ที่จะต้องใช้ดารา นักแสดง มาทาหน้าที่เป็ นผู้ช่วยในการส่งสาร แต่กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารคลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ เป็ นผูด้ าเนินการส่งสารเอง ทัง้ นี้เนื่องจากเป็ นผูท้ ม่ี ี
ความเชื่อถือ และเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญด้านอาหารคลีนโดยตรง
2) ด้า นข้อ มูล ข่า วสาร ควรใช้ข้อ ความเพื่อ การสื่อ สารอาหารคลีน ที่เ ข้า ใจง่า ย ไม่
คลุมเครือ มีการ ใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ เช่น Logo/ ข้อความทีส่ ่อื ถึงความพิเศษ/ จุดเด่นของอาหาร
คลีนที่มมี ากกว่าอาหารทัวๆ
่ ไป และมีการให้ขอ้ มูล/ เนื้อหาสาหรับการสื่อสารเกี่ยวกับอาหาร
คลีนได้ อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์
3) ด้านช่อ งทางในการส่ ง ควรเลือ กใช้ส่อื ที่ทาให้รบั รู้ข้อ มูล ข่าวสารต่ างๆ ได้อ ย่าง
หลากหลาย เช่น มีทงั ้ ภาพและเสียง ผูบ้ ริโภคสามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร
คลีนได้ทุกวัน และควรเลือกใช้ส่อื เครือข่ายสังคมมากกว่าสื่ออื่นๆ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
4) ด้านผู้รบั สาร เพื่อ ให้ผู้บริโภคมีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับอาหารคลีนได้อ ย่ า ง
ถูกต้องครบถ้วน ผูส้ ่อื สารควรใช้ขอ้ ความในสื่อทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ จะทาให้ผบู้ ริโภค
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นจริงมากขึน้ นอกจากนี้การนาเสนอเนื้อหาสารจะต้องมุ่งเน้นการส่งเสริม
และรักษาสุขภาพ จากการบริโภคอาหารคลีนโดยเป็ นข้อมูลทีต่ รงกับความเป็ นจริง
5) ลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารคลีนทีท่ าการจัดจาหน่ ายนัน้ ควรมุ่งเน้นความสด ใหม่ ซึง่
ปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีทส่ี ามารถนามาใช้ในการถนอมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้แก่ กระบวนการถนอมอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน หรือ Non-Thermal Processing โดย
กระบวนการดังกล่าวจะสามารถยับยัง้ การทางานของเชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ละเอนไซม์ได้ โดยไม่ส่งผล
เสียต่อความสดและรสชาติของเนื้ออาหาร ซึ่งแตกต่างจากการพาสเจอร์ไรส์และสเตอริไลส์ซง่ึ
ต้องใช้ความร้อนสูง ดังนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ ายอาหารคลีนควรนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมา
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ใช้ในการถนอมอาหารเพื่อการจัดจาหน่ ายอาหารคลีนสาหรับผู้บริโภคที่สงซื
ั ่ ้ออาหารคลีนทาง
เดลิเ วอร์ร่ี ในปริมาณอาหารจานวนมาก ซึ่งผู้บริโภคจะต้อ งเก็บอาหารไว้ค้างคืนเพื่อนามา
บริโภคต่อไป

5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ผู้สนใจควรทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหาร
คลีน เพื่อให้การศึกษาด้านการสื่อสารมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้
2) ควรทาการเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยอาจจะทาการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตดั สินใจซื้ออาหารคลีนจากร้านจัดจาหน่ ายอาหารคลีนโดยตรง ซึ่งเป็ นวิธกี ารเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั เอง
3) ควรทาการศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยอื่นทีน่ อกเหนือปั จจัยด้านการสื่อสาร เช่น ปั จจัยด้าน
สังคม ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นต้น
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แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์
เรื่อง การสื่อสารกับการบริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริโภค
อาหารคลีน ของผู้ป ระกอบธุ รกิจ อาหารคลีน และนั ก วิช าการด้า นโภชนาการ โดยเป็ น การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) ซึง่ มีประเด็นคาถามดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
- ชื่ อ – นามสกุ ล ....................................................................................................
- อายุ ………………... ปี
- ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ เป็ นนักวิชาการด้านโภชนาการ มาแล้ว ....................... ปี
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิ ดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสื่ อสารที่ ส่งเสริ มการบริ โภคอาหารคลี
นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ความคิ ดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ในฐานะผู้ประกอบการและนักวิ ชาการ
1.1 ด้านทักษะในการสื่อสาร
- ท่านคิดว่าผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการ ควรมีทกั ษะใน
การสื่อสารอะไรบ้างทีจ่ ะสามารถอธิบายข้อมูลเกีย่ วกับอาหารคลีน ให้ประชาชนเกิดการรับรูแ้ ละ
เข้าใจเกีย่ วกับอาหารคลีนให้ได้มากทีส่ ุด
- ท่านคิดว่าผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรใช้เทคนิค
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการบริโภคอาหารคลีนด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไร
(เช่ น การ บอกคุ ณ สมบัติ / ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพโดยละเอีย ด อย่ า งตรงไปตรงมา ใช้ก าร
เปรียบเทียบ (อุปมา อุปไมย) การอธิบายให้เห็นภาพ โดยอ้างอิงจากสิง่ ใกล้ตวั เป็ นต้น)
1.2 ด้านทัศนคติ
- การที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการประเมินทัศนคติ/
และพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคแต่ละคนก่อนทาการสื่อสารนัน้ จะช่วยทาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการเกิดการรับรูใ้ นปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
บริโภคอาหารได้หรือไม่ อย่างไร
1.3 ด้านความรู้
- ท่านคิดว่าผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการควรเป็ นผู้ท่มี ี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอาหารคลีนมาก น้อย เพียงใด
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- การที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการที่มที ศั นคติท่ดี ตี ่อ
อาหารคลีน และมีพ ฤติก รรมการบริโภคคลีนเป็ นประจาอย่างต่อ เนื่อง มีส่วนทาให้เกิดความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการบริโภคอาหารคลีน อย่างเต็มทีห่ รือไม่ อย่างไร
- ท่ านคิด ว่าผู้ป ระกอบธุ รกิจอาหารคลีน/ นัก วิชาการด้านโภชนาการที่มคี วามรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดประโยชน์ / คุณสมบัตทิ ่เี กิดจากการบริโภคอาหารคลีน จะช่วยทา
ให้ผบู้ ริโภครับประทานอาหารคลีนเพิม่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร
1.4 ด้านสถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม
- ท่านคิดว่าผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน/ นักวิชาการด้านโภชนาการที่จะช่วยทาให้
ประชาชนรับประทานอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ ควรเป็ นผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียงด้านการอาหาร หรือเป็ นผู้ท่ี
เคยได้รบั รางวัลเกีย่ วกับการโภชนาการ หรือไม่ อย่างไร
2. ความคิ ดเห็นต่อสาร
2.1 ด้านรหัสสาร
- ท่านคิดว่าวิธกี ารสื่อสารทางสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้ภาพ, การใช้ภาษา ฯลฯ
ในการสื่อสาร ทีง่ า่ ยต่อความเข้าใจ ทาให้ประชาชนเกิดความสนใจในอาหารคลีนหรือไม่ อย่างไร
2.2 ด้านเนื้อหาสาร
- ท่ านคิด ว่ า เนื้ อ หาต่ างๆ เกี่ย วกับ อาหารคลีน ที่ม ีอ ยู่ใ นสื่อ ปั จ จุบ ัน นั น้ มีค วาม
น่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร
- ท่านคิดว่าเนื้อหาในรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารคลีนทีป่ รากฏในสื่อต่าง ๆ มีความ
ซับซ้อนมากแค่ไหน สามารถเข้าใจได้งา่ ย หรือยากแค่ไหน อย่างไร
2.3 ด้านการจัดสาร
- ท่ า นคิด ว่ า การจัด การ เรีย บเรีย งเนื้ อ หาและล าดับ การน าเสนอข้อ มูล ผ่ า นสื่อ
เกี่ย วกับ อาหารคลีน ในปั จ จุบ ัน มี ค วามเหมาะสม/ มีว ิธ ีก ารสื่อ สารที่เ ข้า ใจง่า ย ไม่ ยุ่ งยาก
สลับซับซ้อน หรือไม่ อย่างไร
3. ความคิ ดเห็นต่อช่องทางการสื่อสาร
3.1 ด้านบุคคล
- ท่านคิดว่าการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านโภชนาการจากต่างประเทศ จะสามารถทาให้
ประชาชนเกิดการบริโภคอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ หรือไม่ อย่างไร
- ท่ า นคิด ว่ า การยกตัว อย่ า งหรือ การใช้ก รณี ศึก ษาของบุ ค คลตัว อย่ า งที่ไ ด้ร ับ
ประโยชน์ จ ากการบริโภคอาหารคลีน นั น้ ท าให้ป ระชาชนสนใจอาหารคลีน มากขึ้น หรือ ไม่
อย่างไร
3.2 ด้านเครือ่ งมือและอุปกรณ์
- ท่านคิดว่าสื่อประเภทใดที่ควรนามาใช้ในการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการบริโภค
อาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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4. ความคิ ดเห็นต่อผูร้ บั สาร
4.1 ด้านทักษะในการสื่อสาร
- ท่ านคิด ว่าหลังจากการน าเสนอข้อ มูล เกี่ย วกับ อาหารคลีน ผู้บ ริโภคส่ ว นใหญ่ ม ี
ความรู/้ ความเข้าใจเกีย่ วกับอาหารคลีน มากน้อยเพียงใด
4.2 ด้านทัศนคติ
- ท่านมีค วามเชื่อ มันว่
่ า การนาเสนอข้อ มูล เกี่ยวกับอาหารคลีน ของท่ าน จะทาให้
ประชาชนมีการบริโภคอาหารคลีนเพิม่ มากขึน้ หรือไม่ อย่างไร
4.3 ด้านความรู้
- ท่านคิดว่าประชาชนสามารถนาความรู้ท่ไี ด้รบั จากท่าน ไปใช้ในการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อการบริโภคอาหารคลีนได้หรือไม่ อย่างไร
4.4 ด้านสถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม
- ท่านคิดว่าการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนของท่าน จะทาให้ท่านได้รบั การ
ยอมรับในแวดวงการด้านการโภชนาการมากยิง่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค
- ท่านคิดว่าอุป สรรคหรือ ปั ญ หาที่เกิดขึ้นในการบริโภคอาหารคลีนของประชาชน มี
หรือไม่ อย่างไร
- ท่านคิดว่าวิธกี ารแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการส่งเสริมการบริโภคอาหารคลีนนัน้ ควร
เป็ นอย่างไร

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
การสื่อสารกับการบริ โภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อ ท าวิท ยานิพ นธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอความกรุณาจากผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาตอบคาถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ น
จริง เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามครัง้ นี้ ทางผู้วจิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ าจะได้รบั ความร่วมมือจากท่าน และจะเก็บ
ข้อมูลทีไ่ ด้เป็นความลับอย่างดี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
 2. 21 – 30 ปี
 3. 31 – 40 ปี
 4. 41 – 50 ปี
 5. 51 – 60 ปี
 6. มากกว่า 60 ปีขน้ึ ไป
3. สถานภาพสมรส
 1. โสด
 2. สมรส
 3. หม้าย/ หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
 2. ปริญญาตรี
 3. สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
 1. นักเรียน/ นักศึกษา
 2. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานบริษทั เอกชน  4. ธุรกิจส่วนตัว/ รับจ้างอิสระ
 5. พ่อบ้าน/ แม่บา้ น
 6. เกษียณ
 7. ว่างงาน
 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................
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6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
 1. ต่ากว่าหรือเท่ากับ 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 บาทขึน้ ไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมเกีย่ วกับการบริโภคอาหารคลีน
คาชี้แจง โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงใน  ทีต่ รงกับพฤติกรรมของท่านมากทีส่ ุด
1. รูปแบบอาหารคลีนทีท่ ่านเลือกบริโภคมากทีส่ ุด ได้แก่
 1. ผักและผลไม้ทป่ี ลอดสารพิษ
 2. เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆทีส่ ดและสะอาด
 3. ข้าวกล้องไม่ขดั สี และ ธัญพืชต่าง ๆ
 4. น้ามันมะพร้าว หรือ น้ามันมะกอก (ใช้แทนน้ามันปาล์ม)
 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................
2. ความถีใ่ นการรับประทานอาหารคลีนของท่านเป็นอย่างไร
 1. ทุกวัน
 2. สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน
 3. สัปดาห์ละ 3 – 4 วัน
 4. สัปดาห์ละ 5 – 6 วัน
3. ท่านเลือกซือ้ อาหารคลีนจากแหล่งใด
 1. ร้านค้าทัวไป
่
 2. ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 3. ร้านออนไลน์/ การจัดส่งถึงบ้าน
 4. อื่น ๆ (โปรดระะบุ).........................
4. บุคคลใดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีนของท่านมากทีส่ ุด ได้แก่
 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว (พ่อ แม่ พีน่ ้อง)
 3. เพื่อน/ เพื่อนร่วมงาน  4. สามี/ ภรรยา
 5. คนรูจ้ กั
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................
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ส่วนที่ 3 การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับอาหารคลีน
คาชี้แจง โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงใน  ทีต่ รงกับพฤติกรรมของท่านมากทีส่ ุด
1. ท่านรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับอาหารคลีนผ่านสื่อประเภทใด มากที่สดุ
(ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านัน้ )
 1. โทรทัศน์
 2. วิทยุ
 3. สื่อสิง่ พิมพ์ กรุณาระบุ.....................................................................
 4. ป้ายโฆษณา และโปสเตอร์
 5. โฆษณา ณ จุดซือ้
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 7. การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์/ สื่อสังคมออนไลน์)
 8. การบอกต่อ
 9. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผ่านการขยายเสียงของตราสินค้า
 10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................
2. จากข้อ 1 ท่านมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารผ่านสื่อดังกล่าวอย่างไร
 1. เป็นสื่อทีส่ ามารถทาให้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
 2. เป็นสื่อทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย
 3. เป็นสื่อทีส่ ามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
 4. เป็นสื่อทีร่ บั รูข้ อ้ มูลข่าวสารเป็นประจาทุกวัน
 5. เป็นสื่อทีส่ ามารถทาให้กลุ่มคนรับรูข้ อ้ มูลได้เป็นจานวนมาก
 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................
3. จากข้อ 1 ท่านรับรูข้ อ้ มูลด้านใด มากที่สดุ (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านัน้ )
 1. ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากอาหารคลีน
 2. ปริมาณแคลอรีท่ ไ่ี ด้รบั จากอาหารคลีน
 3. เมนูทห่ี ลากหลายของอาหารคลีน
 4. วัตถุดบิ / ปริมาณส่วนผสมทีน่ ามาใช้ในการปรุงอาหารคลีน
 5. วิธกี ารปรุงรสอาหารคลีน
 6. รูปแบบการถนอมอาหารคลีนไว้รบั ประทานในมือ้ ต่อไป
 7. แหล่งจัดจาหน่ายอาหารคลีน
 8. ราคาในการจัดจาหน่ายอาหารคลีน
 9. หลักการของการรับประทานอาหารคลีน
 10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................
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ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นต่อปจั จัยการสื่อสารเกีย่ วกับอาหารคลีน
คาชี้แจง โปรดใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
ระดับความเห็น
ปัจจัยการสื่อสารเกี่ยวกับ
เห็นด้วย เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
อาหารคลีน
อย่างยิ่ ง ด้วย แน่ ใจ ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ ง
การเป็ นผู้ส่ ง สารของผู้ป ระกอบ
ธุรกิ จอาหารคลีน และนักวิ ชาการ
ด้านโภชนาการ
1. ท่านคิดว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
เป็ น ผู้ส่ ง สารที่ใ ห้ข้อ มูล ตามความ
เป็นจริง
2. ท่านคิดว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ควรใช้ดารา นักแสดง มาทาหน้ าที่
เป็นผูช้ ่วยในการส่งสาร
3. ท่านคิดว่าผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
เป็ นผู้ส่งสารที่มคี วามน่ าเชื่อถือของ
ข้อมูลในระดับสูง
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ปัจจัยการสื่อสารเกี่ยวกับ
อาหารคลีน
การสื่ อ สารข้ อ มู ลข่ า วสารของผู้
ประกอบธุร กิ จ อาหารคลี น และ
นักวิ ชาการด้านโภชนาการ
1. ท่านคิดว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ให้ข้อมูล /เนื้อหาส าหรับการสื่อ สาร
เกี่ยวกับอาหารคลีนได้ อย่างชัดเจน
ครบถ้วน สมบูรณ์
2. ท่านคิดว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ใช้ ส ัญ ลัก ษณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น Logo /
ข้อความที่ส่อื ถึงความพิเศษ/จุดเด่น
ของอาหารคลีนที่มมี ากกว่าอาหาร
ทัว่ ๆ ไป
3. ท่านคิดว่าผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ใช้ข้อ ความเพื่อ การสื่อ สารอาหาร
คลีนทีเ่ ข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง
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ปัจจัยการสื่อสารเกี่ยวกับ
อาหารคลีน
ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ผู้
ประกอบธุร กิ จ อาหารคลี น และ
นักวิ ชาการด้านโภชนาการ
1. ท่านคิดว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
เลือ กใช้ส่ ือ ที่ท าให้ท่ า นรับ รู้ข้อ มู ล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
เช่น มีทงั ้ ภาพและเสียง เป็นต้น
2. ท่านคิดว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ควรเลื อ กใช้ ส่ ื อ ที่ ท าให้ ท่ า นรับ รู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกีย่ วกับอาหาร
คลีนทุกวัน
3. ท่านคิดว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร
คลีน และนักวิชาการด้านโภชนาการ
ควรเลื อ กใช้ ส่ ื อ เครื อ ข่ า ยสั ง คม
มากกว่ า สื่อ อื่น ๆ ในการให้ข้อ มูล
ข่าวสาร

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง
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ปัจจัยการสื่อสารเกี่ยวกับ
อาหารคลีน

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

ความคิ ดเห็ น ของผู้ ร ั บ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารจาก ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
อาหารคลีน และนักวิ ชาการด้ าน
โภชนาการ
1. ท่ า นคิด ว่ า ข้อ มูล ข่ า วสารที่ท่ า น
ได้รบั จากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร
คลีนของผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารคลีน
และนักวิชาการด้านโภชนาการ เป็ น
ข้อมูลทีต่ รงกับความเป็นจริง
2. ท่ า นคิด ว่ า การน าเสนอเนื้ อ หา
สารของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีน
และนั ก วิ ช าการด้ า นโภชนาการ
มุง่ เน้นการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ
จากการบริโภคอาหารคลีน
3. ก า ร ใ ช้ ข้ อ ค ว า ม ใ น สื่ อ ขอ ง ผู้
ประกอบธุ ร กิ จ อาหารคลี น และ
นักวิชาการด้านโภชนาการทีเ่ ป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน จะทาให้ท่านรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นจริงมากขึน้
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การสื่ อ สารกั บ การบริ โภคอาหารคลี น ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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