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เชิงเปรียบเทียบปริมาณแคลอรี่ในเมนูเครือ่ งดื่มกาแฟแตละประเภท ใหผบู ริโภค
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ภาพที่ 4.7: มีสาระสําคัญ คือ โปรตีน เนือ้ สัตว เวยโปรตีน ไข โดยเปนการนําเสนอ สาระ
ความรู เกี่ยวกับผลของการรับประทานโปรตีนตอรางกาย
ภาพที่ 4.8: มีสาระสําคัญ คือ การรับประทานอาหาร ครบ 5 หมู โดยเปนการนําเสนอสาระ
ความรู เกี่ยวกับประโยชนของการรับประทานอาหารครบ 5 หมู
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ภาพที่ 4.9: มีสาระสําคัญ คือ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส โดยเปนการ
นําเสนอสาระเกี่ยวกับความเค็ม ในอาหารทีผ่ ูโภครับประทานในแตละวัน
และแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการรับประทานเค็มใหนอยลง
ภาพที่ 4.10: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ การสาธิต แนะนําโดยเปนวีดีโอ สาธิตวิธี
การทําเมนูอาหารคลีน พรอมขอความประกอบที่เขาใจงายและทําตามได
ภาพที่ 4.11: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ สาระ ขอเท็จจริง โดยเปนการนําเสนอ
รูปภาพและขอความ ที่เปนสาระ ขอเท็จจริงของหลักในการรับประทาน
อาหารที่ถกู ตองตามหลักโภชนาการ
ภาพที่ 4.12: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ บุคคลผูใชจริง/ พรีเซ็นเตอร โดยเปนการ
นําเสนอกิจวัตรประจําวัน หรือวิธีการปฎิบัติตัวเองเพือ่ ดูแลรางกายดวยการ
เลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เพื่อใหผูบริโภคนําไปเปน
แบบอยางและปฏิบัติตาม
ภาพที่ 4.13: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ กิจกรรม โดยเปนการจัดกิจกรรมรวมตอบ
คําถามเกี่ยวกับเมนูอาหารคลีน เพื่อชิงรางวัล
ภาพที่ 4.14: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ การเปรียบเทียบ โดยเปนการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางการรับประทานเวยโปรตีนและไกปน ซึ่งใหคุณประโยชน
ในหมวดโปรตีน
ภาพที่ 4.15: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ แนวทางแกไข โดยเปนชี้นําดวยปญหาที่
เกิดขึ้นพรอมแนะแนววิธีการแกปญ
 หา โดยการเลือกรับประทานอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ
ภาพที่ 4.16: มีรปู แบบสื่อ (Form) คือ วีดีโอโดยเปนวีดีโอสาธิตขั้นตอนการทําเมนูอาหารคลีน
ใชดนตรีประกอบและเขียนอธิบายขอความลงในวีดีโอเพื่อใหเขาใจงาย นาชม
รวมถึงมีการเรงความเร็วของวีดีโอเพื่อใหรับชมไดรวดเร็วภายใน 1-2 นาที
ภาพที่ 4.17: มีรปู แบบสื่อ (Form) คือ รูปภาพ โดยเปนการถายรูปจริงของเมนูอาหารคลีน
ที่เจาของแฟนเพจไดทําขึ้นมาเอง
ภาพที่ 4.18: มีรปู แบบสื่อ (Form) คือ ลิงคเว็บไซตโดยเปนการนําเสนอ หัวขอและรูปภาพ
เนื้อหา ที่ดึงดูดความสนใจของผูบ ริโภคใหคลิกบทความ เพื่ออานเพิ่มเติม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การสือ่ สารการตลาดดิจทิ ัลในปจจุบันมีอิทธิพลและบทบาทอยางมากตอผูบริโภคทั่วโลกใน
ดานการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ โดย Pew Research Center รายงานวาป 2014 ขอมูล
สุขภาพและทางการแพทยเปนหัวขอยอดนิยมที่ผใู หญในสหรัฐอเมริกาสนใจคนหามากที่สุด โดยเปน
หัวขอที่ผหู ญิงสนใจคนหาเปนอันดับ 1 ที่รอ ยละ 52 ในขณะที่ผูชายสนใจคนหาเปนอันดับ 2 ที่รอยละ
22 รองจากหัวขอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนอันดับ 1 ที่รอยละ 43 โดยรวมแลวมีผูใหญที่ใช
สื่อดิจทิ ัลในสหรัฐอเมริกาถึงรอยละ 66 ที่สนใจคนหาขอมูลในเรื่องนี้ และพบวายิ่งผูบ ริโภคมีอายุและ
การศึกษามากยิง่ ขึ้นยิ่งมีแนวโนมใหความสนใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น (Kennedy &
Funk, 2015) ในดานชองทางการคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพผานสื่อดิจิทลั พบวาผูบริโภค
รอยละ 77 คนหาจาก Search Engine รองลงมารอยละ 13 คนหาจากเว็บไซตเฉพาะดานสุขภาพ
โดยตรง ในขณะที่รอยละ 10 คนหาจากชองทางอื่น อาทิ Wikipedia และสื่อสังคมออนไลน (Social
Media) (Fox & Duggan, 2013)
ในประเทศไทยสือ่ ดิจิทลั เปนชองทางทีผ่ ูบริโภคใชรับขาวสารเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพมาก
ที่สุด พลอยไพลิน คําแกว (2557) เพราะสื่อดิจทิ ัลสามารถเขาถึงคนไทยไดมาก จากรายงานผลการ
สํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2558 พบวา คนไทยมีการใชงานอินเทอรเน็ต
สูง โดยเฉพาะผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีระยะเวลาการใชงานสูงทีส่ ุดถึง 53.8 ชั่วโมงตอ
สัปดาหสูงกวาจังหวัดอื่นในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลที่มรี ะยะเวลาใชงานอินเทอรเน็ต 47.7
และ 44.4 ชั่วโมงตอสัปดาหตามลําดับ ทั้งนีส้ าเหตุที่คนไทยเขาถึงอุปกรณการใชงานอินเทอรเน็ตไดมาก
ขึ้นนั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากราคาของอุปกรณเคลื่อนที่ อาทิ สมารทโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร
ถูกลง โดยพบวาคนไทยใชงานอินเทอรเน็ตผานสมารทโฟนกวารอยละ 82.1 และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร
รอยละ 21.2 ซึ่งกิจกรรมยอดนิยมคือ การใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) คนหาขอมูล
(Search) และอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามลําดับ โดยเครือขายสังคมออนไลนที่ใชงานเปนประจํามาก
ที่สุดไดแกเฟซบุก (Facebook) รอยละ 92.1
รายงานสุขภาพคนไทย 2557 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)
รายงานวาปญหาสุขภาพทีเ่ ปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Years)
อันดับ 1 ของผูหญิงไทย และอันดับที่ 6 ของผูชายไทย ไดแก โรคอวน องคการอนามัยโลกรายงานวา
ผูบริโภคทั่วโลกที่อายุ 18 ปขึ้นไป ประสบภาวะโรคอวนถึง 600 ลานคน โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 2 เทา
เมื่อเทียบระหวางป 1980 และ 2014 ในประเทศไทยความพบชุกของโรคอวนของผูห ญิงสูงกวาผูชาย
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โดยผูหญิงอวนสูงถึงรอยละ 43.5 ผูชายอวนรอยละ 30.8 ซึง่ เมื่อเทียบกับกลุม ประเทศอาเซียนพบวา
ผูหญิงไทยอวนเปนอันดับ 2 และผูชายไทยอวนเปนอันดับ 4 ทั้งนี้ยังรายงานอีกวาผูบ ริโภคในเขตเมือง
มีคาความชุกมากกวาชนบท ซึ่งผูมีภาวะโรคอวนมีความชุกของกลุม โรคไมติดตอเชื้อเรื้อรัง (Noncommunicable Diseases: NCDs) มากกวาคนทั่วไป เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง โดยโรคอวนถือเปนสาเหตุของผูป วยโรคเบาหวาน
คิดเปน 1 ใน 2 ของผูหญิง และ 1 ใน 4 ของผูชาย รวมถึงเปนสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด คิดเปน
1 ใน 3 ของผูห ญิงและ 1 ใน 4 ของผูชาย โรคอวนไมเปนเพียงปญหาระดับปจเจกบุคคลเทานั้น
เพราะยังมีผลกระทบตอภาพรวมในดานเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย ในป 2552 พบวา ประเทศไทย
ตองเสียตนทุนทางเศรษฐศาสตรในการรักษาพยาบาลและตนทุนจากการขาดงาน และเสียชีวิตกอนวัย
อันควรของผูบ ริโภค จากโรคอวนถึง 12,142 ลานบาท (มนทรัตน ถาวรเจริญทรัพย, เนติ สุขสมบูรณ,
ไพบูลย พิทยาเธียรอนันต, จอมขวัญ โยธาสมุทธ, วิชัย เอกพลากร และยศ ตีระวัฒนานนท, 2554)
และหากไมหาทางยับยัง้ หรือแกไข ปญหานี้จะยิง่ ทวีคูณความรุนแรงและผลกระทบในหลาย ๆ ดาน
แมวาโรคอวนจะมีสาเหตุมาจากหลากหลายปจจัย แตปจจัยที่องคการอนามัยโลกรวมถึง
หนวยงานตาง ๆ ใหความสําคัญมากทีส่ ุดคือ การบริโภคอาหาร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดรายงานวา คนไทยมีการบริโภคอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการสูง โดยพบวา
บริโภคน้ําตาล ไขมันและโซเดียมมากวาปริมาณที่แนะนําตอวันถึง 2-3 เทา สวนทางกับผักและผลไม
ที่บริโภคเพียง 3 ใน 5 ของปริมาณที่แนะนําเทานั้น คนไทยเนนบริโภคอาหารจากรสชาติเปนอันดับ
แรก คิดเปนรอยละ 24.5 ในขณะที่คุณคาทางโภชนาการถูกคํานึงถึงเปนลําดับที่ 5 เพียงรอยละ 12.8
เทานั้น ดังนั้นรานอาหารหรือผูผ ลิตจึงเนนจําหนายอาหารโดยชูจุดขายดานรสชาติ ซึ่งจําเปนตองใส
เกลือโซเดียม น้ําตาลและมีไขมันในปริมาณมาก ประกอบกับราคาของอาหารประเภทดอยคุณคาแต
พลังงานสูง อาทิ แฮมเบอรเกอร น้ําอัดลม อาหารปรุงสําเร็จ และน้ําตาล มีราคาถูกลง ทําใหความ
สามารถในการบริโภคของผูบ ริโภคมากขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) และเนื่องมาจากวิถีชีวิต
ที่เรงรีบของคนไทยในปจจุบันจึงนิยมเลือกรับประทานอาหารนอกบานหรือซื้ออาหารสําเร็จรูปมา
รับประทานเปนหลัก สงผลใหรานอาหารจานดวน (Fast Food) ประเภทไกและแฮมเบอรเกอรมี
สัดสวนรานอาหารมากทีส่ ุดถึงรอยละ 20.8 เมื่อเทียบจากรานอาหารทัง้ หมดในประเทศไทย รวมถึง
รานสะดวกซื้อในประเทศไทยมีจํานวนรานตอสัดสวนผูบ ริโภคมากที่สุดในกลุมประเทศอาเซียน แมวา
รานคาดังกลาวจะจําหนายอาหาร ที่สะดวกและราคาไมแพง แตหากมองที่คุณคาทางโภชนาการแลว
พบวาผูบริโภคไมสามารถควบคุมการปรุงรสชาติหรือการใชสารเคมีในการผลิตไดเอง นอกจากนี้คน
ไทยสวนใหญยงั นิยมบริโภคอาหารวางถึงรอยละ 79.3 โดยมีสาเหตุของการบริโภคคือ อยากกินและ
เคยกินเปนประจํา มีเพียงรอยละ 36.3 เทานั้นที่บริโภคอาหารวางเพราะรูส ึกหิว กลาวไดวาพฤติกรรม
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การบริโภคอาหารของคนไทยสวนใหญในปจจุบันลวนแลวแตเปนการบริโภคที่ไมเปนคุณตอรางกาย
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)
ในปจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพไดรับการตอบรับจากผูบริโภคมากขึ้น โดยคาดการวาการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโนมเติบโตขึ้นทั่วโลกเปนมูลคาถึง 33 ลานลานบาท ในป 2017
(Euromonitor International, 2012) และประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ประเทศที่นิยมบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ ขอมูลจากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานวาตลาดอาหารและ
เครื่องดืม่ เพือ่ สุขภาพ มีมลู คากวา 9 หมื่นลานบาท ในป 2010 เติบโตเปน 1 แสน 8 หมื่นลานบาท
ในป 2014 และมีแนวโนมเติบโตขึ้นทุกป (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2557) และเมื่อสอบถามถึง
อาหารเพื่อสุขภาพในการรับรูของผูบ ริโภค พบวา “อาหารคลีน” (Clean Food) เปนสิ่งทีผ่ ูบริโภค
กลาวถึงมากที่สุด (พลอยไพลิน คําแกว, 2557) โดยอาหารคลีน เปนอาหารที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการและผานการปรุงแตงนอย ใชวัตถุดับจากธรรมชาติ ไมผานการขัดสี หรือปรุงแตงดวยการ
สังเคราะหผานสารเคมีตาง ๆ เปนกระแสของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ไดรับอิทธิพลจากบุคคล
ผูมีชื่อเสียงและการเผยแพรขอมูลทางสื่อดิจทิ ัลทําใหผูบริโภคสนใจ และเลือกบริโภคอาหารคลีนมาก
ยิ่งขึ้น ในปจจุบันพบวามีผผู ลิตเนื้อหาทั้งหนวยงานของรัฐบาล หนวยงานพาณิชยและบุคคลทั่วไป
สนใจนําเสนอขอมูลสาระ ความรู รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับบริโภคอาหาร
คลีนบนสือ่ ดิจทิ ัลอยางแพรหลายและมีแนวโนมที่ผบู ริโภคใหความสนใจมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ปฏิเสธไมไดวาการตลาดเชิงเนือ้ หา (Content Marketing) เปนรูปแบบการทําการตลาดทีม่ ี
บทบาทอยางยิง่ ในปจจุบัน จากเดิมการตลาดแบบ 1.0 (Mass Marketing) ที่ยึดสินคาเปนหลักสู
การตลาด 2.0 (The Information Age) ที่เนนการนําเสนอขอมูลขาวสาร และปจจุบนั คือแนวคิด
การตลาด 3.0 (The Values-driven Era) ที่เนนขับเคลื่อนคุณคาสูผูบริโภค (Kotler, Kartajaya
& Setiawan, 2010) รูปแบบการสือ่ สารจึงเปลี่ยนจากโฆษณาเปนการตลาดเชิงเนื้อหา (Content
Marketing) โดยผูบริโภครอยละ 90 ชอบการทําการตลาดเชิงเนื้อหาเพราะมีประโยชนมากกวาการ
นําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ และอีกรอยละ 78 รูส ึกวาสามารถชวยสรางความสัมพันธที่ดีใหกบั ตราสินคา
และผูบ ริโภค นอกจากนีย้ ังสามารถทําใหผูบริโภคอยากซื้อสินคาจากบริษัททีส่ รางการตลาดเชิงเนื้อหา
มากขึ้นอีกรอยละ 61 (Taylor, 2013)
ดวยกระแสความนิยมของการบริโภคอาหารคลีนเพื่อลดความอวนและชองการรับรูขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพผานสื่อดิจทิ ัล ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงทําการศึกษารูปแบบการตลาดเชิงเนือ้ หาบน
สื่อดิจทิ ัลที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจใหผูบริโภครับประทานอาหารคลีน เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ
ไดรับแนวทางในการนําการตลาดเชิงเนือ้ หาไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยและแกไขปญหา
โรคอวนของคนไทย อันจะสงผลดีตอ คนไทยในระดับปจเจกบุคคลทีจ่ ะมีภาวะโรคอวนลดนอยลงและ
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ลดความเสี่ยงการเกิดโรคตาง ๆ รวมถึงสงผลตอเศรษฐกิจและสังคมไทยทีจ่ ะลดผลกระทบจากภาวะ
โรคอวนของประชากรไดมากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงคการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้คือ
1.2.1 เพื่อศึกษาการนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลที่เกีย่ วกับอาหารคลีนในปจจุบัน
1.2.2 เพื่อศึกษาผลของการนําเสนอการตลาดเชิงเนือ้ หาบนสื่อดิจทิ ัลตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน
1.3 ปญหานําวิจัย
1.3.1 การนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลทีเ่ กี่ยวกับอาหารคลีนในปจจุบันเปน
อยางไร ภายใตปญหานีป้ ระกอบดวยปญหายอย 3 ขอ ไดแก
1) การนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจิทลั ที่เกี่ยวกับอาหารคลีนในปจจุบันให
ความสําคัญกับการนําเสนอสาระสําคัญ (Theme) ของการรับประทานอาหารคลีนเปนอยางไร
2) การนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจิทลั ที่เกี่ยวกับอาหารคลีนในปจจุบัน
นําเสนอดวยกลวิธีนําเสนอ (Execution) อยางไร
3) การนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจิทลั ที่เกี่ยวกับอาหารคลีนในปจจุบันมี
การใชรูปแบบสื่อ (Form) ในการนําเสนอเนื้อหาอยางไร เปนอยางไร
1.3.2 การนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลมีผลตอความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน หรือไม อยางไร
1.4 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนีผ้ ูวิจัยทําการศึกษาโดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การศึกษาการตลาดเชิงเนือ้ หาโดยการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) เปน
การศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลในปจจุบันที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน โดยผูวิจัย
เลือกศึกษาเนื้อหาจากแฟนเพจ 7 แหลง ไดแก
1) แฟนเพจ สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ): Thai Health
2) แฟนเพจ ลดพุง ลดโรค
3) แฟนเพจ Eat Clean Baby
4) แฟนเพจ Mai Yom Auon ไมยอมอวน
5) แฟนเพจ Booky Healthy World
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6) แฟนเพจ Fit Junctions
7) สื่อของบุคคล เกี่ยวกับการลดน้ําหนักและดูแลรูปราง ไดแก ชะนีมีกลาม
โดยศึกษาเนื้อหาทีโ่ พสตบนแฟนเพจ ระหวาง 1 - 30 กันยายน 2559
ตอนที่ 2 การศึกษาการนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจิทัลมีผลตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีนโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการศึกษาการนําเสนอ
การตลาดเชิงเนื้อหาบนแฟนเพจที่มผี ลตอการจูงใจผูบ ริโภคใหบริโภคอาหารคลีน โดยเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางที่เลือกจากประชากรที่อาศัยอยูในประเทศไทย อายุ 15 - 59 ป ที่ใชงานอินเทอรเน็ต
โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีตามความสมัครใจ (Volunteer Sampling) จํานวน 440 คน
โดยคํานวณตามสูตรของ Yamane (1976) ไดจํานวน 400 ชุด และเก็บขอมูลเพิ่มรอยละ 10 เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดของขอมูล ซึ่งจะเก็บขอมูลตั้งแต 1 - 30 กรกฎาคม 2560 โดยใชแบบสอบถาม
ออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลทางอินเทอรเน็ต
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
สื่อดิจทิ ัล คือ สื่อที่ผบู ริโภคสามารถเขาถึงไดผานอินเทอรเน็ต โดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ไดแก คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ตหรือ อุปกรณเคลื่อนที่อื่น ๆ ในการเขาถึง โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ เลือกศึกษาเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัล ประเภท เฟซบุก (Facebook)
แฟนเพจ คือ คุณสมบัติหนึ่งของ เฟซบุก (Facebook) ที่สรางขึ้นเพื่อเปนพื้นที่สื่อกลางใน
การประชาสัมพันธนําเสนอขอมูล แสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมคนที่ชอบ คิด หรือมีทัศนคติตรงกัน
ไว โดยเปนสื่อทีท่ ุกคนสามารถเขาชมไดอยางสาธารณะ ไมมกี ารจํากัดความเปนสวนตัวในการเขาถึง
อาหารคลีน คือ อาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ โดยบริโภคภายใตการคํานึง
ถึงสารอาหารหรือพลังงานที่ไดรับตอวันทีเ่ พียงพอและสมดุลกับการใชพลังงานตอวัน เปนอาหารที่ใช
วัตถุดิบที่ปลอดภัยและผานกรรมวิธีการปรุงแตงนอย ไมผานการแปรรูปดวยสารเคมีตาง ๆ ทีส่ งผลเสีย
ตอรางกายได ในที่นี่รวมถึงอาหารที่ทําเองหรือสัง่ ซื้อจากรานอาหารตาง ๆ
ผูบริโภค คือ ประชาชน หรือบุคคลทั่วไป
โรคอวน คือ ภาวะน้ําหนักเกินและอวน โดยวัดจากคา ดัชนีมวลกาย หรือ BMI ตัง้ แต 25
กก./ เมตร2 ขึ้นไป
การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) คือ การสรางและเผยแพรเนื้อหาที่มีคุณคาตอ
ลูกคา ซึ่งเปนเนือ้ หาทีเ่ กี่ยวของและสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคาที่มีศักยภาพเพื่อผลประโยชน
ในดานยอดขาย ผลกําไรหรือผลลัพธในเชิงบวกตอองคกรไดในอนาคต โดยใหความสําคัญกับการสราง
ความพึงพอใจและสรางความสัมพันธอันดีในระยะยาว มากกวาการสรางผลลัพธหรือยอดขายระยะสั้น
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สาระสําคัญ (Theme) คือ ประเด็นหลักของเนื้อหาหรือขอมูลที่นําเสนอ ในการศึกษาครั้งนี้
หมายถึง สาระสําคัญเกี่ยวกับหลักการรับประทานอาหารคลีน ที่มีการนําเสนอบนสือ่ ดิจิทลั
รูปแบบสือ่ (Form) คือ รูปแบบการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหาที่นําเสนอบนสื่อดิจิทัล
กลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ วิธีที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาใหดึงดูดความสนใจของผูบ ริโภค
สุขภาพดิจิทลั (Digital Health) คือ การใชสื่อดิจทิ ัลกับการดูแลสุขภาพและความเปนอยูใน
สังคมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการศึกษาครัง้ นี้ หมายรวมไปถึง อิเล็กทรอนิกสสุขภาพ (eHealth)
สุขภาพบนอุปกรณเคลื่อนที่ (mHealth) สุขภาพบนอินเทอรเน็ต (Internet Health) สุขภาพ
ออนไลน (Online Health) และเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดานสุขภาพ (Health-specific ICT)
การมีสวนรวม คือ ตัวชี้วัดผลของเฟซบุก ในงานวิจัยนีห้ มายถึง การแบงปน (Share) และ
การกดถูกใจ (Like) บนเฟซบุก
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1) เพื่อเปนแนวทางใหกับนักสื่อสารการตลาดดิจิทลั นําไปพัฒนาการนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหา
2) เพื่อเปนองคความรูที่สามารถเปนแนวทางในการเปดแฟนเพจเกี่ยวกับอาหารคลีนของผูวิจัย
3) เพื่อพิสูจนทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior)
4) เพื่อเปนแนวทางในการลดผลกระทบจากปญหาโรคอวนของประชาชนทั่วโลก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโดย
แบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดิจิทัล (Digital Health)
2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing)
2.3 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of
Planned Behavior)
2.4 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารคลีน (Clean Food)
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.6 สมมติฐานการวิจัย
2.1 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดิจิทัล (Digital Health)
สุขภาพดิจิทัล (Digital Health) เป็นการควบรวมกันระหว่างการปฏิวัติดิจิทัลกับการดูแล
สุขภาพและความเป็นอยู่ในสังคม มีบทบามอย่างยิ่งกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพราะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม จัดการและพัฒนาสุขภาพของบุคคลได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ลดปัญหาการส่งมอบการดูแลสุขภาพที่ไร้ประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทในการปรับปรุงความสามารถ
ในการเข้าถึง ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพ และช่วยให้การดูแลหรือรักษาสุขภาพได้เฉพาะบุคคลและ
แม่นยามากขึ้น (Sonnier, 2016) ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีขอบเขตการศึกษาและการประยุกต์ใช้งาน
สุขภาพดิจิทัลที่แตกต่างกัน เช่น อิเล็กทรอนิกส์สุขภาพ (eHealth) สุขภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(mHealth) สุขภาพบนอินเทอร์เน็ต (Internet Health) สุขภาพออนไลน์ (Online Health)
เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านสุขภาพ (Health-specific ICT) เป็นต้น แต่โดยรวมแล้วมีเป้าหมาย
เดียวกัน คือการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม (Garell, Svedberg
& Nygren, 2016)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสุขภาพดิจิทัล พบว่าปัญหาสาคัญทีไ่ ด้รับความนิยมใน
การศึกษาคือความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพดิจิทัลกับการแก้ปัญหาโรคอ้วน ซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพ
ร้ายแรงระดับโลก ที่ทุกประเทศและหลายหน่วยงานให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหานี้ โดยมีการศึกษา
ในหลากหลายบริบท กล่าวคือ เพื่อทาความเข้าใจในอิทธิพล ความสัมพันธ์ข้อจากัดและการใช้สุขภาพ
ดิจิทัลกับการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนและการใช้สุขภาพดิจิทัลในกลุ่มคนยากจนชาวแอฟริกัน
อเมริกัน สเปนและโปรตุเกส ที่อาศัยอยู่ในตอนใต้ของชิคาโก พบว่าการใช้สุขภาพดิจิทัลอาจจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับกลุ่มคนยากจนในเขตเมืองที่มีการคัดแยกได้ว่าประสบปัญหาโรคอ้วน โดยกลุ่ม
คนที่มีโรคอ้วนมีสถิติการใช้งานสุขภาพดิจิทัลสูงกว่ากับคนที่ไม่มีโรคอ้วน คิดเป็นร้อยละ 81.5 เทียบกับ
ร้อยละ 67 และกิจกรรมที่พบมากที่สุดได้แก่ การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพออนไลน์ร้อยละ 47.2
ในที่นี่พบว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สอบถามแพทย์โดยตรงที่ร้อยละ 32 มากกว่าคนทั่วไปที่คิดเป็นร้อยละ 5 เท่านั้น (Gopalan et al.,
2016)
การศึกษาพบว่าสุขภาพดิจิทัล มีความเชื่อมโยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตามพื้นหลังในด้านการบริโภคข้อมูลและผลลัพธ์ของการค้นหาข้อมูล โดยผู้ที่มีอายุน้อย
และการศึกษาสูงมีแนวโน้มทีจ่ ะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพดิจิทัลสูง โดยเป็นกลุ่มคนที่ใช้งานข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตทุกประเภทสูง มีการใช้กลยุทธ์ในการค้นหาและพิจารณาข้อมูลอย่างระมัดระวังมากกว่า
กลุ่มคนที่ความรอบรู้ด้านสุขภาพดิจิทัลต่าอีกทั้งยังได้รับผลลัพธ์เชิงบวกจากการค้นหาข้อมูล ในแง่
ของความรู้ความเข้าใจ การจัดการความต้องการการดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมสุขภาพและ
การใช้งานที่ดีขึ้นของการประกันสุขภาพ รวมถึงประโยชน์ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับแพทย์
ของพวกเขา นอกจากนี้สุขภาพดิจิทัลยังช่วยเสริมสร้างความแตกต่างทางสังคมที่มีอยู่ เพราะความ
ครอบคลุมและความซับซ้อนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและผลลัพธ์ที่ตามมาจากการมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพดิจิทัลที่แตกต่างกันนั้น สร้างความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม จึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการให้ความรู้กับกลุม่ คนที่มีความเสี่ยงและกลุม่ คนยากจน รวมถึงการออกแบบเทคโนโลยี
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้น (Neter & Brainin, 2012)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพดิจิทัลและพฤติกรรมสุขภาพ
โดยทั่วไป พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพดิจิทัลสูง มีแนวโน้มอย่าง
เป็นนัยสาคัญที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น การออกกาลังกายและโภชนาการที่สมดุล มากกว่า
บุคคลที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพดิจิทัลต่า อย่างไรก็ตามงานวิจัยได้พบว่าไม่มีการเชื่อมโยงอย่างเป็น
นัยสาคัญระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพดิจิทัลและการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ชั่วโมงการนอนหลับ การ
กินอาหารเช้าหรือรับประทานอาหารระหว่างมื้ออาหาร (Mitsutake, Shibata, Ishii & Oka, 2016)
การทบทวนวรรณกรรมที่ตีพมิ พ์ในปัจจุบันเพื่อระบุการใช้ประโยชน์และข้อจากัดของสื่อ
ดิจิทัลสาหรับการสื่อสารสุขภาพระหว่างผู้บริโภคทั่วไป ผู้ป่วย และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และศึกษา
ช่องว่างในวรรณกรรมปัจจุบนั เพื่อให้คาแนะนาสาหรับการวิจัยการสื่อสารสุขภาพในอนาคต พบว่า
สื่อดิจิทัลสร้างมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ โดยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของ
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ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยปรับปรุงการรักษา
สุขภาพให้ดีขึ้นและถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการทางานร่วมกันระหว่างผู้ใช้และเป็นกลไก
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสาหรับบุคคลในแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการกล่าวถึงประโยชน์
หลากหลายประการของการใช้สื่อดิจิทัลสาหรับการสื่อสารสุขภาพ แต่ขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ การรักษาความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (Moorhead, Hazlett, Harrison, Carroll, Irwin & Hoving, 2013)
เวสท์ และคณะ (West et al., 2016) ได้ศึกษาการนาสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
ปัญหาน้าหนักเกินในกลุ่มนักศึกษา พบว่าการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อป้องกันปัญหาน้าหนักเกินควบคู่กับ
เครื่องมือควบคุมตัวเองด้วยสุขภาพดิจิทัลช่วยเพิ่มความพยายามในการควบคุมน้าหนักที่เหมาะสมใน
กลุ่มนักศึกษา โดยมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมน้าหนัก ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงน้าหนักระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างจะยังไม่ได้แตกต่างอย่างชัดเจนในระยะเวลาการสังเกต 9 สัปดาห์ แต่ก็พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมอย่างง่ายดายกับเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ ทั้งนี้จาเป็นที่ต้องทาการการประเมินผล
ในระยะยาวเพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วม ตลอดจนการรักษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในระยะยาว
สเวนสัน และคณะ (Svensson et al., 2014) ได้ศึกษาปฏิกิริยาโต้ตอบกับสุขภาพดิจิทัล
ด้วยโปรแกรมลดน้าหนักบนเว็บไซต์กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้บริโภค
โดยโปรแกรมลดน้าหนักบนเว็บไซต์ที่ศึกษาประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกการดาเนินชีวิตเพื่อ
สุขภาพ การสนทนารายสัปดาห์กับผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลสาหรับการค้นหา
สูตรอาหาร และคุณสมบัติที่ให้สมาชิกสามารถรายงานและติดตามน้าหนักของตนเอง รวมถึงกิจกรรม
การออกกาลังกายและข้อมูลโภชนาการบนเว็บไซต์ พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์
ดังกล่าวเป็นเวลา 6 เดือน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีแ่ ต่งต่างกันระหว่างเพศ โดยเพศชายมีการ
รับประทานตามอารมณ์ (Emotional Eating) ลดลงแต่ในเพศหญิงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาจึงสรุปได้ว่าสุขภาพดิจิทัลกาลังได้รบั ความสนใจและมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสุขภาพของผู้บริโภคโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญหาโรคอ้วน
ที่มีหลากหลายผลการศึกษามายืนยันว่า สุขภาพดิจิทัลมีผลโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหานี้
2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing)
การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในยุคแห่งการสื่อสาร
ดิจิทัลปัจจุบัน ดังคาขวัญที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ
“Content is King” หรือ เนือ้ หาคือพระเจ้า โดยเว็บไซต์ Econsultancy (2016) ได้รายงานว่า
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การตลาดเชิงเนื้อหาเป็นสิ่งที่นักการตลาดให้ความสาคัญเป็นอันดับหนึ่ง ในปี 2013 และจากสถิติบน
Google Trend ตั้งแต่ปี 2011 ถึง ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงเนื้อหา ได้รับความสนใจใน
การค้นหาผ่าน Google สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การตลาดเชิงเนื้อหาสามารถดึงดูดผู้บริโภคที่มี
ศักยภาพ รวมถึงเพิ่มการมีสว่ นร่วม (Engagement) และขีดความสามารถ (Empowerment)
อีกด้วย (Kucuk & Krishnamurthy, 2007)
ภาพที่ 2.1: ระดับความสนใจในการค้นหาคาว่า Content Marketing ผ่าน Google

ที่มา: Google Trend. (2016). Content marketing. Retrieved from https://www.google.co.th
/trends/explore#q=Content%20Marketing.
เพื่อทาความเข้าใจการตลาดเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยจึงแบ่งหัวข้อการศึกษาเป็น 4 ข้อ ดังนี้
2.2.1 นิยามและวัตถุประสงค์ของการตลาดเชิงเนื้อหา
2.2.2 รูปแบบของการตลาดเชิงเนื้อหา
2.2.3 ช่องทางของการตลาดเชิงเนื้อหา
2.2.4 การวัดผลของการตลาดเชิงเนื้อหา
2.2.1 นิยามและวัตถุประสงค์ของการตลาดเชิงเนื้อหา
แม้ว่าการตลาดเชิงเนื้อหาจะเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและนามาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ในด้าน
การนิยามความหมายของ การตลาดเชิงเนื้อหา ได้มีการนิยามในหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษานิยามจากหลากหลายแหล่งข้อมูลดังนี้
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ตารางที่ 2.1: คานิยามของการตลาดเชิงเนื้อหา
ผู้นิยาม

คานิยาม

Chaffey, Mayer, Johnston
& Ellis-Chadwick (2000)

เนื้อหา คือ การออกแบบ ข้อความและข้อมูลกราฟิกที่สร้างหน้าเว็บ
เนื้อหาที่ดีเป็นกุญแจสาคัญในการดึงดูดลูกค้าไปยังเว็บไซต์และ
รักษาความสนใจหรือการเข้าชมซ้าของลูกค้า

Keyes (2006)

การตลาดเชิงเนื้อหา มักจะมุง่ เน้นที่เนือ้ หาขององค์กรบน
อินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึงข้อมูลและฐานความรู้ด้วย

Pulizzi & Barrett (2009)

การตลาดเชิงเนื้อหาเป็นเทคนิคการตลาดของการสร้างและกระจาย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่าเพื่อดึงดูด ได้รับ มีส่วนร่วมอย่าง
ชัดเจน และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์ของการผลักดัน
ให้เกิดกระทาที่สร้างประโยชน์ของลูกค้า การตลาดเชิงเนื้อหากาลัง
เป็นที่ยอมรับ ในฐานะของกระบวนการการตลาดเพื่อดึงดูดและ
รักษาลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างและดูแลจัดการเนื้อหา
เพื่อที่จะเปลี่ยนหรือปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริโภค

Halvorson (2010)

กลยุทธ์เนื้อหา เป็นแผนการสาหรับการสร้าง การส่งมอบและการ
กากับดูแลเนื้อหาที่มีประโยชน์และสามารถใช้งานได้

Gunelius (2011)

การตลาดเชิงเนื้อหาเป็นกระบวนการทั้งทางตรงและทางอ้อมในการ
ส่งเสริมการขายของธุรกิจและตราสินค้า ผ่านการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ข้อความ วิดีโอหรือเสียง ทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่อ
ออฟไลน์ โดยสามารถเป็นรูปแบบระยะยาว (Long-form)เช่น
บล็อก บทความ e-books หรือรูปแบบระยะสั้น (Short-form) เช่น
ข้อความหรือรูปภาพผ่าน Twitter และFacebook หรือรูปแบบ
การสนทนา (Conversational-form) เช่น การแบ่งปันเนื้อหาที่ดี
ผ่าน Twitter หรือเข้าร่วมในการอภิปรายผ่านการแสดงความ
คิดเห็นทางบล็อก หรือกระทูส้ นทนาออนไลน์
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): คานิยามของการตลาดเชิงเนื้อหา
ผู้นิยาม

คานิยาม

Slater (2014)

การตลาดเชิงเนื้อหา เป็นแนวทางที่มีความยืดหยุ่น เป็น
กระบวนการของการแบ่งปันความรู้ความชานาญเพื่อสร้างและ
ดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ นักการตลาดเชิงเนื้อหาจะต้องมีการสร้าง,
การเผยแพร่และการแบ่งปันที่เหมาะสม บนแหล่งเนื้อหาที่
หลากหลายและรวดเร็ว เช่น บทความ บล็อก, วิดีโอ, ภาพ
และแหล่งอื่น ๆ ทีส่ ามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพได้

Steimle (2014)

คุณลักษณะที่แยกการตลาดเชิงเนื้อหาจากการโฆษณาหรือ
การตลาดประเภทอื่น ๆ คือคุณค่าที่สร้างให้กับลูกค้า ดังนั้น การ
โฆษณาแบบดั้งเดิมอาจถือว่าเป็นการตลาดเชิงเนื้อหา หากมีคุณค่า
ต่อลูกค้า ซึ่งทาให้การแยกประเภทระหว่างการโฆษณาและเนื้อหา
การตลาดทาได้ยาก

GrowthBee (2558)

Content Marketing คือ เทคนิคด้านการตลาด เพื่อสร้างและ
แจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
จุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา

Content Marketing
Institute (2016)

ตลาดเนื้อหาเป็นวิธีการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างและ
กระจาย เนื้อหาที่คุณค่า มีความเกี่ยวข้องและมีสอดคล้อง เพื่อ
ดึงดูดและรักษาผู้ชมที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน และท้ายที่สุด
เพื่อผลักดันให้เกิดการกระทาของลูกค้าที่สามารถทากาไรได้

นอกจากนี้เพื่อทาความเข้าใจนิยามของการตลาดเชิงเนื้อหามากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้า
วรรณกรรมเพิม่ เติมในด้านวัตถุประสงค์ของการตลาดเชิงเนื้อหา ดังนี้ (Rose & Pulizzi, 2011)
ระบุวัตถุประสงค์ที่สาคัญสาหรับการตลาดเชิงเนื้อหา คือการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
การสร้างบทสนทนา (Lead Conversation) การแปลงลูกค้า (Customer Conversion) การบริการ
ลูกค้า การเพิ่มยอดขายของลูกค้าและการติดตามอย่างหลงใหลของสมาชิก นอกจากนี้ ฮอล (Hall,
2013) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การตลาดเชิงเนื้อหา ยังให้ความรู้แก่ลูกค้าและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร
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โดยวัตถุประสงค์นั้นอาจไม่ต่างจากวัตถุประสงค์ของการวิธีการสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่น แต่
แตกต่างที่การให้น้าหนักในด้านผลลัพธ์หรือยอดขาย ที่การสื่อสารการตลาดทั่วไปจะเน้นยอดขายใน
ระยะสั้น แต่การตลาดเชิงเนื้อหา เน้นยอดขาย ความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าในระยะ
ยาว สอดคล้องกับ Content Marketing Institute (2016) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการตลาดเชิง
เนื้อหาคือการดึงดูดและรักษาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างและดูแลจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและ
มีคุณค่าพร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเสริมสร้างพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลสรุปจากนิยามและวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การตลาดเชิงเนื้อหาคือ การ
สร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าต่อลูกค้า ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสามารถดึงดูดความสนใจ
ของลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อผลประโยชน์ในด้านยอดขาย ผลกาไรหรือผลลัพธ์ในเชิงบวกได้ในอนาคต
โดยให้ความสาคัญกับการสร้างผลลัพธ์ในระยะยาว มากกว่าการสร้างผลลัพธ์ระยะสั้น
2.2.2 รูปแบบของการตลาดเชิงเนื้อหา
การแบ่งประเภทรูปแบบการตลาดเชิงเนื้อหา สามารถแบ่งได้จากหลากหลายเกณฑ์ แต่ที่พบ
เห็นบ่อยครั้ง มี 2 เกณฑ์ ได้แก่ การแบ่งตามรูปแบบสื่อทีน่ าเสนอ (Form) และกลวิธีนาเสนอ
(Execution)
1) รูปแบบสื่อที่นาเสนอ (Form) แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ
1.1) รูปแบบสั้น (Short-form Content) คือ เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว
และมีวัตถุประสงค์ที่ให้ผู้บริโภคได้รับสื่ออย่างรวดเร็ว ตัวอย่าง เช่น ข้อความ รูปภาพ และโพสต์
บทความสั้น ๆ ผ่านบล๊อก (ไม่เกิน 350 คา)
1.2) เนื้อหารูปแบบยาว (Long-form Content) คือ เนื้อหาเชิงลึกที่ถูกออกแบบ
มาเพื่อผู้บริโภค โดยข้อมูลมีรายละเอียดและข้อมูลจานวนมากในที่นี้รวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น วีดีโอ
E-books บทความแบบยาวและการโพสต์ผ่านบล็อกและเว็บไซต์ (JD Peterson, 2015)
2) กลวิธนี าเสนอ (Execution) แบ่งได้ 6 ประเภท คือ
2.1) การสาธิต แนะนา
2.2) สาระ ข้อเท็จจริง
2.3) บุคคลผู้ใช้จริง/ พรีเซ็นเตอร์
2.4) กิจกรรม
2.5) การเปรียบเทียบ
2.6) แนะแนวทางแก้ไข
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2.2.3 ช่องทางของการตลาดเชิงเนื้อหา
ในด้านช่องทางของการตลาดเชิงเนื้อหา พบว่าในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง โดยแต่ละ
ช่องทางมักจะมีบทบาทที่แตกต่างกันตามแต่ละกลยุทธ์ของการตลาดเชิงเนื้อหา (Content
Marketing Institute, 2016)
1) เว็บไซต์ มักเป็นช่องทางที่ถือเป็นศูนย์กลางสาหรับการตลาดเชิงเนื้อหา การออกแบบ
เว็บไซต์โดยการใช้ภาพกราฟฟิคที่เรียบง่ายทาให้ผู้ชมอยู่บนเว็บไซต์ได้นานขึ้น พวกเขาได้เน้นย้าว่า
เว็บไซต์ที่ดีไม่ควรจะข้อมูลมากเกินไป แต่มันควรประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้บริโภคต้องการที่จะรู้ในทางที่
เหมาะสม (Rosen & Purinton, 2004)
2) บล็อก เป็นที่รจู้ ักในส่วนของการประชาสัมพันธ์อีกทั้งยังเป็นช่องทางสาคัญสาหรับนักการ
ตลาดเชิงเนื้อหา โดยบล็อกมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากข้อความ สามารถเชื่อมต่อไปยังผู้เขียนได้
อย่างเฉพาะเจาะจง พวกเขายังกลาวอีกว่า บล็อก เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเมื่อถูกใช้ในการ
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการตลาดเชิงเนื้อหา (Singh,
Veron-Jackson & Cullinane, 2008)
3) แอปพลิเคชัน มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือของบริษัทหรือ
ตราสินค้าเพราะช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคให้กับบริษัทมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหลายบริษัทได้ผลิตแอปพลิเคชันของตนเอง เพื่อสนับสนุนการสื่อสารจากแบรนด์และเพื่อ
ประโยชน์ของลูกค้าของตนเอง อีกทั้งพบว่าเนื้อหาของแอพพลิเคชันมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจและการ
ชื่นชอบในแบรนด์ ในขณะที่ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลใด ๆ (Bellman, Potter, TreleavenHassard, Robinson & Varan, 2011)
4) สื่อสังคมออนไลน์ ถูกใช้เพื่อเป็นทั้งแพลตฟอร์มของเนื้อหาและช่องทางการโปรโมทเนื้อหา
เพื่อสร้างยอดการเข้าชมเว็บไซต์ มีความแตกต่างจากสื่ออื่น ๆ คือสามารถเป็นการสื่อสารสองทาง
ทั้งผู้ส่งสารและรับสาร (Kaplan & Haenlein, 2010)
โดยในประเทศไทย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานว่า ผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตชาวไทยใช้เวลากับ สื่อสังคมออนไลน์มากที่สดุ โดยนิยมใช้งาน เฟซบุ๊ก (Facebook)
มาเป็นอันดับ 1 มีจานวนผู้ใช้ในปี 2559 คิดเป็น 60% ของประชากรไทย หรือ 41 ล้านคน ถือเป็น
อันดับ 8 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (it24hrs, 2559) สอดคล้องกับผล
การศึกษาตัวชี้วัดการตลาดเชิงเนื้อหา ในมุมมองเชิงทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ จากข้อมูลกล
ยุทธ์การทาการตลาดเชิงเนื้อหาของ 235 บริษัทในประเทศอิตาลี พบว่ามีการทาการตลาดเชิงเนื้อหา
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Rancati & Gordini, 2014)
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ภาพที่ 2.2: กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาการตลาดที่นิยมใช้

ที่มา: Rancatiand. (2559). กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาการตลาดที่นิยมใช้. สืบค้นจาก
www.eujournal.org/index.php/esj/article/download/4825/4528.
2.2.4 การวัดผลของการตลาดเชิงเนื้อหา
ในด้านการวัดผลลัพธ์ของการตลาดเชิงเนื้อหานั้น เป็นที่พูดถึงในหลากหลายบริบทโดย
เดสเพนเด (Deshpande, 2014) กล่าวว่าไม่มีแนวทางวัดผลที่เป็นเอกฉันท์สาหรับการตลาดเชิง
เนื้อหาตัวชีวัดที่สามารถนามาใช้วัดประสิทธิภาพ มีดังนี้ การบริโภค (Consumption) การเก็บรักษา
(Retention) การแบ่งปัน (Sharing) การมีส่วนร่วม (Engagement) ยอดขาย (Sales) รวมถึงตัวชีวัด
ด้านกระบวนการการผลิตและค่าใช้จ่าย ทางด้านการนาเสนอกรอบของการวัดอย่างง่ายด้วย 3 ตัวชี้วัด
(Saleh, 2016) คือ การสร้างยอดเข้าชม, การมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขาย นอกจากนี้
Digital Marketing Institute (2016) ได้แนะนาให้วัดจากการบริโภคและการมีส่วนร่วม ในขณะที่ได้
สรุปตัวชี้วัดเป็น 4 ประเภทหลัก คือ การบริโภค การแบ่งปัน การสร้างลูกค้าเป้าหมาย (Lead
Generation) และยอดขาย (Rancati & Gordini, 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ ่านมา ผู้วิจัยเลือกการศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหา ในช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก เนื่องจากมียอดการใช้งานในประเทศไทยมากที่สุด โดยกาหนดตัวชี
วัดตามที่มีการพูดถึงอย่างแพร่หลายในด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ การแบ่งปัน (Share) และการกด
ถูกใจ (Like) เพื่อวัดผลลัพธ์ของการตลาดเชิงเนื้อหา
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2.3 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned
Behavior: TBP)
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาในการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้บริโภค มีหลากหลายทฤษฎีที่ถูกนามาใช้เพื่อศึกษา แต่ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ถูกนามาใช้บ่อยครั้งที่สดุ (Noar, 2005) ทั้งนีท้ ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนถูก
นามาใช้อย่างมากในการศึกษาเพื่อคาดการณ์การออกกาลังกายและนิสยั การรับประทานอาหาร
สุขภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญในการลดน้าหนัก นอกจากนี้ยังพบว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
สามารถสามารถนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในโปรแกรมลดน้าหนักของกลุ่มผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วน
(Chung & Fong, 2015)
สังคม (Social Psychology) ที่ถูกพัฒนาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of
Reasoned Action) ของ ไอเซน และฟีชเบียน (Ajzen & Fishbein, 1975) โดย ไอเซน (Ajzen,
1991) ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่า การที่บุคคลจะกระทาพฤติกรรมใดนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของ
บุคคล และการวัดความตั้งใจในการกระทาพฤติกรรมสามารถใช้ทานายพฤติกรรมได้ โดยความตั้งใจ
ของบุคคลมีปัจจัยชี้นา 3 ประการ ได้แก่
2.3.1 เจตคติต่อการกระทาพฤติกรรม (Attitude toward Bahaviors)
ปัจจัยส่วนบุคคล ที่หมายถึง การประเมินผลของการกระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งว่าจะ
มีผลในด้านบวกหรือลบต่อตนเอง โดยหากพฤติกรรมนั้นนาไปสู่ผลลัพธ์ในทางบวกบุคคลจะมีเจตคติ
ที่ดีต่อการกระทาพฤติกรรมนัน้ ทั้งนี้ เจตคติต่อการกระทาพฤติกรรม มีการพิจารณามาจากปัจจัย
2 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธ์ของการกระทา
2.3.2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm)
ปัจจัยทางสังคม ที่หมายถึง การรับรู้ความคาดหวังทางสังคมจากบุคคลที่มีอิทธิผลต่อตนเอง
ต่อการกระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ทั้งนี้การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีการพิจารณามาจากปัจจัย
2 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกลุ่มอ้างอิง โดยสามารถ
วัดผลได้ดังสมการ (Ajzen, 1991)
2.3.3 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Bahavioral Contral)
ปัจจัยความคุม ที่หมายถึงการรับรู้ความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ โดย
หากบุคคลมีความเชื่อว่าตนเองสามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นได้และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการ
กระทาพฤติกรรม ก็จะส่งผลต่อความตั้งใจในการกระทาพฤติกรรมนั้นทั้งนี้การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม มีการพิจารณามาจากปัจจัย 2 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม
และการรับรู้อทิ ธิพลของปัจจัยสนับสนุน (Ajzen, 1991)
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จากความสัมพันธ์ของปัจจัยชี้นาทั้ง 3 ประการ ต่อความตั้งใจในการกระทาพฤติกรรม ตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แสดงให้เห็นว่า การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดนั้นมีผลมา
จากเจตนาต่อพฤติกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ประการ คือ เจตคติต่อการกระทาพฤติกรรม การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบผลการศึกษา
ที่เป็นการยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ ไอเซน (Ajzen, 1991) ว่าปัจจัยทั้ง
3 ประการ มีผลต่อการทานายความตั้งใจในการกระทาพฤติกรรม ดังเช่นการศึกษาของ ไอเซน
และแมดเดน (Ajzen & Madden, 1986) ทีศ่ ึกษาพฤติกรรมการเรียนให้ได้เกรดเอในภาคเรียน
ตอนต้น พบว่าปัจจัยทั้ง 3 ประการ สามารถอธิบายความตั้งใจที่จะเข้าชั้นเรียนได้ร้อยละ 68 (R2 =
0.68, p < 0.01) เช่นเดียวกับการศึกษาของ เคลลี่ และไบรลินเกอร์ (Kelly & Breinlinger, 1995)
ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้หญิง พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ประการ อธิบายเจตนาที่จะ
มีส่วนรวมกิจกรรมของผู้หญิงได้ ร้อยละ 31 (R2 = 0.31, p < 0.05) และจรรยาบรรณของผู้ขาย
ประกัน (Scheper-Hughes, 1995) พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ประการ อธิบาย เจตนาที่จะทานาย
พฤติกรรมจรรยาบรรณได้ร้อยละ 45 (R2 = 0.45, p < 0.01) ซึ่งตรงกับ การศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคปลาพบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ประการ สามารถทานายความตั้งใจ ในการบริโภคปลาได้ร้อยละ 30
(R2 = 0.30, p < 0.01) (Verbeke & Vackier, 2005)
ส่วนการศึกษาในประเทศไทยพบการศึกษาของ ณัชญ์ธนัน พรมมา (2556) ที่ได้ผลว่าเจตคติ
ต่อการกระทาพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจดังนี้
1) ด้านเจตคติต่อการกระทา พบว่า ผู้บริโภคมีเจตคติในเรือ่ งอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านคุณค่า
ทางโภชนาการมากที่สุด และด้านรสชาติน้อยที่สุด
2) ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อตนเองคิดว่า
ผู้บริโภคควรจะซื้ออาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภครับรู้ถึงแรงกดดันให้แสดง
พฤติกรรมของบุคคลผู้มีอิทธิพลหรือสังคมโดยรอบของผู้บริโภค
3) ด้านการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพ พบว่าผู้บริโภคคิดว่าถ้ามีอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในร้านไม่อะไรที่จะห้ามในการซือ้ ได้ แสดงให้
เห็นว่าผู้บริโภครับรู้ว่าสามารถควบคุมพฤติกรรมได้
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า ทฤษฎีตามแผน สามารถนามาใช้ทานายความ
ตั้งใจการกระทาพฤติกรรมของบุคคลได้ นั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษา
ความสัมพันธ์ของการตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัลกับความตั้งใจรับประทานอาหารคลีน
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2.4 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารคลีน (Clean Food)
ภาพที่ 2.3: กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ความคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(Subjective Norm)
การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Perceive Behavioral Control)

ความตั้งใจในการกระทา
พฤติกรรม
(Behavior Intention)

เจตคติต่อการทาพฤติกรรม
(Attitudes towards Behavioral)
อาหารมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการลดน้าหนักและแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ณัติพร อรธนาลัย
(2559) ได้อธิบายว่า อาหารมีความสาคัญต่อการการควบคุมน้าหนักถึงร้อยละ 70 ในขณะที่การออก
กาลังกายมีสัดส่วนที่ร้อยละ 30 เท่านั้น (Girlsallaround, 2557) แม้ว่าการออกกาลังกายจะเป็นที่
นิยมในปัจจุบนั แต่จากข้อมูลสถิติของ National Health Interview Survey พบว่า ผู้ที่เคยออก
กาลังกายอย่างหนักนั้นจะลดการออกกาลังกายลงเมื่ออายุมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันผู้บริโภคมีการ
เคลื่อนไหวร่ายกายลดน้อยลงจากการมีเครือ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รีโมท
ยานพาหนะ รวมถึงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้คนไทยใช้เวลากับ
กิจกรรมทางกายเพียงวันละ 2 ชั่วโมง นอกนั้นเป็นการเคลื่อนไหวน้อยและการนอนหลับ ดังนั้นการ
สนับสนุนให้ผบู้ ริโภคเพิ่มกิจกรรมทางกายเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาโรคอ้วนได้เท่ากับ
การรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ (วรรณี นิธิยานันท์, 2554)
ปัญหาใหญ่ของการรับประทานอาหารในปัจจุบัน คือการที่ผู้บริโภครับประทานอาหารที่มี
พลังงานต่อปริมาณที่บริโภค (Energy Dense) มากเกินไป โดยมีการจาหน่ายอาหารที่มีองค์ประกอบ
หลักจาก แป้งและไขมันเป็นจานวนมาก ซึ่งอาหารเหล่านี้สามารถซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อและ
ร้านอาหารจานด่วน (Fast Food) ที่มีการขยายสาขาเป็นจานวนมาก โดยในประเทศไทยมีร้านสะดวก
ซื้อมากที่สุดกลุ่มประเทศอาเซียน ครอบคลุมทุกจังหวัด ถึง 12.6 ร้านต่อประชากร 100, 000 คน
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และร้านอาหารจานด่วนจาพวกไก่ทอดและเบอร์เกอร์ มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 20 มากที่สุดในกลุ่ม
ร้านอาหารเครือข่ายประเภทต่าง ๆ โดยเมื่อเทียบในด้านราคาพบว่าผู้บริโภคสามารถจ่ายเงินเพื่อ
ซื้ออาหารดังกล่าวได้ง่ายกว่าอาหารที่มีพลังงานต่า เช่น ผักและผลไม้ทมี่ ักมีราคาสูงกว่า (วรรณี
นิธิยานันท์, 2554)
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทยที่ไม่ถูกหลักโภชนาการอีกประการ คือการเลือก
รับประทานอาหารจากรสชาติ โดยนิยมรับประทานอาหารรสจัด หวานและเค็ม สานักสถิติแห่งชาติ
รายงานว่า คนไทยรับประทานอาหารรสจัดเป็นประจา คิดเป็นร้อยละ 36.8 และการรับประทานรส
หวานหรือน้าตาลมากเกินไปเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เนื่องด้วยผู้บริโภคชาวไทยมีการบริโภค
น้าตาลสูงสุด 20 ช้อนชาต่อวัน สูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนาการบริโภคน้าตาลให้ไม่
เกิน 25 กรัม หรือ 6 ช้อนชาต่อวัน โดยหากดูพลังงานในการรับประทานอาหารว่างประเภทเครื่องดื่ม
หรือกาแฟพบว่ามีพลังงานสูงถึง 150-350 กิโลแคลอรี จากที่ไม่ควรสูงเกิน 100 กิโลแคลอรีและ
ประเทศไทยยังมีปริมาณการบริโภคน้าอัดลมต่อคนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ 41 ลิตรต่อคน
ต่อปี ในที่นี้มีกลุ่มคนทางานประมาณ 1 ใน 3 ที่ดื่มเครื่องดื่มรสหวานเป็นประจาทุกวัน (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)
ท่ามกลางพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ มีคนบางกลุ่มที่เริ่มใส่ใจสุขภาพมาก
ขึ้นและให้ความสาคัญกับการรับประทานอาหาร จึงมีแนวทางการบริโภคอาหารรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่
มังสวิรัติ อาหารเจ ออแกนิกส์ อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ามาจนถึงล่าสุดคือ “อาหารคลีน” (Clean
Food) ที่กาลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ได้อธิบายว่า
อาหารคลีนคืออาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เป็นการรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม เลี่ยงรสชาติหวานจัด เค็มจัด มันจัดและรับประทานผัก ผลไม้ให้มาก (ภาวิณี
เทพคาราม, 2559 ก) นอกจากนี้ข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่อดิจิทัลยังพูดถึงหลักการรับประทานอาหารใน
รายละเอียดดต่าง ๆ เพื่อทาความเข้าใจได้อย่างครอบคลุม ผู้วิจัยจึงได้ศกึ ษาเปรียบเทียบแนวทางที่
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในตารางดังนี้
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ตารางที่ 2.2: หลักการของการรับประทานอาหารคลีน

หลักการ

Lovefitt “เปิดตารา Health Girlsallaround ชีวจิต
อารีย์
ภาวิณี
(2559) การ “กิน Gossip
(2557)
(2558) นาคเขียน เทพคาราม
คลีน” สูตร (2559)
(2559) (2559 ก)
ลดน้าหนัก”
(2559)

การรับประทาน
อาหาร ครบ 5 หมู่

/

เตรียมอาหารเอง

/

ความเค็ม เกลือ
โซเดียม ผงปรุงรส
ผงชูรส

/

/

/

/

/

ความหวาน น้าตาล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

แอลกอฮอล

/

/

ผักและผลไม้
ทัง้ ธรรมดา
และออแกนิกส์

/

คาร์โบไฮเดรต ข้าว
แป้งธัญพืช
และโฮลวีท

/

/

/

โปรตีน เนื้อสัตว์
เวย์โปรตีน ไข่

/

/

/

แคลอรี่ สัดส่วน
อาหาร การแบ่ง
มื้ออาหาร

/

/

/

ไขมัน น้ามันและเนย

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ): หลักการของการรับประทานอาหารคลีน

หลักการ

คานวนพลังงานที่ใช้

Lovefitt “เปิดตารา Health Girlsallaround ชีวจิต
อารีย์
ภาวิณี
(2559) การ “กิน Gossip
(2557)
(2558) นาคเขียน เทพคาราม
คลีน” สูตร (2559)
(2559) (2559 ก)
ลดน้าหนัก”
(2559)
/

/

การปรุงแต่งอาหาร
แต่งรสชาติน้อย
ปรุงสุก การต้มนึ่ง
การทอด ไม่แปรรูป

/

ดื่มน้าให้เพียงพอ
วันละ 2-3 ลิตร

/

/

/

/

/

/

จากตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล 7 แหล่ง พบว่า หลักการของการรับประทาน
อาหารคลีน ที่มีการกล่าวถึงคล้ายคลึงกันตั้งแต่ 4 จาก 7 แหล่งข้อมูลขึ้นไป ได้แก่
1) การรับประทานอาหาร ครบ 5 หมู่
2) ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
3) ความหวาน น้าตาล
4) ไขมันน้ามันและเนย
5) ผักและผลไม้
6) คาร์โบไฮเดรต ข้าว แป้งธัญพืชและโฮลวีท
7) โปรตีน เนื้อสัตว์ เวย์โปรตีน ไข่
8) แคลอรี่ สัดส่วนอาหาร การแบ่งมื้ออาหาร
9) การปรุงแต่งอาหาร และแนะนาเมนูอาหารคลีน
จากการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมพบว่าสื่อดิจิทัลมีบทบาทอย่างยิ่งในแง่ของการเป็น
แหล่งข้อมูลเกีย่ วกับอาหารคลีน ดังเช่นการศึกษาของ ธิติมา พัดลม และกุลเชษฐ์ มงคล (2558)
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้บริโภคมีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน คือ สื่อสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

22
สอดคล้องกับ พลอยไพลิน คาแก้ว (2559) ที่ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยพบว่าอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
เกีย่ วกับอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะค้นคว้าและรวบรวมผู้ผลิตเนื้อหา
การตลาดบนสื่อดิจิทัลทั้งหน่วยงานของภาครัฐและบุคคลทั่วไป ที่มีบทบาทในการเป็นแหล่งข้อมูล
และสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพทั่วไปและการลดน้าหนักโดยเฉพาะ บนสื่อสังคมออนไลน์
ได้แก่ เฟซบุ๊ก ดังนี้
1) แฟนเพจ สสส. (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) Thai Health เป็นสือ่
ของหน่วยงานของรัฐบาล เกีย่ วกับสุขภาพทั่วไป มีผู้ติดตาม 461,910 คน
2) แฟนเพจ ลดพุง ลดโรค เป็นสื่อของหน่วยงานของรัฐบาล เกี่ยวกับการลดน้าหนัก
มีผู้ติดตาม 174,113 คน
3) แฟนเพจ Eat Clean Baby เป็นสื่อทั่วไป เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป มีผู้ติดตาม 234,840 คน
4) แฟนเพจ Mai Yom Auon ไม่ยอมอ้วน เป็นสื่อทั่วไป เกี่ยวกับการลดน้าหนัก มีผู้ติดตาม
868,239 คน
5) แฟนเพจ Fit Junctions เป็นรายการสื่อ เกี่ยวกับการลดน้าหนัก มีผู้ติดตาม 269,041 คน
6) แฟนเพจ Booky Healthy World เป็นสือ่ ของบุคคล เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป มีผู้ติดตาม
494,938คน
7) แฟนเพจ ชะนีมีกล้าม เป็นสือ่ ของบุคคล เกี่ยวกับการลดน้าหนัก มีผู้ติดตาม 61,342 คน
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวความคิดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ อันได้แก่
ลักษณะส่วนบุคคล การนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหา เจตคติต่อการทาพฤติกรรม ความคล้อยตามกลุม่
อ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
แสดงเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้

23
ภาพที่ 2.4: กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ลักษณะส่วนบุคคล
1.1 ลักษณะประชากรและสังคม
1.2 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน
1.3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ
รับประทานอาหารคลีน
3. เจตคติต่อการทาพฤติกรรม
(Attitudes towards
Behavioral)

2. การนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหา
2.1 สาระสาคัญ (Theme)
2.2 กลวิธีนาเสนอ (Execution
2.3 รูปแบบสือ่ (Form)

4. ความคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง
(Subjective Norm)

5. การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม
(Perceive Behavioral Control)

6. ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
(Behavior Intention)
2.6 สมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยคาดหวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะนาไปยังการค้นพบเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ อันได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล การนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหา เจตคติต่อการทา
พฤติกรรม ความคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความ
ตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน จึงได้มีการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อทดสอบทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้
1) ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อเจตคติต่อการทาพฤติกรรม
2) ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
3) ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
4) ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
5) การนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเจตคติต่อการทาพฤติกรรม
6) การนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
7) การนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม
8) การนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
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9) เจตคติต่อการทาพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
10) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
11) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนีผ้ ูวิจัยไดแยกขั้นตอนทําการศึกษาออกเปน 2 ตอน คือการศึกษาการ
นําเสนอตลาดเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการศึกษาการนําเสนอ
การตลาดเชิงเนื้อหาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การศึกษาโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
3.3.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษา ไดแก แฟนเพจที่นําเสนอขอมูลและสาระความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพในประเทศไทย ที่ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณาขายสินคา
3.3.2 ตัวอยางที่ใชศึกษา
ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจากประเภทของผูผลิตเนือ้ หาแฟนเพจดังนี้
1) ดานผูผลิต แยกประเภทเปน สื่อของหนวยงานรัฐบาล สือ่ ทัว่ ไป รายการสือ่ และสื่อของบุคคล
2) ดานเนื้อหา แยกประเภทเปน เนือ้ หาเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป และ เนื้อหาเกี่ยวกับการลด
น้ําหนักและดูแลรูปรางโดยตรง
จึงไดตัวอยางที่ใชในการศึกษาทัง้ หมด 7 ตัวอยาง ตามตารางที่ 3.1 โดยขอมูลจํานวน
ผูติดตามที่แสดงในตารางที่ 3.1 เปนขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ตารางที่ 3.1: กลุม ตัวอยางที่ใชในการศึกษา

เนื้อหา

จํานวนผูติดตาม
(คน)

ชื่อแฟนเพจ

ผูผลิต

สสส. (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ)
Thai Health

หนวยงานของ
รัฐบาล

สุขภาพทั่วไป

461, 910

ลดพุง ลดโรค

หนวยงานของ
รัฐบาล

การลดน้ําหนักและดูแลรูปราง

174, 113

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 3.1 (ตอ): กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

ชื่อแฟนเพจ

ผูผลิต

เนื้อหา

จํานวนผูติดตาม
(คน)

Eat Clean Baby

สื่อทั่วไป

สุขภาพทั่วไป

234, 840

Mai Yom Auon ไมยอมอวน

สื่อทั่วไป

การลดน้ําหนักและดูแลรูปราง

115, 337

รายการสื่อ

การลดน้ําหนักและดูแลรูปราง

269, 041

Fit Junctions
Booky Healthy World

สื่อของบุคคล สุขภาพทั่วไป

493, 267

ชะนีมีกลาม

สื่อของบุคคล การลดน้ําหนักและดูแลรูปราง

61, 342

ผูวิจัยเลือกทําการศึกษาจากเนือ้ หาทีโ่ พสตบนเฟซบุก ระหวาง 1-30 กันยายน 2559 โดยทํา
การบันทึกรายงานเนื้อหาที่โพสตของเฟซบุกดังกลาว จาก เว็บไซต www.fanpagekarma.com
ไดรายงานทั้งหมด 411 เนื้อหาและใชโปรแกรม Microsoft Excel ทําการเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
การรับประทานอาหารคลีนทัง้ หมด 122 เนื้อหา หรือคิดเปนประมาณรอยละ 29.7 ของเนื้อหา
ทั้งหมด เพื่อทีจ่ ะใชในการศึกษาในครัง้ นี้
3.3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยไดใช แบบบันทึกการวิเคราะหเนื้อหา โดยจําแนกหนวยการวิเคราะหดังนี้
1) หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) ประกอบดวย 3 หนวย
1.1) วิเคราะหสาระสําคัญ (Theme) ของการนําเสนอเนื้อหา โดยผูวิจัยไดแบง
สาระสําคัญของเนื้อหาตาม หลักการของการรับประทานอาหารคลีนจากการทบทวนวรรณกรรมใน
บทที่ 2 ทั้ง 9 ขอ และอื่น ๆ รวม 10 ขอ ไดดังนี้
(1) การรับประทานอาหาร ครบ 5 หมู
(2) ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
(3) ความหวานและน้ําตาล
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(4) ไขมัน น้ํามันและเนย
(5) ผักและผลไม
(6) คารโบไฮเดรต ขาว แปงธัญพืชและโฮลวีท
(7) โปรตีน เนื้อสัตว เวยโปรตีน ไข
(8) แคลอรี่ สัดสวนอาหาร การแบงมื้ออาหาร
(9) การปรุงแตงอาหาร และแนะนําเมนูอาหารคลีน
(10) อื่น ๆ
1.2) วิเคราะหกลวิธีนําเสนอ (Execution) แบงเปน 7 ประเภท ไดแก
(1) การสาธิต แนะนํา
(2) สาระ ขอเท็จจริง
(3) บุคคลผูใชจริง/ พรีเซ็นเตอร
(4) กิจกรรม
(5) การเปรียบเทียบ
(6) แนะแนวทางแกไข
(7) อื่น ๆ
1.3) วิเคราะหรูปแบบสือ่ (Form) ของการนําเสนอเนื้อหา แบงเปน 6 ประเภท
ไดแก
(1) ขอความ
(2) บทความ
(3) รูปภาพ
(4) วีดีโอ
(5) ลิงคเว็บไซต
(6) อื่น ๆ
2) หนวยในการระบุจํานวน
หนวยที่ใชในการระบุจํานวนคือ ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percent)
3.3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยไดทําการทดสอบความนาเชือ่ ถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการสุม ตัวอยาง
เนื้อหา 9 เนื้อหา โดยมีผรู วมลงรหัสอีก 1 ทาน โดยสลับกันอานแลวกรอกขอมูลลงแบบบันทึกขอมูลที่
จัดเตรียมไว เพื่อใหแนใจวาหากผูท ําวิจัยทําการวัดดวยวิธีเดียวกัน เครื่องมือชุดเดียวกันแลวผลที่ได
จากการวัดแตละครั้งจะมีความคงที่และแนนอน
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ผูวิจัยทดสอบความนาเชื่อถือ โดยอาศัยหลักการคํานวณของ โอเลโฮลสติ ดวยสูตร
R =N(C1, C2)
C1+C2
R = 2(45)
54+54
R = คาความเชื่อมั่น
N = จํานวนผูล งรหัส
C1, C2 = จํานวนครั้งทีผ่ ลู งรหัสทัง้ 2 คน มีความเห็นตรงกัน
C1+C2 = จํานวนครั้งรวมทั้งหมดทีผ่ ลู งรหัสทั้ง 2 คน ลงความเห็น
ในการคํานวณดวยสูตรนี้คาที่ไดเทากับ 0.85 ซึ่งไมต่ํากวา 0.75 จึงสรุปไดวาเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลมีความนาเชื่อถือได (วิเชียร เกตุสงิ ห, 2541)
3.3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ จากเนื้อหาที่มกี ารนําเสนอของ 7 แฟนเพจระหวาง
1 – 30 กันยายน 2560 รวมจํานวน 411 เนื้อหา
3.3.6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยในครัง้ นี้ในลักษณะของตัวเลขสถิตทิ ี่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหา
รวมกับพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) เพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงการนําเสนอการตลาด
เชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอาหารคลีนในปจจุบัน วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่และรอยละของขอมูล ตามปญหานําวิจัยดังนี้
ปญหานําวิจัย
1) การนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลที่เกี่ยวกับอาหารคลีนในปจจุบันให
ความสําคัญกับการนําเสนอสาระสําคัญ (Theme) ของการรับประทานอาหารคลีนเปนอยางไร
2) การนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลที่เกี่ยวกับอาหารคลีนในปจจุบันนําเสนอดวย
กลวิธีนําเสนอ (Execution) อยางไร
3) การนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลที่เกี่ยวกับอาหารคลีนในปจจุบันมีการใช
รูปแบบสือ่ (Form) ในการนําเสนอเนือ้ หาอยางไร เปนอยางไร
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3.2 การศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
3.2.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาไดแก ประชากรทีอ่ าศัยอยูในประเทศไทย อายุ 15 - 59 ป ที่ใชงาน
อินเทอรเน็ต
3.2.2 ตัวอยางที่ใชศึกษา
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้ นี้โดยอางอิงสูตรการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชหลักการคํานวณตามตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1976) เพราะเปนสูตรคํานวณอยางงายและ
ใชอยางแพรหลายในงานวิจัยของคณะนิเทศศาสตร เมื่อคํานวณที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 จะได
จํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน และเพื่อปองกันความผิดพลาดจึงเก็บเพิ่มรอยละ 10 รวมเปนจํานวน
ทั้งหมด 440 คน โดยคัดเลือกสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling)
3.2.3 เครื่องมือที่ใชศึกษา
ผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรม จากงานวิจัยในอดีตที่มกี ารศึกษาเกี่ยวของกับหลักแนวคิด
ทฤษฎีดานปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการรับประทานอาหารคลีน ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และขอคําปรึกษา
เพิ่มเติมจากอาจารยที่ปรึกษา ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมา สตะเวทิน และอาจารยที่ปรึกษารวม
ไดแก รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี ในการสรางแบบสอบถามภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยของ
การศึกษาครั้งนี้
แบบสอบถาม
การวิจัยในตอนนี้ใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมี
องคประกอบทั้งหมด 8 สวน ไดแก
สวนที่ 1 - 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล โดยเปนลักษณะคําถามปลายปดแบบ
ใหเลือกตอบ (Close–ended Response Question) จํานวน 15 ขอ ไดแก
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรและสังคม
6 ขอ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับลักษณะการเปดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน 5 ขอ
สวนที่ 3 คําถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน 4 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอของการตลาดเชิงเนือ้ หาปจจุบัน
ที่เหมาะสมในการจูงใจใหรับประทานอาหารคลีน โดยการเลือกตัวอยางเนื้อหาที่ไดจากการศึกษาตอน
ที่ 1 สอบถาม 3 ขอ ดังนี้
เนื้อหาจากเกณฑ สาระสําคัญ (Theme)
9 เนื้อหา
เนื้อหาจากเกณฑ กลวิธีนําเสนอ (Execution)
6 เนื้อหา
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เนื้อหาจากเกณฑ รูปแบบสื่อ (Form)
3 เนื้อหา
เนื้อหาจากเกณฑ โดยใหเรียงลําดับ 1-9
สวนที่ 5 - 8 แบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยผูวิจัยไดดัดแปลงจาก
ตัวอยางการสรางมาตรวัดตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ของ (Francis et al., 2004) ซึ่งแตละ
คําถามประกอบดวยคําตอบยอยที่แบงเปน 5 ระดับและใหคะแนนแตละระดับตั้งแตคาคะแนนนอย
ที่สุดคือ 1 ถึงคาคะแนนมากสุด คือ 5 ซึ่งมีจํานวนคําถามแตละสวนดังนี้
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ เจตคติตอการทําพฤติกรรม
3 ขอ
สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคลอยตามกลุมอางอิง
3 ขอ
สวนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 3 ขอ
สวนที่ 8 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
1 ขอ
ตารางที่ 3.2: คําถามและมาตรวัดของขอมูลแตละตัวแปร
ขอมูลของตัวแปร

ประเภทมาตรวัด

ลักษณะของการวัด

สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรและสังคม
1.1 เพศ

นามบัญญัติ
1. ชาย
(Nominal Scale) 2. หญิง
3. ชายรักชาย
4. หญิงรักหญิง
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.2 อายุ

มาตราจัดลําดับ 1. ต่ํากวา 15
(Ordinal Scale) 2. 15 - 19 ป
3. 20 - 24 ป
4. 25 - 29 ป
5. 30 - 34 ป
6. 35 - 39 ป
7. 40 - 44 ป
8. 45 - 49 ป
9. 50 - 54 ป
10. 55 - 59 ป
11. 60 ป ขึ้นไป

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): คําถามและมาตรวัดของขอมูลแตละตัวแปร
ขอมูลของตัวแปร

ประเภทมาตรวัด

ลักษณะของการวัด

สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรและสังคม
1.3 สถานภาพ

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1. โสด
2. สมรส
3. หยา/ หมาย/ แยกกันอยู

1.4 ระดับการศึกษา

มาตราจัดลําดับ
(Ordinal Scale)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริญญา/ ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

1.5 อาชีพ

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1.
2.
3.
4.
5.

นักเรียน/ นักศึกษา
ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ ลูกจางบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว/ คาขาย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.6 รายไดตอเดือน

มาตราจัดลําดับ
(Ordinal Scale)

1.
2.
3.
4.

ต่ํากวา 10, 000 บาท
10, 001 - 30, 000 บาท
30, 001 - 50, 000 บาท
50, 001 - ขึ้นไป

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับลักษณะการเปดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน
2.1 ทานเคยเห็น เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีน
บนสื่อเฟซบุกหรือไม

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1. เคย
2. ไมเคย (ขามคําถามขอ 2.2 - 2.5
ไปตอบขอ 3.1)
3. ไมแนใจ

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): คําถามและมาตรวัดของขอมูลแตละตัวแปร
ขอมูลของตัวแปร

ประเภทมาตรวัด

ลักษณะของการวัด

2.2 ทานเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีน
บนเฟซบุกประเภทใดบาง (ตอบไดมากกวา
1 คําตอบ)

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1. เฟซบุกสวนบุคคลของเพื่อนหรือคน
รูจัก
2. แฟนเพจเกี่ยวกับสุขภาพ หรือ
อาหารคลีนโดยตรง
3. แฟนเพจอื่น ๆ
4. ไมแนใจ
5. ไมเคยเห็น

2.3 ทานเคยพบเนื้อหาบนเฟซบุก ที่มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับหลักการรับประทาน
อาหารคลีน ในขอใดบาง (ตอบไดมากกวา
1 คําตอบ)

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1. เนื้อหาเกี่ยวกับรับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู
2. เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ
โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
3. เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและ
น้ําตาล
4. เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน
และเนย
5. เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม
6. เนื้อหาเกี่ยวกับ คารโบไฮเดรต ขาว
แปง ธัญพืชและโฮลวีท
7. เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตว
และไข
8. เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวน
อาหารและการแบงมื้ออาหาร
9. เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร
การแนะนําเมนูและผลิตภัณฑ
อาหารคลีน
10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
11. ไมแนใจ
12. ไมเคยเห็น

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): คําถามและมาตรวัดของขอมูลแตละตัวแปร
ขอมูลของตัวแปร

ประเภทมาตรวัด

ลักษณะของการวัด

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับลักษณะการเปดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน
2.4 ทานเคยพบเห็นรูปแบบการนําเสนอของ
เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุก ใน
รูปแบบใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1. การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือ
ใหคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม
2. การนําเสนอขอมูลสาระความรูหรือ
ขอเท็จจริง
3. การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือ
พรีเซ็นเตอร
4. การนําเสนอผานการจัดกิจกรรมการ
รวมสนุกชิงรางวัลหรือการถามตอบ
5. การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ
6. การนําเสนอโดยการแนะแนว
ทางแกไข
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
8. ไมแนใจ
9. ไมเคยเห็น

2.5 ทานเคยพบเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร
คลีนบนเฟซบุกในรูปแบบใดบาง (ตอบได
มากกวา 1 คําตอบ)

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รูปภาพ/ Infographic
วีดีโอ
ลิงคเว็บไซต
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ไมแนใจ
ไมเคยเห็น

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิ่ง
ปนจักรยาน
ฟตเนส
โยคะ
รับประทานอาหารคลีน
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

สวนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน
3.1 ทานมีวิธีดูแลสุขภาพอยางไรบาง
(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ )

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): คําถามและมาตรวัดของขอมูลแตละตัวแปร
ขอมูลของตัวแปร

ประเภทมาตรวัด

ลักษณะของการวัด

สวนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน
3.2 ทานรับประทานอาหารคลีนหรือไม

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1.
2.
3.
4.

ไมเคยรับประทาน
เคยทดลองรับประทาน 1-2 ครั้ง
รับประทานเมื่อมีโอกาส
รับประทานเปนประจํา

3.3 หากตองรับประทานอาหารคลีน
ทานคํานึงถึงปจจัยใดเปนอันดับแรก

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูผลิต หรือขั้นตอนการผลิต
ราคา
คุณประโยชน
รสชาติ
เมนู
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

3.4 หากตองรับประทานอาหารคลีน ทานคิด
วาจะมีโอกาสรับประทานจากแหลงรานคาใด
มากที่สุด

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1. สั่งรานเดลิเวอรี
2. รับประทานที่รานอาหาร
3. ซื้ออาหารคลีนจากรานสะดวกซื้อ
หรือซุปเปอรมารเก็ต
4. ทําเองหรือใหคนในครอบครัวทําให
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)

สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาในปจจุบัน ที่มีความเหมาะสมการจูงใจใหรับประทานอาหารคลีน
4.1 จงเรียงลําดับเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ
รับประทานอาหารคลีนดังตอไปนี้ ตามความ
เหมาะสมในการจูงใจใหทานรับประทาน
อาหารคลีน โดย 1 คือเหมาะสมมากที่สุด 9
คือเหมาะสมนอยที่สุด

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1. เนื้อหาเกี่ยวกับรับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู
2. เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ
โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
3. เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและ
น้ําตาล
4. เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน
และเนย
5. เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): คําถามและมาตรวัดของขอมูลแตละตัวแปร
ขอมูลของตัวแปร

ประเภทมาตรวัด

ลักษณะของการวัด

สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาในปจจุบัน ที่มีความเหมาะสมการจูงใจใหรับประทานอาหารคลีน
6. เนื้อหาเกี่ยวกับ คารโบไฮเดรต ขาว
แปง ธัญพืชและโฮลวีท
7. เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตว
และไข
8. เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวน
อาหารและการแบงมื้ออาหาร
9. เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร
การแนะนําเมนูและผลิตภัณฑ
อาหารคลีน
4.2 จงเรียงลําดับกลวิธีนําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุกดังตอไปนี้
ตามความเหมาะสมในการจูงใจใหทาน
รับประทานอาหารคลีน โดย 1 คือเหมาะสม
มากที่สุด 6 คือเหมาะสมนอยที่สุด

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1. การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือ
ใหคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม
2. การนําเสนอขอมูลสาระความรูหรือ
ขอเท็จจริง
3. การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือ
พรีเซ็นเตอร
4. การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม
การรวมสนุกชิงรางวัลหรือการถาม
ตอบ
5. การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ
6. การนําเสนอโดยการแนะแนว
ทางแกไข

4.3 จงเรียงลําดับรูปแบบของเนื้อหา
เกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุกดังตอไปนี้
ตามความเหมาะสมในการจูงใจใหทาน
รับประทานอาหารคลีน โดย 1 คือเหมาะสม
มากที่สุด 3 คือเหมาะสมนอยที่สุด

นามบัญญัติ
(Nominal Scale)

1. รูปภาพ/ Infographic
2. วีดีโอ
3. ลิงคเว็บไซต

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): คําถามและมาตรวัดของขอมูลแตละตัวแปร
ขอมูลของตัวแปร

ประเภทมาตรวัด

ลักษณะของการวัด

สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวเจตคติตอการรับประทานอาหารคลีน
5.1 ทานคิดวาการรับประทานอาหารคลีน
เปนสิ่งที่ดีตอสุขภาพ

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง

5.2 ทานคิดวาอาหารคลีนดีกวาอาหารทั่วไป

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง

5.3 ทานคิดวาอาหารคลีนมีความนาสนใจ

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง

สวนที่ 6 คําถามเกี่ยวกับการคลอยตามกลุมอางอิง
6.1 คนที่มีความสําคัญตอทานเห็นวาทาน
ควรรับประทานอาหารคลีน

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง

6.2 คนที่มีความสําคัญตอทานตองการให
ทานรับประทานอาหารคลีน

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): คําถามและมาตรวัดของขอมูลแตละตัวแปร
ขอมูลของตัวแปร
6.3 ทานรูสึกถูกกดดันจากสังคมให
รับประทานอาหารคลีน

ประเภทมาตรวัด
เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

ลักษณะของการวัด
1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง

สวนที่ 7 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
7.1 ทานคิดวาการรับประทานอาหารคลีน
เปนสิ่งที่ทําไดงาย

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง

7.2 ทานคิดวาถามีโอกาสในการรับประทาน
อาหารคลีน ไมมีอะไรจะหามทานจากการ
รับประทานได

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง

7.3 ทานคิดวาการรับประทานอาหารคลีน
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทานเอง

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง

สวนที่ 8 คําถามเกี่ยวกับความตั้งใจรับประทานอาหารคลีน
8.1 ทานตั้งใจจะรับประทานอาหารคลีน

เรียงลําดับ
(Ordinal Scales)

1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = ไมเห็นดวย
3 = เฉย ๆ
4 = เห็นดวย
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง
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3.2.4 การตรวจสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยไดทําการหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของคําถาม และปรึกษาอาจารยทปี่ รึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามใหมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
รวมถึงมีขอคําถามที่ตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยนําไปทดลองใชกบั กลุมตัวอยาง 40 ชุด
หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability) ของแตละตัวแปรดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552) เพื่อทดสอบคา
ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0≤α≤ 1 แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามมีความ
เชื่อมั่นสูงสามารถนําไปใชเปนเครือ่ งมือในการสอบถามได
ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นกลุม ทดลองจํานวน 40 ชุด ไดคาความเชื่อมั่นของแตละคําถาม
และคาความเชื่อมั่นรวมอยูระหวางคา 0.893-0.912 จึงสรุปไดวาแบบสอบถามสามารถนําไปใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลได
3.2.5 วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลจากแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยาง
จํานวน 440 คน ระหวาง 1-30 กรกฎาคม 2560 โดยใชแบบสอบถามออนไลน ซึ่งผูวิจัยไดสราง
จุดเชื่อมตอ (Link) ของแบบสอบถามออนไลนเพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถเขาถึงไดที่
https://www.surveymonkey.com/r/CleanFoodThesis และทําการเผยแพรไวแบบสาธารณะ
บนหนาเฟซบุกของผูวิจัยทัง้ นี้ผูวจิ ยั ไดขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามตาม
ความสมัครใจ โดยมีการชี้แจงไวตั้งแตตน วาแบบสอบถามนีส้ ําหรับผูที่ใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทยและมีอายุ 15-59 ปเทานั้น ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม เปนเวลา
30 วัน หากกรณีทมี่ ีการตอบแบบสอบถามไมครบจํานวน440 คน จะขยายเวลาไปอีก 30วัน รวมถึง
หากมีการตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลา 30 วัน มากกวา 440 จะทําการคัดเลือกเฉพาะ 440
อันดับแรกที่ตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหนังสือ วารสารและงานวิจัย
ที่ไดทําการศึกษามากอน รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของกับ การตลาดเชิงเนื้อหา
สุขภาพดิจิทลั ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และอาหารคลีน เพื่อใชในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
และใชในการอางอิงในการเขียนรายงานผลวิจัยได
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3.2.6 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยางมาทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติคือ SPSS เพื่อวิเคราะหขอมูล ตามลําดับตอไปนี้
1) การตรวจสอบขอมูล (Editing) คือ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนสมบูรณของ
ขอมูลในแบบสอบถามและทําการคัดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออกไป
2) การลงรหัส (Coding) คือ การนําแบบสอบถามที่สมบูรณ มาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไว
3) การบันทึกขอมูล คือ การนําแบบสอบถามทีล่ งรหัสแลวไปบันทึกลงในโปรแกรม
ประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติประมวลผลขอมูลโดยในการวิจัยครัง้ นี้ ใชระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (Level of Significance) 0.05 มีการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
ขอมูลสวนที่ 1 เปนการการขอมูลแจกแจงความถี่และอัตรารอยละของกลุมตัวอยาง
โดยจําแนกตามคําถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล
ขอมูลสวนที่ 2 เปนการการแจกแจงความถี่และอัตรารอยละของกลุม ตัวอยาง โดยจําแนก
ตามคําถามเกี่ยวกับการนําเสนอการตลาดเชิงเนือ้ หา
ขอมูลสวนที่ 3 เปนการหาคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ไดแกเจตคติตอ
การทําพฤติกรรม ความคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เปนสถิติที่ใชสําหรับการ
ทดสอบสมมติฐานดังตอไปนี้
1) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธตอเจตคติตอการทําพฤติกรรม
2) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธตอการคลอยตามกลุมอางอิง
3) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธตอการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
4) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
5) รูปแบบการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอเจตคติตอการทําพฤติกรรม
6) รูปแบบการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอการคลอยตามกลุม อางอิง
7) รูปแบบการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอการรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม
8) รูปแบบการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน
9) เจตคติตอการทําพฤติกรรมมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
10) การคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
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11) การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน
โดยใชสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) แลวจึงทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ระดับ .05 กรณีที่คาความ
สัมพันธคาใดไมมีนัยสําคัญ หมายถึง ไมมีความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้น ๆ กําหนดเกณฑการแปล
ความหมายคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสัน (r) ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2553)
คา r
เมื่อ r เขาใกล 1.00 และสูงกวา .90
เมื่อ r = .70 ถึง .89
เมื่อ r = .30 ถึง .69
เมื่อ r = .29 และต่ํากวา

การแปลผล
มีความสัมพันธในระดับสูงมาก
มีความสัมพันธในระดับสูง
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธในระดับต่ํา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่องการศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลในปจจุบันที่นําเสนอขอมูลเกี่ยว
กับอาหารคลีน ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบูรณ
จํานวน 440 ชุด คิดเปนอัตราการตอบกลับ 100% สถิติเชิงพรรณนาที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถิติเชิงอางอิงที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความสัมพันธ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล ทดสอบสมมติฐานและนําเสนอผลการวิเคราะหโดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
จากการศึกษาจากเนื้อหาที่โพสตบนเฟซบุก ระหวาง 1-30 กันยายน 2559 ของแฟนเพจ
7 แฟนเพจ โดยทําการบันทึกรายงานเนื้อหาที่โพสตของเฟซบุกดังกลาว จาก เว็บไซต
www.fanpagekarma.com ไดรายงานทั้งหมด 411 เนื้อหาและใชโปรแกรม Microsoft Excel
ทําการเลือกเนื้อหาทีเ่ กี่ยวของกับการรับประทานอาหารคลีนทั้งหมด 122 เนื้อหา
4.1.1 จํานวนเนื้อหาทีเ่ กี่ยวของกับอาหารคลีนที่ใชศึกษา
ขอมูลดังตอไปนี้จะแสดงจํานวนและรอยละของเนือ้ หาทีเ่ กี่ยวของกับอาหารคลีน โดยแยก
จํานวนตามแฟนเพจที่ศึกษา ทั้งหมด 7 แฟนเพจ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1: จํานวนเนื้อหาทีเ่ กี่ยวของกับอาหารคลีนที่ใชศึกษา
เนื้อหา เนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับ
รอยละ
ทั้งหมด อาหารคลีน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ: Thai Health 164
20
12.2
Fit Junctions
66
15
22.7
ชะนีมีกลาม
62
24
38.7
Booky Healthy World
39
21
53.8
ลดพุง ลดโรค
30
15
50.0
Eat Clean Baby
26
14
53.8
Mai Yom Auon ไมยอมอวน
24
13
54.2
รวม
411
122
29.7
ชื่อแฟนเพจ
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จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา แฟนเพจของชะนีมีกลาม มีเนือ้ หาเกี่ยวกับ
อาหารคลีน มากทีส่ ุด (จํานวน 24 เนื้อหา) รองลงมาคือ แฟนเพจของ Booky Healthy World
(จํานวน 21 เนื้อหา) แฟนเพจของ สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ):
ThaiHealth (จํานวน 20 เนื้อหา) แฟนเพจของลดพุง ลดโรค และ Fit Junctions มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารคลีน (จํานวน 21 เนื้อหา) แฟนเพจของ Eat Clean Baby (จํานวน 14 เนื้อหา) และแฟนเพจ
ของ Mai Yom Auon ไมยอมอวน (จํานวน 13 เนื้อหา)
4.1.2 เกณฑสาระสําคัญ (Theme) ของการนําเสนอเนื้อหา
ขอมูลดังตอไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญของการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีน
แยกตามเกณฑสาระสําคัญทั้งหมด 10 ขอ แสดงเปนจํานวนรอยละและคาเฉลี่ยการมีสวนรวมตอ
เนื้อหา ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2: เกณฑสาระสําคัญ (Theme) ของการนําเสนอเนื้อหา
สาระสําคัญ (Theme)
การปรุงแตงอาหาร และแนะนําเมนูอาหาร
คลีน
ผักและผลไม
อื่น ๆ
แคลอรี่ สัดสวนอาหาร การแบงมื้ออาหาร
ไขมัน น้ํามันและเนย
ความหวานและน้ําตาล
คารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีท
โปรตีน เนื้อสัตว เวยโปรตีน ไข
การรับประทานอาหาร ครบ 5 หมู
ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส

จํานวน

รอยละ

คาเฉลี่ยการมี
สวนรวมตอเนือ้ หา

80

65.57

4770

24
22
17
14
8
6
5
1
1

19.67
18.03
13.93
11.48
6.56
4.92
4.10
0.82
0.82

2323
996
2243
1903
684
1497
2031
131
198
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จากตารางที่ 4.2 สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา สาระสําคัญ (Theme) ของการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนทีม่ ีการนําเสนอมากทีส่ ุด คือ การปรุงแตงอาหาร และแนะนําเมนูอาหาร
คลีน (จํานวน 80 เนื้อหา) รองลงมาคือ ผักและผลไม (จํานวน 24 เนื้อหา) เนื้อหาอื่น ๆ (จํานวน 22
เนื้อหา) แคลอรี่ สัดสวนอาหาร การแบงมื้ออาหาร (จํานวน 17 เนื้อหา) ไขมัน น้ํามันและเนย (จํานวน
14 เนื้อหา) ความหวานและน้ําตาล (จํานวน 8 เนื้อหา) คารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีท
(จํานวน 6 เนื้อหา) โปรตีน เนื้อสัตว เวยโปรตีน ไข (จํานวน 5 เนื้อหา) การรับประทานอาหาร ครบ
5 หมู (จํานวน 1 เนื้อหา) และความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส (จํานวน 1 เนื้อหา) โดยมี
ตัวอยางเนื้อหาของ สาระสําคัญ (Theme) ในแตละประเภท (เลือกจากผลของการมีสวนรวม สูงทีส่ ุด)
แสดงตามภาพที่ 4.1 – 4.9 มีดังนี้
ภาพที่ 4.1: มีสาระสําคัญ คือ การปรุงแตงอาหาร และแนะนําเมนูอาหารคลีนโดยเปนการแนะนําเมนู
วัตถุดิบ และวิธีทําอาหารคลีน ทีผ่ ูบริโภคสามารถทําตามได ซึ่งนําเสนอในรูปแบบรูปภาพ
ประกอบขอความแนะนําแตละขั้นตอนอยางละเอียด

ที่มา: Booky Healthy World. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/Bookyhealthyworld.
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ภาพที่ 4.2: มีสาระสําคัญ คือ ผักและผลไม โดยเปนการนําเสนอสาระ เกร็ดความรู เรื่องราวการเลือก
บริโภคผักและผลไมปลอดสารพิษ เพื่อใหรางกายไดรับประโยชนสูงสุด

ที่มา: Eat Clean Baby. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/eatcleanbaby.
ภาพที่ 4.3: มีสาระสําคัญ คือ แคลอรี่ สัดสวนอาหาร การแบงมื้ออาหาร โดยเปนการนําเสนอเชิง
เปรียบเทียบปริมาณแคลอรี่ในเมนูเครื่องดืม่ กาแฟแตละประเภท ใหผบู ริโภคคํานึงถึงการ
เลือกรับประทานอยางถูกหลักโภชนาการ

ที่มา: ลดพุงลดโลก. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/Thai.HealthyLifestyle.
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ภาพที่ 4.4: มีสาระสําคัญ คือ ไขมัน น้ํามันและเนย โดยเปนการนําเสนอ สาระ ขอเท็จจริงของ
ประเภทไขมันที่อยูในเนยแตละประเภท เพื่อเปนประโยชนตอการเลือกรับประทานเนยที่
เหมาะสมตามหลักโภชนาการ

ที่มา: ชะนีมีกลาม. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/gibbonwithmuscle/.
ภาพที่ 4.5: มีสาระสําคัญ คือ ความหวานและน้ําตาล โดยนําเสนอสาระความรูเกี่ยวกับ เมนูที่
เหมาะสมในการควบคุมน้ําตาลในเลือด ซึ่งมีผลโดยตรงกับโรคเบาหวานและเปนสาระ
ความรูใหกับผูบ ริโภคทีส่ นใจการควบคุมน้ําตาลในรางกาย

ที่มา: Eat Clean Baby. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/eatcleanbaby.
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ภาพที่ 4.6: มีสาระสําคัญ คือ คารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีท โดยเปนการนําเสนอ
ประโยชนของอาหารในหมวดคารโบไฮเดรตทีผ่ ูบริโภคควรรับประทาน

ที่มา: สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ): Thai Health. (2559). สืบคนจาก
www.facebook.com/thaihealth.
ภาพที่ 4.7: มีสาระสําคัญ คือ โปรตีน เนือ้ สัตว เวยโปรตีน ไข โดยเปนการนําเสนอ สาระ ความรู
เกี่ยวกับผลของการรับประทานโปรตีนตอรางกาย

ที่มา: Fit Junctions. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/fitjunctions.
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ภาพที่ 4.8: มีสาระสําคัญ คือ การรับประทานอาหาร ครบ 5 หมู โดยเปนการนําเสนอสาระ ความรู
เกี่ยวกับประโยชนของการรับประทานอาหารครบ 5 หมู

ที่มา: สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ): Thai Health. (2559). สืบคนจาก
www.facebook.com/thaihealth.
ภาพที่ 4.9: มีสาระสําคัญ คือ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส โดยเปนการนําเสนอ
สาระเกี่ยวกับความเค็ม ในอาหารที่ผโู ภครับประทานในแตละวัน และแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการรับประทานเค็มใหนอ ยลง

ที่มา: ลดพุงลดโลก. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/Thai.HealthyLifestyle.
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4.1.3 เกณฑ กลวิธีนําเสนอ (Execution)
ขอมูลดังตอไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงกลวิธีนําเสนอของเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีน แยกตาม
เกณฑกลวิธีนําเสนอทั้งหมด 7 ขอ แสดงเปนจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยการมีสวนรวมตอเนื้อหา
ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3: เกณฑ กลวิธีนําเสนอ (Execution)
กลวิธีนําเสนอ
(Execution)
การสาธิต แนะนํา
สาระ ขอเท็จจริง
บุคคลผูใชจริง/ พรีเซ็นเตอร
กิจกรรม
การเปรียบเทียบ
แนวทางแกไข
อื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

60
43
13
4
3
1
0

49.18
35.25
10.66
3.28
2.46
0.82
0

คาเฉลี่ยการมี
สวนรวมตอเนือ้ หา
5859
694
3630
603
2458
1026
-

จากตารางที่ 4.3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา กลวิธีนําเสนอ (Execution) ของเนื้อหา
เกี่ยวกับอาหารคลีนที่มกี ารนําเสนอมากทีส่ ุด คือ การสาธิต แนะนํา (จํานวน 60) รองลงมาคือ สาระ
ขอเท็จจริง (จํานวน 43) บุคคลผูใชจริง/ พรีเซ็นเตอร (จํานวน 13) กิจกรรม (จํานวน 4) การ
เปรียบเทียบ (จํานวน 3) และแนวทางแกไข (จํานวน 1) โดยมีตัวอยางเนื้อหาของ กลวิธีนําเสนอ
(Execution) ของการนําเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีน (เลือกจากผลของการมีสวนรวม สูงที่สุด)
แสดงขอมูลตามภาพที่ 4.10 – 4.15 มีดังนี้
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ภาพที่ 4.10: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ การสาธิต แนะนําโดยเปนวีดีโอ สาธิตวิธีการทํา
เมนูอาหารคลีน พรอมขอความประกอบที่เขาใจงายและทําตามได

ที่มา: Mai Yom Auon ไมยอมอวน. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/MaiYomAuon.
ภาพที่ 4.11: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ สาระ ขอเท็จจริง โดยเปนการนําเสนอรูปภาพและ
ขอความ ที่เปนสาระ ขอเท็จจริงของหลักในการรับประทานอาหารที่ถกู ตองตามหลัก
โภชนาการ

ที่มา: Fit Junctions. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/fitjunctions.
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ภาพที่ 4.12: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ บุคคลผูใชจริง/ พรีเซ็นเตอร โดยเปนการนําเสนอ
กิจวัตรประจําวัน หรือวิธีการปฎิบัติตัวเองเพื่อดูแลรางกายดวยการเลือกรับประทาน
อาหารที่ถกู หลักโภชนาการ เพือ่ ใหผูบริโภคนําไปเปนแบบอยางและปฏิบัติตาม

ที่มา: Booky Healthy World. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/Bookyhealthyworld.
ภาพที่ 4.13: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ กิจกรรม โดยเปนการจัดกิจกรรมรวมตอบคําถาม
เกี่ยวกับเมนูอาหารคลีน เพื่อชิงรางวัล

ที่มา: ชะนีมีกลาม. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/gibbonwithmuscle/.
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ภาพที่ 4.14: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ การเปรียบเทียบ โดยเปนการเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางการรับประทานเวยโปรตีนและไกปน ซึง่ ใหคุณประโยชนในหมวดโปรตีน

ที่มา: Fit Junctions. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/fitjunctions.
ภาพที่ 4.15: มีกลวิธีนําเสนอ (Execution) คือ แนวทางแกไข โดยเปนชี้นําดวยปญหาทีเ่ กิดขึ้นพรอม
แนะแนววิธีการแกปญหา โดยการเลือกรับประทานอาหารทีถ่ ูกหลักโภชนาการ

ที่มา: ชะนีมีกลาม. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/gibbonwithmuscle/.
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4.1.4 เกณฑ รูปแบบสือ่ (Form)
ขอมูลดังตอไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงรูปแบบสื่อของการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีน
แยกตามเกณฑสาระสําคัญทั้งหมด 6 ขอ แสดงเปนจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยการมีสวนรวมตอ
เนื้อหา ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4: เกณฑ รูปแบบสื่อ (Form)
รูปแบบสือ่
(Form)
วีดีโอ
รูปภาพ
ลิงคเว็บไซต
ขอความ
บทความ
อื่น ๆ

จํานวน

รอยละ

82
74
7
0
0
0

67.21
60.66
5.74
0
0
0

คาเฉลี่ยการมี
สวนรวมตอเนือ้ หา
4457
1290
985
-

จากตารางที่ 4.4 สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา รูปแบบสื่อ (Form) ของการนําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับอาหารคลีนที่มกี ารนําเสนอมากทีส่ ุดคือ วีดีโอ (จํานวน 82) รองลงมาคือ รูปภาพ (จํานวน 74)
และลิงคเว็บไซต (จํานวน 7) โดยมีตัวอยางเนื้อหาของ เกณฑ รูปแบบสือ่ (Form) ของการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีน (เลือกจากผลของการมีสวนรวม สูงทีส่ ุด) แสดงขอมูลตาม ภาพที่ 4.16 4.18 มีดังนี้
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ภาพที่ 4.16: มีรปู แบบสื่อ (Form) คือ วีดีโอโดยเปนวีดีโอสาธิตขั้นตอนการทําเมนูอาหารคลีน ใชดนตรี
ประกอบและเขียนอธิบายขอความลงในวีดีโอเพื่อใหเขาใจงาย นาชม รวมถึงมีการเรง
ความเร็วของวีดีโอเพื่อใหรับชมไดรวดเร็วภายใน 1-2 นาที

ที่มา: Mai Yom Auon ไมยอมอวน. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/MaiYomAuon.
ภาพที่ 4.17: มีรปู แบบสื่อ (Form) คือ รูปภาพ โดยเปนการถายรูปจริงของเมนูอาหารคลีนทีเ่ จาของ
แฟนเพจไดทําขึ้นมาเอง

ที่มา: Booky Healthy World. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/Bookyhealthyworld.
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ภาพที่ 4.18: มีรปู แบบสื่อ (Form) คือ ลิงคเว็บไซตโดยเปนการนําเสนอ หัวขอและรูปภาพเนื้อหา
ที่ดึงดูดความสนใจของผูบ ริโภคใหคลิกบทความ เพื่ออานเพิม่ เติม

ที่มา: ลดพุงลดโลก. (2559). สืบคนจาก www.facebook.com/Thai.HealthyLifestyle.
4.2 ผลการศึกษาการนําเสนอการตลาดเชิงเนือ้ หาบนสื่อดิจทิ ัลมีผลตอความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีนโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
จากการศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยางที่
เลือกจากประชากรที่อาศัยอยูในประเทศไทย อายุ 15 - 59 ป ที่ใชงานอินเทอรเน็ต โดยใชวิธีการสุม
กลุมตัวอยางดวยวิธีตามความสมัครใจ (Volunteer Sampling) จํานวน 440 คน โดยการวิจยั เชิง
สํารวจ (Survey Research) ไดผลการศึกษาดังตอไปนี้
4.2.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะประชากรและสังคม
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจง
ความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรขอมูลลักษณะประชากรและสังคม
ตามตารางที่ 4.5 - 4.10 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.5: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
ชายรักชาย
หญิงรักหญิง
รวม

จํานวน (คน)
264
148
15
13
440

รอยละ
60.0
33.6
3.4
3.0
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางทีศ่ ึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 264 คน คิด
เปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ เพศชาย มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 33.6 เพศชายรักชายมี
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.4 และกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนหญิงรักหญิง จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 3.0
ตารางที่ 4.6: จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 15 ป
15 - 19 ป
20 - 24 ป
25 - 29 ป
30 - 34 ป
35 - 39 ป
40 - 44 ป
45 - 49 ป
50 - 54 ป
55 - 59 ป
60 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
0
20
69
112
113
71
38
13
4
0
0
440

รอยละ
0
4.5
15.7
25.5
25.7
16.1
8.6
3
0.9
0
0
100.0
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จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากทีส่ ุดเปนกลุมตัวอยางที่มีอายุ 30 - 34 ป
มีจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 25.7 รองลงมาเปนกลุม อายุ 25-29 ป มีจํานวน 112 คน คิดเปน
รอยละ 25.5 กลุมตัวอยางทีม่ ีอายุ 35 - 39 ป มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 16.1 กลุมตัวอยางที่
มีอายุ 20 - 24 ป มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 15.7 กลุม ตัวอยางที่มีอายุ 40 - 44 ป มีจํานวน
38 คน คิดเปนรอยละ 8.6 กลุมตัวอยางที่มีอายุ 15 - 19 ป มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 4.5 กลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 45 - 49 ป มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.0 และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 50 - 54 ป
มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.9 เปนอันดับสุดทาย
ตารางที่ 4.7: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา/ หมาย/ แยกกันอยู
รวม

จํานวน (คน)
296
137
7
440

รอยละ
67.3
31.1
1.6
100.0

จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด มีจํานวน 296 คน คิดเปน
รอยละ 67.3 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส มีจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 31.1 และสถานภาพ
หยา/ หมาย/ แยกกันอยู มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.6 เปนอันดับสุดทาย
ตารางที่ 4.8: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริญญา/ ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน (คน)
2
29
23
160
226
0
440

รอยละ
0.5
6.6
5.2
36.4
51.4
0
100.0
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จากตารางที่ 4.8 พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากทีส่ ุด เปนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท มีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 51.4 รองลงมาเปนกลุมทีม่ ีการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี มีจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 36.4 กลุมทีม่ กี ารศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช. มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 6.6 กลุม ที่มกี ารศึกษา ในระดับอนุปริญญา/ ปวส.
มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.2 และกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ต่ํากวา มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 และไมมีกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ตารางที่ 4.9: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงาน/ ลูกจางบริษัทเอกชน
นักเรียน/ นักศึกษา
ประกอบธุรกิจสวนตัว/ คาขาย
ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
270
73
65
32
0
440

รอยละ
61.4
16.6
14.8
7.3
0
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากทีส่ ุด เปนกลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจางบริษัทเอกชน มีจํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 61.4 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 16.6 กลุมตัวอยางทีม่ ีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/
คาขาย มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพขาราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 7.3 เปนอันดับสุดทาย
ตารางที่ 4.10: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000 –30,000 บาท
30,000 - 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
63
85
86
206
440

รอยละ
14.3
19.3
19.6
46.8
100.0
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จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางทีม่ ีจํานวนมากที่สุด เปนกลุม ตัวอยางทีม่ ีรายไดตอ
เดือน 50,001 บาทขั้นไป มีจํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 46.8 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางที่มี
รายไดตอเดือน 30,000 - 50,000 บาท มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 19.6 กลุม ที่มรี ายไดตอเดือน
10,000 –30,000 บาท มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 19.3 และกลุมตัวอยางที่มรี ายไดต่ํากวา
10,000 บาท มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 14.3 เปนอันดับสุดทาย
4.2.2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะการเปดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน
การวิเคราะหขอมูลลักษณะการเปดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
การแจกแจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะการเปดรับสื่อเกีย่ วกับอาหารคลีน สรุปไดตาม
ตารางที่ 4.11 - 4.15 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.11: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร
คลีนบนสือ่ เฟซบุก
การเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก
เคย
ไมเคย
ไมแนใจ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

410
15
15
440

93.2
3.4
3.4
100.0

จากตารางที่ 4.11 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อ
เฟซบุก มีจํานวน 410 คน คิดเปนรอยละ 93.2 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางที่ไมเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.4 และกลุม ตัวอยางที่ไมแนใจวาเคยเห็น
เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.4

59
ตารางที่ 4.12: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทสื่อเฟซบุก ของเนือ้ หาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนที่เคยเห็น
ประเภทสือ่ เฟซบุกของเนื้อหา
เกี่ยวกับอาหารคลีนทีเ่ คยเห็น
เฟซบุกสวนบุคคลของเพื่อน/ คนรูจ ัก
แฟนเพจเกี่ยวกับสุขภาพ หรือ อาหารคลีนโดยตรง
แฟนเพจอืน่ ๆ
ไมแนใจ
ไมเคยเห็น
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

304
304
138
11
10
767

39.63
39.63
17.99
1.43
1.30
100.0

จากตารางที่ 4.12 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อ
เฟซบุก จากเฟซบุกสวนบุคคลของเพื่อนหรือคนรูจกั มีจํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 39.6 และจาก
แฟนเพจเกี่ยวกับสุขภาพ หรือ อาหารคลีนโดยตรง มีจํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 39.6 รองลงมา
เคยเห็นจากแฟนเพจอื่น ๆ มีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 17.99 และกลุมตัวอยางที่ไมเคยเห็น
เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 1.43 และกลุมตัวอยางที่
ไมแนใจวาเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 1.30
ตารางที่ 4.13: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาระสําคัญของเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร
คลีนบนสือ่ เฟซบุก ที่เคยเห็น
สาระสําคัญของเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก ที่เคยเห็น
เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรีส่ ัดสวนอาหารและการแบงมื้อ
อาหาร
เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนู
และผลิตภัณฑอาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับรับประทานอาหารครบ 5 หมู

จํานวน (คน)

รอยละ

319

15.88

251

12.49

232

11.55
(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 4.13 (ตอ): จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามสาระสําคัญของเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก ที่เคยเห็น
สาระสําคัญของเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก ที่เคยเห็น
เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม
เนื้อหาเกี่ยวกับ คารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืช
และโฮลวีท
เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรส
และผงชูรส
เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวไข
เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล
เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน และเนย
อื่น ๆ
ไมแนใจ
ไมเคยเห็น
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

229

11.40

224

11.15

217

10.80

183
174
170
0
0
0
2,009

9.11
8.66
8.46
0
0
0
100.0

จากตารางที่ 4.13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็นสาระสําคัญ ของเนือ้ หาเกี่ยวกับอาหาร
คลีน ดังนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมื้ออาหาร มีจํานวน 319 คน คิดเปน
รอยละ 15.88 รองลงมา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนูและผลิตภัณฑอาหาร
คลีน มีจํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 12.49 เนื้อหาเกี่ยวกับรับประทานอาหารครบ 5 หมู มีจํานวน
232 คน คิดเปนรอยละ 11.55 เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไมมีจํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 11.40
เนื้อหาเกี่ยวกับ คารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีทมีจํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 11.15
เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรสมีจํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 10.80
เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไขมีจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 9.11 เนื้อหาเกี่ยวกับความ
หวานและน้ําตาลมีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 8.66 และเนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน และเนย
มีจํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 8.46
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ตารางที่ 4.14: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามกลวิธีนําเสนอของเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก ที่เคยเห็น
กลวิธีนําเสนอของเนือ้ หาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก ที่เคยเห็น
การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร
การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริง
การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อ
นําไปปฏิบัติตาม
การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ
การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข
การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม การรวมสนุกชิงรางวัล
หรือการถามตอบ
ไมแนใจ
อื่น ๆ
ไมเคยเห็น
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

312
256

27.61
22.65

199

17.61

157
138

13.89
12.21

43

3.81

25
0
0
1,130

2.21
0
0
100.00

จากตารางที่ 4.14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็นกลวิธีนําเสนอเนือ้ หาเกี่ยวกับอาหาร
คลีนบนเฟซบุก คือ การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอรมจี ํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ
27.61 รองลงมา คือ การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริงมีจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ
22.65 การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตามมีจํานวน 199 คน คิด
เปนรอยละ 17.61 การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบมีจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 13.89 การ
นําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไขมีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 12.21 และไมแนใจในรูปแบบ
การนําเสนอของเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุก มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 2.21
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ตารางที่ 4.15: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบสื่อของเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร
คลีนบนสือ่ เฟซบุก ที่เคยเห็น
รูปแบบสือ่ ของเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก ที่เคยเห็น
รูปภาพ/ Infographic
วีดีโอ
ลิงคเว็บไซต
ไมแนใจ
อื่น ๆ
ไมเคยเห็น
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

329
276
149
14
0
0
768

42.84
35.94
19.40
1.82
0
0
100.00

จากตารางที่ 4.15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญพบเห็นเนือ้ หาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุก
แบบรูปภาพ/ Infographic มีจํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 42.84 รองลงมา คือ วีดีโอมีจํานวน
276 คน คิดเปนรอยละ 35.94 ลิงคเว็บไซต มีจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 19.40 และไมแนใจวา
เคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุก มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 1.82
4.2.3 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน
การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน ใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ เพือ่ อธิบายถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหาร
คลีนสรุปไดตามตารางที่ 4.16 - 4.19 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.16: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีดูแลสุขภาพ
วิธีดูแลสุขภาพ
วิ่ง
โยคะ
ฟตเนส
รับประทานอาหารคลีน

จํานวน (คน)
214
209
74
51

รอยละ
36.64
35.79
12.67
8.73
(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 4.16 (ตอ): จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามวิธีดูแลสุขภาพ
วิธีดูแลสุขภาพ
ปนจักรยาน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
36
36
584

รอยละ
6.16
6.16
100.0

จากตารางที่ 4.16 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวิธีดูแลสุขภาพโดยการ วิ่ง มีจํานวน 214 คน
คิดเปนรอยละ 36.64 รองลงมาคือ โยคะมีจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 35.79 ฟตเนสมีจํานวน
74 คน คิดเปนรอยละ 12.67 รับประทานอาหารคลีนมีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 8.73 และปน
จักรยาน มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 6.16
ตารางที่ 4.17: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรับประทานอาหารคลีน
การรับประทานอาหารคลีน
รับประทานเมือ่ มีโอกาส
เคยทดลองรับประทาน 1-2 ครั้ง
ไมเคยรับประทาน
รับประทานเปนประจํา
รวม

จํานวน (คน)
187
183
55
15
440

รอยละ
42.5
41.6
12.5
3.4
100.0

จากตารางที่ 4.17 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะรับประทานอาหารคลีนเมือ่ มีโอกาส มี
จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 42.5 รองลงมาคือ เคยทดลองรับประทาน 1-2 ครั้ง มีจํานวน 183 คน
คิดเปนรอยละ 41.6 ไมเคยรับประทาน มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และรับประทานเปน
ประจํา มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.4
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ตารางที่ 4.18: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยที่คํานึงในการรับประทานอาหาร
คลีน
ปจจัยที่คํานึงในการรับประทานอาหารคลีน
รสชาติ
คุณประโยชน
เมนู
ราคา
ผูผลิต หรือขั้นตอนการผลิต
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
153
132
95
38
22
0
440

รอยละ
34.8
30
21.6
8.6
5
0
100.0

จากตารางที่ 4.18 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะคํานึงถึงปจจัยในการรับประทานอาหารคลีน
คือ รสชาติ มีจํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมาคือ คุณประโยชน มีจํานวน 132 คน คิด
เปนรอยละ 30 เมนู มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 21.6 ราคา มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 8.6
และผูผ ลิต หรือขั้นตอนการผลิต มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5
ตารางที่ 4.19: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงในการรับประทานอาหารคลีน
แหลงในการรับประทานอาหารคลีน
สั่งรานเดลิเวอรี
ซื้ออาหารคลีนจากรานสะดวกซือ้ หรือซุปเปอรมารเก็ต
ทําเองหรือใหคนในครอบครัวทําให
รับประทานที่รานอาหาร
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
259
94
48
39
0
440

รอยละ
58.9
21.4
10.9
8.9
0
100.0

จากตารางที่ 4.19 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีแหลงในการรับประทานอาหารคลีน คือ
สั่งรานเดลิเวอรี มีจํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 58.9 รองลงมาคือ ซือ้ อาหารคลีนจากรานสะดวกซือ้
หรือซุปเปอรมารเก็ต มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 21.4 ทําเองหรือใหคนในครอบครัวทําให มีจํานวน
48 คน คิดเปนรอยละ 10.9 และรับประทานที่รานอาหาร มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 8.9
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4.2.4 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาในปจจุบนั ที่มีความเหมาะสมในการจูงใจ
ใหรับประทานอาหารคลีน
การวิเคราะหการตลาดเชิงเนื้อหาในปจจุบันที่มีความเหมาะสมในการจูงใจใหรับประทาน
อาหารคลีน แบงเปนการศึกษา 3 เกณฑ ไดแก สาระสําคัญ กลวิธีนําเสนอ และรูปแบบสื่อ โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงการตลาดเชิงเนือ้ หาในปจจุบัน ที่มี
ความเหมาะสมการจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน สรุปไดตามตารางที่ 4.20 - 4.22 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.20: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาระสําคัญที่มีความเหมาะสมในการจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน
สาระสําคัญที่มีความเหมาะสม
ในการจูงใจใหรับประทาน
อาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวน
อาหารและการแบงมื้ออาหาร
เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและ
น้ําตาล
เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารครบ 5 หมู
เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน
และเนย

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อันดับ 4

อันดับ 5

อันดับ 6

อันดับ 7

อันดับ 8

อันดับ 9

31 71.6

7

1.6

1

0.2

38

8.6

7

1.6

2

0.5 7.68 1

121 27.5 65 14.8 67 15.2 48 10.9 57 13.0

4

0.9

61 13.9

4

0.9

13

3 6.53 2

33

7.5 142 32.3 77 17.5 54 12.3

2

0.5

80 18.2

6

1.4

43

9.8 5.94 3

18

4.1

72 16.4 96 21.8 81 18.4 77 17.5 46 10.5 15

3.4

3

0.7 5.41 4

คา
อันดับ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เฉลี่ย
222 50.5 101 23.0 31

32

7.3

7

3

0.7

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 4.20 (ตอ): จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามสาระสําคัญที่มีความเหมาะสมในการจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน
สาระสําคัญที่มีความเหมาะสม
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6
อันดับ 7
อันดับ 8
อันดับ 9
คา
ในการจูงใจใหรับประทาน
อันดับ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เฉลี่ย
อาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตง
17 3.9 36 8.2 30 6.8 62 14.1 105 23.9 110 25 14 3.2 35 8 31 7 4.84 5
อาหาร การแนะนําเมนูและ
ผลิตภัณฑอาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ
27 6.1 50 11.4 45 10.2 56 12.7 53 12 20 4.5 29 6.6 62 14.1 98 22.3 4.43 6
โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
เนื้อหาเกี่ยวกับารโบไฮเดรต ขาว
7 1.6 52 11.8 48 10.9 35 8 96 21.8 97 22 60 13.6 45 10.2 3.92 7
แปง ธัญพืชและโฮลวีท
2 0.5 6 1.4 54 12.3 42 9.5 15 3.4 55 12.5 27 6.1 109 24.8 130 29.5 3.23 8
เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม

(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 4.20 (ตอ): จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามสาระสําคัญที่มีความเหมาะสมในการจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน
หลักการรับประทาน
อาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตว
และไข

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6
อันดับ 7
อันดับ 8
อันดับ 9 คา
อันดับ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เฉลี่ย
-

-

1

0.2

12

2.7

3

0.7

84 19.1 75 17.0 48 10.9 142 32.3 75

17 3.03 9

จากตารางที่ 4.20 สรุปวา ผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับการตลาดเชิงเนือ้ หาเกี่ยวกับสาระสําคัญที่มีความเหมาะสมในการจูงใจใหรับประทานอาหารคลีน
โดยมีเกณฑคาเฉลี่ยตั้งแต 1 คาเฉลี่ยต่ําทีส่ ุด ถึง 9 คาเฉลี่ยสูงที่สุด มีผลการจัดอันดับดังนี้
อันดับ 1 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมื้ออาหาร คาเฉลี่ย 7.68
อันดับ 2 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล คาเฉลีย่ 6.53
อันดับ 3 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู คาเฉลี่ย 5.94
อันดับ 4 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน และเนย คาเฉลี่ย 5.41
อันดับ 5 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนูและผลิตภัณฑอาหารคลีน คาเฉลี่ย 4.84
อันดับ 6 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส คาเฉลี่ย 4.43
อันดับ 7 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีทคาเฉลี่ย 3.92
อันดับ 8 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม คาเฉลี่ย 3.23
อันดับ 9 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไข คาเฉลีย่ 3.03
68
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ตารางที่ 4.21: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามกลวิธีนําเสนอที่มีความเหมาะสมในการจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน
กลวิธีนําเสนอที่มีความเหมาะสมในการจูงใจ
ใหรับประทานอาหารคลีน

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อันดับ 4

อันดับ 5

อันดับ 6

คา

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ เฉลี่ย

อันดับ

การนําเสนอขอมูลสาระความรูหรือขอเท็จจริง

193

43.9

138

31.4

25

5.7

61

13.9

22

5

1

0.2

4.95

1

การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข

97

22

169

38.4

70

15.9

45

10.2

38

8.6

21

4.8

4.64

2

การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร
การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม การรวมสนุกชิงรางวัล
หรือการถามตอบ
การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อ
นําไปปฏิบัติตาม
การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ

70

15.9

16

3.6

118

26.8

107

24.3

37

8.4

92

20.9 4.36

3

1

0.2

1

0.2

43

9.8

40

9.1

131

29.8

224

50.9 4.33

4

69

15.7

99

22.5

105

23.9

43

9.8

112

25.5

12

2.7

3.98

5

10

2.3

17

3.9

79

18

144

32.7

100

22.7

90

20.5

3.1

6
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จากตารางที่ 4.21 สรุปวา ผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับการตลาดเชิงเนือ้ หาเกี่ยวกับกลวิธี
นําเสนอที่มีความเหมาะสมในการจูงใจใหรับประทานอาหารคลีนโดยมีเกณฑคาเฉลี่ยตัง้ แต 1 คาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด ถึง 6 คาเฉลี่ยสูงที่สุด มีผลการจัดอันดับดังนี้
อันดับ 1 คือ การนําเสนอขอมูลสาระความรูหรือขอเท็จจริง คาเฉลี่ย 4.95
อันดับ 2 คือ การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข คาเฉลี่ย 4.64
อันดับ 3 คือ การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม
คาเฉลี่ย 4.36
อันดับ 4 คือ การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร คาเฉลี่ย 4.33
อันดับ 5 คือ การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ คาเฉลี่ย 3.98
อันดับ 6 คือ การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม การรวมสนุกชิงรางวัลหรือการถามตอบ
คาเฉลี่ย 3.10
ตารางที่ 4.22: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรูปแบบสื่อทีม่ ีความเหมาะสมในการจูง
ใจใหรบั ประทานอาหารคลีน
รูปแบบสือ่ ที่มีความ
เหมาะสมในการจูงใจให
รับประทานอาหารคลีน
รูปภาพ/ Infographic
วีดีโอ
ลิงคเว็บไซต

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
343
90
7

78
20.5
1.6

92
347
1

20.9
78.9
0.2

5
3
432

1.1
0.7
98.2

คาเฉลี่ย อันดับ
2.76
2.19
1.03

1
2
3

จากตารางที่ 4.22 สรุปวาผูตอบแบบสอบถาม จัดอันดับการตลาดเชิงเนือ้ หาเกี่ยวกับรูปแบบ
สื่อที่มีความเหมาะสมในการจูงใจใหรับประทานอาหารคลีนโดยมีเกณฑคาเฉลี่ยตั้งแต 1 คาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด ถึง 3 คาเฉลี่ยสูงที่สุด มีผลการจัดอันดับดังนี้
อันดับ 1 คือ รูปภาพ/ Infographicคาเฉลี่ย 2.76
อันดับ 2 คือ วีดีโอ คาเฉลี่ย 2.19
อันดับ 3 คือ ลิงคเว็บไซต คาเฉลี่ย 1.03
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4.2.5 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับเจตคติตอการรับประทานอาหารคลีน
การวิเคราะหขอมูลเจตคติตอการรับประทานอาหารคลีน ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจก
แจงความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงเจตคติตอการรับประทานอาหารคลีน สรุปไดตามตารางที่ 4.23
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.23: คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติตอการรับประทานอาหารคลีน
เจตคติตอการรับประทานอาหารคลีน
1. การรับประทานอาหารคลีนเปนสิ่งที่ดีตอสุขภาพ
2. อาหารคลีนดีกวาอาหารทั่วไป
3. อาหารคลีนมีความนาสนใจ
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
3.977
3.518
3.384
3.627

SD
0.790
0.856
0.705
0.784

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.23 โดยภาพรวม พบวา เจตคติตอการรับประทานอาหารคลีน ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.627) เมื่อพิจารณาระดับความสําคัญ พบวา การรับประทาน
อาหารคลีนเปนสิง่ ที่ดีตอสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย เปนอันดับหนึ่ง ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.977)
รองลงมาคือ อาหารคลีนดีกวาอาหารทั่วไป มีคาเฉลี่ยระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.518) และอันดับทีส่ าม
คือ อาหารคลีนมีความนาสนใจ มีคาเฉลี่ยระดับมาก (คาเฉลีย่ = 3.384)
4.2.6 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการคลอยตามกลุม อางอิง
การวิเคราะหขอมูลการคลอยตามกลุม อางอิง ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่
คารอยละ เพื่ออธิบายถึงการคลอยตามกลุมอางอิงสรุปไดตามตารางที่ 4.24 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.24: คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคลอยตามกลุม อางอิง
การคลอยตามกลุม อางอิง
1. คนที่มีความสําคัญตอทานเห็นวาทานควรรับประทานอาหารคลีน
2. คนที่มีความสําคัญตอทานตองการใหทานรับประทานอาหารคลีน
3. ทานรูสึกถูกกดดันจากสังคมใหรบั ประทานอาหารคลีน
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
2.764
2.634
2.034
2.477

SD
0.840
0.802
0.634
0.758

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.24 โดยภาพรวม พบวา การคลอยตามกลุม อางอิง ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.477) เมื่อพิจารณาระดับความสําคัญ พบวา คนที่มีความสําคัญตอ
ทานเห็นวาทานควรรับประทานอาหารคลีน มีคะแนนเฉลี่ย เปนอันดับหนึง่ ในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย = 2.634) รองลงมาคือ คนที่มีความสําคัญตอทานตองการใหทานรับประทานอาหารคลีน
มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.634) และอันดับที่สามคือ ทานรูสกึ ถูกกดดันจากสังคมให
รับประทานอาหารคลีน มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.034)
4.2.7 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การวิเคราะหขอมูลการคลอยตามกลุม อางอิง ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่
คารอยละ เพื่ออธิบายถึงการคลอยตามกลุมอางอิงสรุปไดตามตารางที่ 4.25 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.25: คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
1. ทานคิดวาการรับประทานอาหารคลีน ขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของทานเอง
2. ทานคิดวาการรับประทานอาหารคลีน เปนสิง่ ที่ทําไดงาย
3. ทานคิดวาถามีโอกาสในการรับประทานอาหารคลีน ไมมอี ะไร
จะหามทานจากการรับประทานได
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย

SD

แปลผล

3.993

0.828

มาก

2.877

0.874

ปานกลาง

2.868

0.796

ปานกลาง

3.246

0.833

มาก

จากตารางที่ 4.25 โดยภาพรวม พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ใน
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.246) เมือ่ พิจารณาระดับความสําคัญ พบวา ทาน
คิดวาการรับประทานอาหารคลีน ขึ้นอยูกบั การตัดสินใจของทานเอง มีคะแนนเฉลี่ยเปนอันดับหนึง่
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.993) รองลงมาคือ ทานคิดวาการรับประทานอาหารคลีน เปนสิ่งที่
ทําไดงาย มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.877) และอันดับทีส่ ามคือ ทานคิดวาถามีโอกาสใน
การรับประทานอาหารคลีน ไมมีอะไรจะหามทานจากการรับประทานได มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย = 2.868)
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4.2.8 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความตั้งใจรับประทานอาหารคลีน
การวิเคราะหขอมูลความตั้งใจรับประทานอาหารคลีนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจง
ความถี่ คารอยละ เพื่ออธิบายถึงความตัง้ ใจรับประทานอาหารคลีน สรุปไดตามตารางที่ 4.26
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.26: คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตัง้ ใจรับประทานอาหารคลีน
ความตั้งใจรับประทานอาหารคลีน
ทานตั้งใจจะรับประทานอาหารคลีน

คาเฉลี่ย

SD

แปลผล

2.827

0.709

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.26 โดยภาพรวม พบวา ความตั้งใจรับประทานอาหารคลีน ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ย ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.827)
4.2.9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ในการทดสอบสมมติฐานใชสถิติสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) แลวจึงทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธทรี่ ะดับ
.05 กรณีที่คาความสัมพันธคาใดไมมีนัยสําคัญ หมายถึง ไมมีความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้น ๆ กําหนด
เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร,
2553)
คา r
การแปลผล
เมื่อ r เขาใกล 1.00 และสูงกวา .90
มีความสัมพันธในระดับสูงมาก
เมื่อ r = .70 ถึง .89
มีความสัมพันธในระดับสูง
เมื่อ r = .30 ถึง .69
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
เมื่อ r = .29 และต่ํากวา
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
*
หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
**
หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01
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ผลการทดสอบสมมติฐานทีจ่ ะแสดงตอไปนี้ เปนผลจากการศึกษาในครั้งนี้ที่กลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30 - 34 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท มีอาชีพพนักงาน/ ลูกจางบริษทั เอกชน และมีรายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาท
จึงสงผลใหการผลการวิจัยมีความเอียงอยางเห็นไดชัดจากคาความสัมพันธที่จะปรากฏในตารางที่
4.27 – 4.37
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธตอเจตคติตอการทําพฤติกรรม
ตารางที่ 4.27: ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับเจตคติตอการทําพฤติกรรม
ตัวแปร
ลักษณะประชากรและสังคม
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน
การเปดรับสื่อ
ประเภทเฟซบุก
สาระสําคัญ
กลวิธีนําเสนอ
รูปแบบสือ่
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน
วิธีดูแลสุขภาพ
การรับประทานอาหารคลีน
ปจจัยที่คํานึงถึงการรับประทานอาหารคลีน
แหลง/ รานคา

เจตคติตอการทําพฤติกรรม
คา (r)
Sig. ระดับความสัมพันธ
0.015
0.161**
0.114*
0.212**
0.063
0.203**

0.749
0.001
0.017
0.000
0.189
0.000

ไมมีความสัมพันธ
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ไมมีความสัมพันธ
ต่ํา

0.199**
0.352**
0.375**
0.304**

0.000
0.000
0.000
0.000

ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.320**
0.389**
0.193**
0.021

0.000
0.000
0.000
0.662

ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ไมมีความสัมพันธ
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จากตารางที่ 4.27 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับ
เจตคติตอการทําพฤติกรรม พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานทีต่ ั้งไว โดยที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารคลีนและการเปดรับสื่อดาน สาระสําคัญ
กลวิธีนําเสนอและรูปแบบสื่อมีความสัมพันธกับกับเจตคติตอ การทําพฤติกรรมในระดับสูงกวาตัวแปร
อื่น ๆ
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธตอการคลอยตามกลุม อางอิง
ตารางที่ 4.28: ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับการคลอยตามกลุม อางอิง
ตัวแปร
ลักษณะประชากรและสังคม
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน
การเปดรับสื่อ
ประเภทเฟซบุก
สาระสําคัญ
กลวิธีนําเสนอ
รูปแบบสือ่
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน
วิธีดูแลสุขภาพ
การรับประทานอาหารคลีน
ปจจัยที่คํานึงถึงการรับประทานอาหารคลีน
แหลง/ รานคา

การคลอยตามกลุม อางอิง
คา (r)
Sig. ระดับความสัมพันธ
0.148**
0.013
0.056
0.026
0.073
0.083

0.002
0.794
0.242
0.584
0.126
0.083

ต่ํา
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ

0.242**
0.127**
0.149**
0.189**

0.000
0.000
0.000
0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

0.017
0.353**
0.099*
0.289**

0.715
0.000
0.038
0.000

ไมมีความสัมพันธ
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
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จากตารางที่ 4.28 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับ
การคลอยตามกลุม อางอิง พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารคลีนมีความสัมพันธกบั การคลอยตามกลุม
อางอิงในระดับสูงกวาตัวแปรอื่น ๆ
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธตอการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม
ตารางที่ 4.29: ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

ตัวแปร
ลักษณะประชากรและสังคม
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน
การเปดรับสื่อ
ประเภทเฟซบุก
สาระสําคัญ
กลวิธีนําเสนอ
รูปแบบสือ่
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน
วิธีดูแลสุขภาพ
การรับประทานอาหารคลีน
ปจจัยที่คํานึงถึงการรับประทานอาหารคลีน
แหลง/ รานคา

การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
คา (r)
Sig. ระดับความสัมพันธ
0.044
0.053
0.035
0.128**
0.035
0.058

0.360
0.263
0.468
0.007
0.460
0.226

ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ต่ํา
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ

0.288**
0.230**
0.208**
0.199**

0.000
0.000
0.000
0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

0.218**
0.562**
0.286**
0.074

0.000
0.000
0.000
0.119

ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ไมมีความสัมพันธ
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จากตารางที่ 4.29 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับ
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงั้ ไว โดยที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารคลีนมีความสัมพันธกบั การ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในระดับสูงกวาตัวแปรอื่น ๆ
สมมติฐานที่ 4 ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
ตารางที่ 4.30: ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
ตัวแปร
ลักษณะประชากรและสังคม
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน
การเปดรับสื่อ
ประเภทเฟซบุก
สาระสําคัญ
กลวิธีนําเสนอ
รูปแบบสือ่
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารคลีน
วิธีดูแลสุขภาพ
การรับประทานอาหารคลีน
ปจจัยที่คํานึงถึงการรับประทานอาหารคลีน
แหลง/ รานคา

ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
คา (r)
Sig. ระดับความสัมพันธ
0.120*
0.100*
0.05
0.044
0.055
0.207**

0.012
0.036
0.295
0.359
0.249
0.000

ต่ํา
ต่ํา
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
ต่ํา

0.149**
0.230**
0.168**
0.155**

0.000
0.000
0.000
0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

0.019
0.666**
0.031
0.09

0.699
0.000
0.513
0.059

ไมมีความสัมพันธ
สูง
ไมมีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
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จากตารางที่ 4.30 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับ
ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีนพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารคลีนมีความสัมพันธกับความตั้งใจ
ในการรับประทานอาหารคลีนในระดับสูงกวาตัวแปรอื่น ๆ
สมมติฐานที่ 5 การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอเจตคติตอการทํา
พฤติกรรม
ตารางที่ 4.31: ความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนือ้ หากับเจตคติตอการทําพฤติกรรม
ตัวแปร
สาระสําคัญ
เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมือ้ อาหาร
เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล
เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู
เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน และเนย
เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนูและ
ผลิตภัณฑอาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
เนื้อหาเกี่ยวกับารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีท
เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม
เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไข
กลวิธีนําเสนอ
การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริง
การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข
การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร
การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม การรวมสนุกชิงรางวัล

คา (r)

Sig.

ระดับ
ความสัมพันธ

0.116**
0.106**
0.032*
0.087**

0.000
0.001
0.011
0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

0.124** 0.000

ต่ํา

0.308*
0.133**
0.194**
0.019*

0.030
0.021
0.001
0.033

ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

0.146*
0.165**
0.175*
0.211**

0.011
0.000
0.043
0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 4.31 (ตอ): ความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหากับเจตคติตอการทํา
พฤติกรรม
ตัวแปร
การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไป
ปฏิบัติตาม
การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ
รูปแบบสือ่
รูปภาพ/ Infographic
วีดีโอ
ลิงคเว็บไซต

คา (r)

Sig.

ระดับ
ความสัมพันธ

0.176** 0.000

ต่ํา

0.098** 0.000

ต่ํา

0.015** 0.000
0.005* 0.001
0.009** 0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

จากตารางที่ 4.31 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาด
เชิงเนื้อหากับเจตคติตอการทําพฤติกรรม พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่เนือ้ หาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
มีความสัมพันธกบั เจตคติตอการทําพฤติกรรมในระดับสูงกวาตัวแปรอื่น ๆ
สมมติฐานที่ 6 การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอการคลอยตามกลุม อางอิง
ตารางที่ 4.32: ความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนือ้ หากับการคลอยตามกลุม อางอิง
ตัวแปร
สาระสําคัญ
เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมือ้ อาหาร
เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล
เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู
เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน และเนย

คา (r)

Sig.

0.100*
0.332**
0.169*
0.028**

0.001
0.000
0.018
0.000

ระดับ
ความสัมพันธ
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 4.32 (ตอ): ความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหากับการคลอยตามกลุม
อางอิง
ตัวแปร
เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนูและ
ผลิตภัณฑอาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
เนื้อหาเกี่ยวกับารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีท
เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม
เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไข
กลวิธีนําเสนอ
การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริง
การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข
การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร
การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม การรวมสนุกชิงรางวัล
การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไป
ปฏิบัติตาม
การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ
รูปแบบสือ่
รูปภาพ/ Infographic
วีดีโอ
ลิงคเว็บไซต

คา (r)

Sig.

ระดับ
ความสัมพันธ

0.188* 0.026

ต่ํา

0.116**
0.085*
0.215*
0.254*

0.000
0.011
0.001
0.001

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

0.196**
0.180**
0.119*
0.017*

0.000
0.000
0.010
0.031

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

0.185** 0.000

ต่ํา

0.050** 0.000

ต่ํา

0.174* 0.001
0.133* 0.001
0.129** 0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

จากตารางที่ 4.32 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการนําเสนอของ
การตลาดเชิงเนื้อหากับการคลอยตามกลุมอางอิง พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตงั้ ไว โดยที่เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาลมีความสัมพันธ
กับการคลอยตามกลุม อางอิงในระดับสูงกวาตัวแปรอื่น ๆ
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สมมติฐานที่ 7 การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอการรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
ตารางที่ 4.33: ความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนือ้ หากับการรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม
ตัวแปร
สาระสําคัญ
เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมือ้ อาหาร
เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล
เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู
เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน และเนย
เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนูและ
ผลิตภัณฑอาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
เนื้อหาเกี่ยวกับารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีท
เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม
เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไข
กลวิธีนําเสนอ
การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริง
การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข
การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร
การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม การรวมสนุกชิงรางวัล
การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไป
ปฏิบัติตาม
การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ
รูปแบบสือ่
รูปภาพ/ Infographic
วีดีโอ
ลิงคเว็บไซต

คา (r)

Sig.

ระดับ
ความสัมพันธ

0.106*
0.110*
0.480*
0.107*

0.000
0.000
0.000
0.000

ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา

0.510* 0.000

ปานกลาง

0.249* 0.000
0.155* 0.000

ต่ํา
ต่ํา

0.428* 0.000

ปานกลาง

0.070*
0.159*
0.109*
0.144*

0.000
0.000
0.000
0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

0.620* 0.000

ปานกลาง

0.420* 0.000

ปานกลาง

0.332* 0.000
0.190* 0.000
0.121* 0.000

ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
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จากตารางที่ 4.33 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการนําเสนอของ
การตลาดเชิงเนื้อหากับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พบวามีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่กลวิธีนําเสนอในรูปแบบการสาธิต
วิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม มีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงกวาตัวแปรอื่น ๆ
สมมติฐานที่ 8 การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน
ตารางที่ 4.34: ความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนือ้ หากับความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน
ตัวแปร
สาระสําคัญ
เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมือ้ อาหาร
เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล
เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู
เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน และเนย
เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนูและ
ผลิตภัณฑอาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
เนื้อหาเกี่ยวกับารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีท
เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม
เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไข
กลวิธีนําเสนอ
การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริง
การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข
การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร
การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม การรวมสนุกชิงรางวัล

คา (r)

Sig.

ระดับ
ความสัมพันธ

0.379*
0.386*
0.096*
0.118*

0.000
0.000
0.000
0.000

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา

0.167* 0.000

ต่ํา

0.248* 0.000
0.117* 0.000

ต่ํา
ต่ํา

0.272* 0.000

ต่ํา

0.185*
0.188*
0.085*
0.117*

0.000
0.000
0.000
0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
(ตารางมีตอ )
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ตารางที่ 4.34 (ตอ): ความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหากับความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน
ตัวแปร

คา (r)

การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไป
ปฏิบัติตาม
การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ
รูปแบบสือ่
รูปภาพ/ Infographic
วีดีโอ
ลิงคเว็บไซต

Sig.

ระดับ
ความสัมพันธ

0.015* 0.000

ต่ํา

0.075* 0.000

ต่ํา

0.064* 0.000
0.058* 0.000
0.033* 0.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

จากตารางที่ 4.34 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการนําเสนอของ
การตลาดเชิงเนื้อหากับความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน พบวามีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 9 เจตคติตอการทําพฤติกรรมมีความสัมพันธตอ ความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน
ตารางที่ 4.35: ความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมกับความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน

ตัวแปร
เจตคติตอการทําพฤติกรรม
* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
คา (r)

Sig.

ระดับความสัมพันธ

0.474**

0.000

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.35 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับ
เจตคติตอการทําพฤติกรรม พบวา ในการศึกษาจะพบกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถารมสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุ 30 - 34 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจางบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาท จึงสงผลใหการผลการวิจัย พบวา
เจตคติตอการทําพฤติกรรมมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ซึง่ ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 10 การคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน
ตารางที่ 4.36: ความสัมพันธระหวางการคลอยตามกลุมอางอิงกับความตั้งใจในการรับประทานอาหาร
คลีน

ตัวแปร
การคลอยตามกลุม อางอิง

ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
คา (r)

Sig.

ระดับความสัมพันธ

0.454**

0.000

ปานกลาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
จากตารางที่ 4.36 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับ
เจตคติตอการทําพฤติกรรม พบวา ในการศึกษาจะพบกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถารมสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุ 30 - 34 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจางบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาท จึงสงผลใหการผลการวิจัย พบวา
การคลอยตามกลุม อางอิงมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 11 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธตอความตั้งใจ
ในการรับประทานอาหารคลีน
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ตารางที่ 4.37: ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับความตั้งใจใน
การรับประทานอาหารคลีน

ตัวแปร
การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม

ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
คา (r)

Sig.

ระดับความสัมพันธ

0.481**

0.000

ปานกลาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
จากตารางที่ 4.37 แสดงใหเห็นวา ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับ
เจตคติตอการทําพฤติกรรม พบวา ในการศึกษาจะพบกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถารมสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุ 30 - 34 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจางบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาท จึงสงผลใหการผลการวิจัย พบวา
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทานอาหาร
คลีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 4.38: สรุปผลการตลาดเชิงเนือ้ หา

ตัวแปร
สาระสําคัญ
เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหาร
และการแบงมื้ออาหาร
เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล
เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู

รอยละตามการ อันดับตามความ
นําเสนอเนื้อหา เหมาะสมใน
ในปจจุบัน
การจูงใจ

คา (r)

13.93

1

0.379

6.56

2

0.386

0.82

3

0.096
(ตารางมีตอ )

86
ตารางที่ 4.38 (ตอ): สรุปผลการตลาดเชิงเนื้อหา

ตัวแปร
เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน และเนย
เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร
การแนะนําเมนูและผลิตภัณฑอาหารคลีน
เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม
ผงปรุงรสและผงชูรส
เนื้อหาเกี่ยวกับารโบไฮเดรต ขาว แปง
ธัญพืช และโฮลวีท
เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม
เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไข
กลวิธีนําเสนอ
การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริง
การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข
การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร
การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม การรวมสนุก
ชิงรางวัล
การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือให
คําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม
การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ
รูปแบบสือ่
รูปภาพ/ Infographic
วีดีโอ
ลิงคเว็บไซต

รอยละตามการ อันดับตามความ
นําเสนอเนื้อหา เหมาะสมใน
ในปจจุบัน
การจูงใจ
11.48
4

คา (r)
0.118

65.57

5

0.167

0.82

6

0.248

4.92

7

0.117

19.67
4.10

8
9

0.272
0.254

35.25
0.82
10.66

1
2
3

0.185
0.188
0.085

3.28

4

0.117

49.18

5

0.015

2.46

6

0.075

60.66
67.21
5.74

1
2
3

0.064
0.058
0.033

87
สาระสําคัญ
จากตารางสรุปไดวา สาระสําคัญเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนูและผลิตภัณฑ
อาหารคลีน มีการนําเสนอมากทีส่ ุด รอยละ 65.57 รองลงมาคือ เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม รอยละ
19.67 และเนือ้ หาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมื้ออาหาร รอยละ 13.93 แตในดาน
ความเหมาะสมในการจูงใจ จะพบวา เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมื้ออาหาร
สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีนเปนอันดับ 1 โดยมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจ
ในการรับประทานอาหารคลีน รอยละ 37.9 สวนอันดับ 2 ที่สามารถจูงใจใหรับประทานอาหารคลีน
คือ เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน รอยละ 38.6 และเนือ้ หาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู สามารถ
จูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน อันดับ 3 ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน รอยละ 9.6 ตามลําดับ สวนเนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไข สามารถ
จูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน เปนอันดับสุดทาย ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจใน
การรับประทานอาหารคลีน รอยละ 25.4
กลวิธีนําเสนอ
จากตารางสรุปไดวา กลวิธีนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม
มีการนําเสนอมากทีส่ ุด รอยละ 49.18 รองลงมาคือ การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริง
รอยละ 35.25 และการนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร รอยละ 10.66 แตในดานความ
เหมาะสมในการจูงใจ จะพบวา การนําเสนอขอมูลสาระความรูหรือขอเท็จจริงสามารถจูงใจให
รับประทานอาหารคลีนเปนอันดับ 1 โดยมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน รอยละ 18.5 สวนอันดับ 2 ที่สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน คือ การนําเสนอโดย
การแนะแนวทางแกไข ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
รอยละ 18.8 และการนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหาร
คลีน อันดับ 3 ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน รอยละ 8.5
ตามลําดับ สวนการนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน เปนอันดับ
สุดทาย ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน รอยละ 7.5
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รูปแบบสือ่
จากตารางสรุปไดวา รูปแบบสือ่ วีดีโอ มีการนําเสนอมากทีส่ ดุ รอยละ 67.21 รองลงมาคือ
รูปภาพ/ Infographic รอยละ 60.66 และลิงคเว็บไซต รอยละ 5.74 แตในดานความเหมาะสมในการ
จูงใจ จะพบวา รูปภาพ/ Infographic สามารถจูงใจใหรับประทานอาหารคลีนเปนอันดับ 1 โดยมีคา
ความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน รอยละ 6.4 สวนอันดับ 2 ที่
สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน คือ วีดีโอ ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจใน
การรับประทานอาหารคลีน รอยละ 5.8 และลิงคเว็บไซต สามารถจูงใจใหรับประทานอาหารคลีน
อันดับ 3 ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน รอยละ 3.3
ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป และอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลในปจจุบันที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอาหารคลีน
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบูรณ จํานวน 440 ชุด
คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 100 สถิติเชิงพรรณนาที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Means) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอางอิง
ที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความสัมพันธ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ทดสอบ
สมมติฐานและสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 สรุปผลการศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
จํานวนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับอาหารคลีน ที่ใชศึกษา
สรุปผลการศึกษา พบวา แฟนเพจของชะนีมีกลาม มีเนือ้ หาเกี่ยวกับอาหารคลีน มากที่สุด
รองลงมาคือ แฟนเพจของ Booky Healthy World และแฟนเพจของ สสส. (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ): Thai Health สวนแฟนเพจของ Mai Yom Auon ไมยอมอวน
มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีน นอยทีส่ ุด
เกณฑสาระสําคัญ (Theme) ของการนําเสนอเนือ้ หา
สรุปผลการศึกษา พบวา สาระสําคัญ (Theme) ของการนําเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับอาหารคลีน
มากที่สุด คือ การปรุงแตงอาหาร และแนะนําเมนูอาหารคลีน รองลงมาคือ ผักและผลไม ตอมาและ
เนื้อหาอื่น ๆ แคลอรี่ สวนความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส มีสาระสําคัญ (Theme) ของ
การนําเสนอเนือ้ หา นอยทีส่ ุด
เกณฑกลวิธีนําเสนอ (Execution)
สรุปผลการศึกษา พบวา เกณฑ กลวิธีนําเสนอ (Execution) เนื้อหาเกีย่ วกับอาหารคลีน มาก
ที่สุด คือ การสาธิต แนะนํา รองลงมาคือ สาระ ขอเท็จจริง และ บุคคลผูใชจริง/ พรีเซ็นเตอร สวน
แนวทางแกไข เกณฑ กลวิธีนําเสนอ (Execution) ของการนําเสนอ เนือ้ หาเกี่ยวกับอาหารคลีน
นอยที่สุด
เกณฑ รูปแบบสื่อ (Form)
สรุปผลการศึกษา พบวา เกณฑ รูปแบบสื่อ (Form) ของการนําเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร
คลีน มากทีส่ ุด คือ วีดีโอ รองลงมาคือ รูปภาพ และลิงคเว็บไซต เกณฑ รูปแบบสื่อ (Form) ของการ
นําเสนอ เนือ้ หาเกี่ยวกับอาหารคลีน นอยที่สุด
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5.1.2 สรุปผลการศึกษาการนําเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจทิ ัลมีผลตอความตั้งใจใน
การรับประทานอาหารคลีน
ลักษณะประชากรและสังคม
สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.0 มีอายุ 30
- 34 ป รอยละ 25.7 มีสถานภาพโสด รอยละ 67.3 มีการศึกษาในระดับปริญญาโท รอยละ 51.4 มี
อาชีพพนักงาน/ ลูกจางบริษัทเอกชน รอยละ 61.4 และมีรายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาท
รอยละ 46.8
ลักษณะการเปดรับสื่อเกี่ยวกับอาหารคลีน
สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อ
เฟซบุก รอยละ 93.2 รองลงมาเปนกลุม ตัวอยางที่ไมเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก
มีรอยละ 3.4 และกลุมตัวอยางที่ไมแนใจวาเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสือ่ เฟซบุก
รอยละ 3.4
ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก
สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อ
เฟซบุก จากเฟซบุกสวนบุคคลของเพื่อนหรือคนรูจกั รอยละ 39.6 และจากแฟนเพจเกี่ยวกับสุขภาพ
หรือ อาหารคลีนโดยตรง รอยละ 39.6 รองลงมาเคยเห็นจากแฟนเพจอื่น ๆ รอยละ 17.99 และกลุม
ตัวอยางที่ไมเคยเห็นเนือ้ หาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก รอยละ 1.43 และกลุมตัวอยางที่ไม
แนใจวาเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนสื่อเฟซบุก รอยละ 1.30
สาระสําคัญ
สรุปผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวา สาระสําคัญเกี่ยวกับหลักการ
รับประทานอาหารคลีน คือ เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมื้ออาหาร รอยละ
15.88 รองลงมา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนูและผลิตภัณฑอาหารคลีน
รอยละ 12.49 เนื้อหาเกี่ยวกับรับประทานอาหารครบ 5 หมู รอยละ 11.55 เนื้อหาเกี่ยวกับผักและ
รอยละ 11.40 เนื้อหาเกี่ยวกับ คารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีท รอยละ 11.15 เนื้อหา
เกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรสรอยละ 10.80 เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตว
และไขรอยละ 9.11 เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาลรอยละ 8.66 และเนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน
น้ํามัน และเนย รอยละ 8.46
กลวิธีการนําเสนอของเนื้อหา
สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวารูปแบบการนําเสนอของเนือ้ หาเกี่ยวกับ
อาหารคลีนบนเฟซบุก คือ การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร รอยละ 27.61 รองลงมา
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คือ การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริง รอยละ 22.65 การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทํา
หรือใหคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม รอยละ 17.61 การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบรอยละ 13.89
การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไขรอยละ 12.21 และไมแนใจในรูปแบบการนําเสนอของเนือ้ หา
เกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุก รอยละ 2.21
รูปแบบสือ่
สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญพบเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุก
แบบรูปภาพ/ Infographic รอยละ 42.84 รองลงมา คือ วีดีโอรอยละ 35.94 ลิงคเว็บไซต รอยละ
19.40 และไมแนใจวาเคยเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุก รอยละ 1.82
5.1.3 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรับประทาน อาหารคลีน
สรุปผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวิธีดูแลสุขภาพ ปนจักรยาน รอยละ 36.64
โดยจะรับประทานอาหารคลีนเมื่อมีโอกาส รอยละ 42.5 ซึ่งจะคํานึงถึงปจจัยในการรับประทาน
อาหารคลีน คือ รสชาติ รอยละ 34.8 และจะรับประทานอาหารคลีน จากการสัง่ รานเดลิเวอรี
รอยละ 58.9
5.1.4 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาในปจจุบัน ที่มีความเหมาะสมการจูง
ใจใหรบั ประทานอาหารคลีน
สาระสําคัญ
สรุปผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับการตลาดเชิงเนือ้ หาเกี่ยวกับ
สาระสําคัญ มีผลการจัดอันดับ ดังนี้
อันดับ 1 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมื้ออาหาร
อันดับ 2 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล
อันดับ 3 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู
อันดับ 4 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับไขมัน น้ํามัน และเนย
อันดับ 5 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนูและผลิตภัณฑอาหารคลีน
อันดับ 6 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเค็ม เกลือ โซเดียม ผงปรุงรสและผงชูรส
อันดับ 7 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับคารโบไฮเดรต ขาว แปง ธัญพืชและโฮลวีท
อันดับ 8 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไม
อันดับ 9 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไข
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กลวิธีนําเสนอ
สรุปผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับการตลาดเชิงเนือ้ หาเกี่ยวกับกลวิธี
นําเสนอ มีผลการจัดอันดับดังนี้
อันดับ 1 คือ การนําเสนอขอมูลสาระความรูหรือขอเท็จจริง
อันดับ 2 คือ การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข
อันดับ 3 คือ การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม
อันดับ 4 คือ การนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร
อันดับ 5 คือ การนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ
อันดับ 6 คือ การนําเสนอผานการจัดกิจกรรม การรวมสนุกชิงรางวัลหรือการถามตอบ
รูปแบบสือ่
สรุปผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับการตลาดเชิงเนือ้ หาเกี่ยวกับรูปแบบ
ของเนื้อหาอาหารคลีนบนเฟซบุก มีผลการจัดอันดับดังนี้
อันดับ 1 คือ รูปภาพ/ Infographic
อันดับ 2 คือ วีดีโอ
อันดับ 3 คือ ลิงคเว็บไซต
5.1.5 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับเจตคติตอการรับประทานอาหารคลีน
สรุปผลการศึกษา พบวา เจตคติตอการรับประทานอาหารคลีน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.627) เมื่อพิจารณาระดับความสําคัญ พบวา การรับประทานอาหารคลีนเปน
สิ่งที่ดีตอสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย เปนอันดับหนึง่ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.977) รองลงมาคือ
อาหารคลีนดีกวาอาหารทั่วไปมีคาเฉลี่ยระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.518) และอันดับทีส่ ามคือ อาหาร
คลีน มีความนาสนใจมีคาเฉลี่ยระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.384)
5.1.6 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการคลอยตามกลุมอางอิง
สรุปผลการศึกษา พบวา การคลอยตามกลุม อางอิง ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย = 2.477) เมื่อพิจารณาระดับความสําคัญ พบวา คนที่มีความสําคัญตอกลุมตัวอยางเห็น
วากลุมตัวอยางควรรับประทานอาหารคลีน มีคะแนนเฉลี่ย เปนอันดับหนึ่ง ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
= 2.634) รองลงมาคือ คนที่มีความสําคัญตอกลุมตัวอยางตองการใหกลุมตัวอยางรับประทานอาหาร
คลีนมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย =2.634) และอันดับที่สามคือ กลุม ตัวอยางรูส ึกถูกกดดันจาก
สังคมใหรบั ประทานอาหารคลีนมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย =2.034)
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5.1.7 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
สรุปผลการศึกษา พบวา พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในภาพรวม
มีคะแนนเฉลี่ย ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.246) เมื่อพิจารณาระดับความสําคัญ พบวา กลุมตัวอยาง
คิดวาการรับประทานอาหารคลีน ขึ้นอยูกบั การตัดสินใจของกลุมตัวอยางเอง มีคะแนนเฉลี่ย เปน
อันดับหนึง่ ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.993) รองลงมาคือ กลุมตัวอยางคิดวาการรับประทาน
อาหารคลีน เปนสิ่งทีท่ ําไดงายมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย =2.877) และอันดับทีส่ ามคือ
กลุมตัวอยางคิดวาถามีโอกาสในการรับประทานอาหารคลีน ไมมีอะไรจะหามกลุมตัวอยางจากการ
รับประทานได มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย =2.868)
5.1.8 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความตั้งใจรับประทานอาหารคลีน
สรุปผลการศึกษา พบวา ความตั้งใจรับประทานอาหารคลีน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.827)
5.1.9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการศึกษาขอมูลในครัง้ นี้ ใชวิธีตามความสมัครใจหรือ (Volunteer Sampling)
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะสวนบุคคลพิสูจนไดชัดเจนวากลุมตัวอยางมีความเอียงไปที่ เพศหญิง อายุ
30-34 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาโท อาชีพพนักงาน/ ลูกจางบริษัทเอกชน และมี
รายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาทจึงทําใหผลการวิจัยในครั้งนี้สวนใหญมีคาความสัมพันธของ
ตัวแปรสวนใหญอยูใ นระดับต่ํา โดยมีขอสรุปดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธตอเจตคติตอการทําพฤติกรรม
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับเจตคติตอการทําพฤติกรรม พบวา ใน
ภาพรวม ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับเจตคติตอการทําพฤติกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธตอการคลอยตามกลุม อางอิง
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับการคลอยตามกลุมอางอิง พบวา ใน
ภาพรวม ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการคลอยตามกลุม อางอิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธตอการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม
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ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม พบวา ในภาพรวม ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 4 ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับความตั้งใจในการรับประทานอาหาร
พบวา ในภาพรวม ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการรับประทานอาหารอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 5 การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอเจตคติตอการทํา
พฤติกรรม
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหากับเจตคติตอการทํา
พฤติกรรม พบวา ในภาพรวม การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอเจตคติตอการ
ทําพฤติกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 6 การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอการคลอยตามกลุม อางอิง
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหากับการคลอยตามกลุม
อางอิงพบวา ในภาพรวม การนําเสนอของการตลาดเชิงเนือ้ หามีความสัมพันธตอการคลอยตามกลุม
อางอิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ซึง่ ยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 7 การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอการรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหากับการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พบวา ในภาพรวม การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามี
ความสัมพันธตอการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ซึง่ ยอมรับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
สมมติฐานที่ 8 รูปแบบการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอความตั้งใจใน
การรับประทานอาหารคลีน
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหากับความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน พบวา ในภาพรวม การนําเสนอของการตลาดเชิงเนื้อหามีความสัมพันธตอ
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ความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ
ในระดับต่ํา ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 9 เจตคติตอ การทําพฤติกรรมมีความสัมพันธตอ ความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมกับความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน พบวา ในภาพรวม เจตคติตอการทําพฤติกรรมมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 10 การคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการคลอยตามกลุมอางอิงกับความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน พบวา ในภาพรวม การคลอยตามกลุม อางอิงมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 11 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธตอความตั้งใจ
ในการรับประทานอาหารคลีน
ผลทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับความ
ตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน พบวา ในภาพรวม การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
5.1.10 สรุปผลการตลาดเชิงเนือ้ หา
สาระสําคัญ
จากตารางสรุปไดวา สาระสําคัญเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการปรุงแตงอาหาร การแนะนําเมนู
และผลิตภัณฑอาหารคลีน มีการนําเสนอมากทีส่ ุด รอยละ 65.57 รองลงมาคือ เนื้อหาเกี่ยวกับผักและ
ผลไมรอยละ 19.67 และเนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมื้ออาหาร รอยละ 13.93
แตในดานความเหมาะสมในการจูงใจ จะพบวา เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมื้อ
อาหาร สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีนเปนอันดับ 1 โดยมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความ
ตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน รอยละ 37.9 สวนอันดับ 2 ที่สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหาร
คลีน คือ เนื้อหาเกี่ยวกับความหวานและน้ําตาล ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการ
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รับประทานอาหารคลีน รอยละ 38.6 และเนือ้ หาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู สามารถจูง
ใจใหรบั ประทานอาหารคลีน อันดับ 3 ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทาน
อาหารคลีน รอยละ 9.6 ตามลําดับ สวนเนือ้ หาเกี่ยวกับโปรตีน เนื้อสัตวและไข สามารถจูงใจให
รับประทานอาหารคลีน เปนอันดับสุดทาย ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน รอยละ 25.4
กลวิธีนําเสนอ
จากตารางสรุปไดวา กลวิธีนําเสนอ โดยการสาธิตวิธีทําหรือใหคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม
มีการนําเสนอมากทีส่ ุด รอยละ 49.18 รองลงมาคือ การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริง
รอยละ 35.25 และการนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร รอยละ 10.66 แตในดานความ
เหมาะสมในการจูงใจ จะพบวา การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริงสามารถจูงใจให
รับประทานอาหารคลีนเปนอันดับ 1 โดยมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน รอยละ 18.5 สวนอันดับ 2 ที่สามารถจูงใจใหรับประทานอาหารคลีน
คือ การนําเสนอโดยการแนะแนวทางแกไข ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน รอยละ 18.8 และการนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร สามารถจูง
ใจใหรบั ประทานอาหารคลีน อันดับ 3 ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน รอยละ 8.5 ตามลําดับ สวนการนําเสนอโดยการเปรียบเทียบ สามารถจูงใจ
ใหรับประทานอาหารคลีน เปนอันดับสุดทาย ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการ
รับประทานอาหารคลีน รอยละ 7.5
รูปแบบสือ่
จากตารางสรุปไดวา รูปแบบสือ่ วีดีโอ มีการนําเสนอมากทีส่ ดุ รอยละ 67.21 รองลงมาคือ
รูปภาพ/ Infographic รอยละ 60.66 และ ลิงคเว็บไซต รอยละ 5.74 แตในดานความเหมาะสมใน
การจูงใจ จะพบวา รูปภาพ/ Infographic สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีนเปนอันดับ 1 โดยมี
คาความสัมพันธในทางบวกตอความตัง้ ใจในการรับประทานอาหารคลีน รอยละ 6.4 สวนอันดับ 2 ที่
สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน คือ วีดีโอ ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจใน
การรับประทานอาหารคลีน รอยละ 5.8 และ ลิงคเว็บไซต สามารถจูงใจใหรับประทานอาหารคลีน
อันดับ 3 ซึ่งมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน รอยละ 3.3
ตามลําดับ
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5.2 การอภิปรายผล
จากการศึกษาเรือ่ ง การตลาดเชิงเนื้อหาบนสือ่ ดิจิทลั ในปจจุบันที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
อาหารคลีน สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้
สรุปผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญจะทราบขอมูลอาหารคลีนจากเฟซบุกของแฟนเพจ
ของชะนีมีกลาม แฟนเพจของ Booky Healthy World ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติหนึง่ ของ เฟซบุก
(Facebook) สรางขึ้นเพื่อเปนพื้นที่สอื่ กลางในการประชาสัมพันธ นําเสนอขอมูล แสดงความคิดเห็น
หรือรวบรวมคนที่ชอบ คิด หรือมีทัศนคติตรงกันไว โดยเปนสื่อที่ทกุ คนสามารถเขาชมไดอยาง
สาธารณะ ไมมีการจํากัดความเปนสวนตัวในการเขาถึง ประกอบกับรายงานของสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ) ไดรายงานวา ผูใชงานอินเทอรเน็ตชาวไทยใชเวลากับ สือ่ สังคม
ออนไลนมากที่สุด โดยนิยมใชงาน เฟซบุก (Facebook) มาเปนอันดับ 1 มีจํานวนผูใชในป 2559
คิดเปน 60% ของประชากรไทย หรือ 41 ลานคน ดังนั้นการที่เฟซบุก ทั้ง 2 เพจทีเ่ นนการนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ จึงไดมีการนําเสนอการรับประทานอาหารคลีน โดยสวนใหญจะ
นําเสนอผานการปรุงแตงอาหาร และแนะนําเมนูอาหารคลีน และผักและผลไม ซึง่ มีกลวิธีนําเสนอ
(Execution) ผานการสาธิต แนะนํา ใหขอมูลสาระ ขอเท็จจริง สอดคลองกับผลการสํารวจขอมูลที่
พบวา การนําเสนอขอมูลสาระความรูห รือขอเท็จจริงสามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีนเปน
อันดับ 1 สวนอันดับ 2 ที่สามารถจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน คือ การนําเสนอโดยการแนะแนว
ทางแกไข และการนําเสนอโดยบุคคลผูใชจริงหรือพรีเซ็นเตอร สามารถจูงใจใหรับประทานอาหารคลีน
เปนอันดับ 3 ซึ่งการนําเสนอทั้ง 3 มีความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหาร
คลีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ซึ่งจะเห็นไดวาการทีเ่ พจตาง ๆ นํากลยุทธการตลาด
เชิงเนื้อหามาใชสามารถทําใหผบู ริโภคหันมาสนใจและปฏิบตั ิตาม สอดคลองกับรายงานของ มอรเฮด
และคณะ (Moorhead et al., 2013) รายงานวา สื่อดิจิทลั สรางมิติใหมของการดูแลสุขภาพ โดยเปน
สื่อกลางในการสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งสวนใหญการสื่อสารผานสื่อดิจิทลั จะ
ใชวิธีสื่อสารแบบการตลาดเชิงเนื้อหา ถือเปนการสรางและเผยแพรเนื้อหาที่มีคุณคาตอลูกคา ซึง่ เปน
เนื้อหาทีเ่ กี่ยวของและสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคาทีม่ ีศักยภาพเพื่อผลประโยชนในดานยอดขาย
ผลกําไรหรือผลลัพธในเชิงบวกไดในอนาคต โดยใหความสําคัญกับการสรางผลลัพธในระยะยาว มาก
กวาการสรางผลลัพธระยะสั้น สอดคลองกับรายงานของ Content Marketing Institute (2016)
ที่วาตลาดเนื้อหาเปนวิธีการตลาดเชิงกลยุทธที่มุงเนนการสรางและกระจายเนื้อหาที่คุณคามีความ
เกี่ยวของและมีสอดคลอง เพื่อดึงดูดและรักษาผูชมทีส่ ามารถระบุไดอยางชัดเจน และทายที่สุด
เพื่อผลักดันใหเกิดการกระทําของลูกคาที่สามารถทํากําไรได สอดคลองกับงานวิจัยของการศึกษาของ
ธิติมา พัดลม และกุลเชษฐ มงคล (2558) เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ อาหารคลีนฟูดผานสือ่
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อิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบ ริโภคมีแหลงขอมูลในการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน คือ
สื่อสังคมออนไลนบนเครือขายอินเตอรเน็ต สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรถชัย วรจรัสรังสี และพนม
คลี่ฉายา (2556) ศึกษาประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุก แฟนเพช และความตั้งใจซื้อของผูบริโภค
ผลการศึกษา พบวา ประเภทเนือ้ หาการตลาดบนเฟซบุก แฟนเพจสินคา สามารถแบงได 4 ประเภท
คือ 1) การใหขอมูล ขาวสาร 2) การสงเสริมและกระตุนใหเกิดการซือ้ หรือใช 3) การจัดกิจกรรม
ออนไลน และ 4) การสงเสริมการขาย โดยทั้ง 4 ประเภท มีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ พลอยไพลิน คําแกว (2557) ที่ทําการศึกษา
ปจจัยที่มีอทิ ธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจทีจ่ ะบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพ โดยพบวา อินเทอรเน็ตและสื่อ
สังคมออนไลนเปนชองทางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ มากทีส่ ุด โดย พบวา เนื้อหา
การตลาดบนสื่อ ทีม่ ีบทบาทในการเปนแหลงขอมูลและสรางแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพทั่วไป
และการลดน้ําหนักโดยเฉพาะ บนสื่อสังคมออนไลน ไดแก เฟซบุกแฟนเพจ ลดพุง ลดโรค เปนสื่อของ
หนวยงานของรัฐบาล เกี่ยวกับการลดน้ําหนัก เฟซบุกแฟนเพจ ชะนีมีกลาม เปนสื่อของบุคคล เกี่ยวกับ
การลดน้ําหนัก
นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังพบวาเฟซบุก ที่นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคลีน
สวนใหญจะนําเสนอในรูปแบบ รูปภาพและวีดีโอ ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจขอมูลที่วา รูปภาพ/
Infographic สามารถจูงใจใหรับประทานอาหารคลีนเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ วีดีโอ ซึ่งมีคา
ความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีนรอยละ 6.4 และลิงคเว็บไซต
รอยละ 5.8 ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาณมุก บุญญพิเชษฐ (2554) และพีรพัฒน
ตุลยาเดชานนท (2555) ที่ไดคนพบรูปแบบการสื่อสารทีห่ ลากหลายบนเฟซบุก แฟนเพจ คือ รูปภาพ
(Photos) และสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรถชัย วรจรัสรังสี และพนม คลี่ฉายา (2556) ศึกษา
ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุกแฟนเพชและความตัง้ ใจซื้อของผูบริโภค ผลการศึกษา พบวา
วิธีการนําเสนอเนื้อหาการตลาดสามารถแบงได 3 ประเภท คือ 1) รูปภาพ 2) วิดีโอ 3) ลิงค โดยทั้ง
3 ประเภทมีความสัมพันธกบั ความตั้งใจซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 อีกทั้งยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Visual (2013) ที่ไดคนพบวา การโพสรูปภาพบนเฟซบุกสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูบริโภคไดมากถึงรอยละ 37 โดยประเภทของรูปภาพทีพ่ บมากที่สุด คือ ภาพอี-โปสเตอรซึ่ง
เปนภาพที่ทําการจัดวางรูปภาพและขอความไวอยางลงตัวในกรอบเดียวกัน ทําใหภาพอี-โปสเตอร
มีความนาสนใจ เขาใจไดงายและรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธวัชชัย สุวรรณสาร (2556)
ที่ไดอธิบายวาเนื้อหาการตลาดจะตองเชื่อมโยงจุดเดนของตราสินคาใหเขากับเนื้อหาการตลาด และ
จะตองมีความเขาใจงายและชัดเจน ซึ่งรูปภาพจะเปนตัวเชื่อมจุดเดนของตราสินคาใหเขากับเนื้อหา
การตลาดไดเปนอยางดีดวยการใชโทนสี พรีเซ็นเตอร ฯลฯ ที่สามารถแสดงถึงความเปนตราสินคา
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และเนื่องจากพื้นที่ในรูปมีอยูอ ยางจํากัด ทําใหขอความตาง ๆ ที่จะใสลงไปในภาพจะตองเปนขอความ
ที่สามารถเขาใจไดงายและมีความชัดเจนซึ่งการที่ใชรปู ภาพเปนวิธีการนําเสนอเนื้อหาการตลาด
สามารถทําใหผูใชเขาถึงรูปภาพไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว (Sudden, 2003) ตอเนื่อง และทันตอ
เวลา เพราะรูปภาพนี้จะไปปรากฏอยูในหนารวมขาว (News Feed) ของผูบริโภคไดรวดเร็วซึง่ จะให
การสือ่ สารระหวางตราสินคากับผูบ ริโภคมีความรวดเร็ว สดใหมมากกกวาสื่ออื่น
5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1) สาระสําคัญของการตลาดเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุกควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
แคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมือ้ อาหาร ใหมากยิ่งขึ้นเพราะปจจุบันนําเสนอเพียง รอยละ 13.93
ของเนื้อหาทั้งหมดเทานั้น แตหากมองในดานความเหมาะสมในการจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน
พบวา เนื้อหาเกี่ยวกับแคลอรี่ สัดสวนอาหารและการแบงมือ้ อาหาร มีความเหมาะสมในการจูงใจมาก
ที่สุด และมีคาความสัมพันธในทางบวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน
2) กลวิธีการนําเสนอการตลาดเชิงเนือ้ หาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุก ปจจุบันเนน
นําเสนอขอมูลสาระความรูหรือขอเท็จจริง โดยพบถึงรอยละ 35.25 ของเนื้อหาทั้งหมด เปนกลวิธีที่
ควรนําเสนอตอไปเพราะสอดคลองกับความเหมาะสมในการจูงใจเปนและมีคาความสัมพันธในทาง
บวกตอความตั้งใจในการรับประทานอาหารคลีน ในขณะที่การนําเสนอโดยการสาธิตวิธีทําหรือให
คําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติตาม ที่แฟนเพจตาง ๆ นิยมนําเสนอมากทีส่ ุดถึงรอยละ 49.18 ของเนื้อหา
ทั้งหมด หากมองในแงความเหมาะสมในการจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีนยังอยูในอันดับที่นอ ยกวา
กลวิธีอื่น ๆ จึงควรเพิ่มหรือเปลี่ยนการนําเนื้อหาในกลวิธีอื่น ๆ เพื่อเพิม่ ความหลากหลายและเพิ่ม
ความเหมาะสมในการจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีน
3) รูปแบบสือ่ ของการตลาดเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารคลีนบนเฟซบุก ควรนําเสนอในรูปแบบ
วีดีโอหรือรูปภาพ/ Infographic เพราะมีความเหมาะสมในการจูงใจใหรบั ประทานอาหารคลีนและมี
คาความสัมพันธในทางบวกตอความตัง้ ใจในการรับประทานอาหารคลีน
5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ ไป
1) ดวยการศึกษาครั้งนีเ้ ปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ขอสรุปที่ไดจึงเปนรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทัศนคติในดานตาง ๆ ของตอบแบบสอบถามเทานั้น จึงไมสามารถนําขอสรุปจากงานวิจัยครั้งนี้ไป
ตีความเปนความคิดเห็นของคนสวนใหญในสังคมได ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรขยายกลุม
ตัวอยาง และพื้นที่ในการศึกษาแหลงอื่น ๆ เพือ่ ความแมนยําของขอมูลมากขึ้น
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2) จากการศึกษาขอมูลในครัง้ นี้ ใชวิธีตามความสมัครใจหรือ (Volunteer Sampling)
กลุมตัวอยางที่ไดจึงมีความเอียงไปทีล่ ักษณะสวนบุคคลบางกลุมเปนพิเศษ จึงทําใหผลการวิจัยในครั้ง
นี้สวนใหญมีคาความสัมพันธของตัวแปรสวนอยูในระดับต่ําในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการกําหนด
อัตราสวนของกลุม ตัวอยางแยกตามลักษณะและขนาดของประชากรเพื่อไมใหผลที่ไดเอียงไปทางหนึง่
ทางใด
3) ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพือ่ ใหหนวยงานตาง ๆ หรือผูท ี่สนใจสามารถนําผล
การศึกษาไปขยายผลและนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น
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