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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนักงานศูนย์

คอมพิวเตอร์  ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการ

ประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการประเมินผลหลงัการซ้ือ  

กลุ่มตวัอย่างคือพนกังานศูนยค์อมพิวเตอร์  ธนาคารกรุงเทพ ส านักงานพระราม 3 กลุ่มตวัอย่างท่ี

ตอบแบบสอบถาม จ านวน 261 คน  เคร่ืองม่ือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( �̅� ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจยัพบว่า พนักงานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 261 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 158 คิดเป็นร้อยละ 60.5 อายุ 20-30 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 สถานภาพโสด จ านวน 

184 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวนว 209 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 มีรายได ้

10,000-25,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
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ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  

ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบว่า ทุกดา้น

อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการประเมินผล

หลงัการซ้ือ และดา้นการตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั 

 

ค าส าคญั : กระบวนการตดัสินใจซ้ือ, อาหารคลีน, ศูนยค์อมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 

 

ABSTRACT 

 The research has objectives to study the process of deciding to buy clean food Of computer center 

employees Bangkok Bank Rama 3 Office, namely the problem recognition Information search Alternative 

assessment Buying decision Evaluation after purchase. 

 The samples were computer center employees. Bangkok Bank The sample of the questionnaires 

consisted of 261 people. The equipment used for data collection was a questionnaire to analyze data by 

using computer software to find frequency, percentage, mean ( �̅�), standard deviation (SD). 

 The research found that The total of 261 respondents were mostly male, 158 representing 60.5%, 

aged 20-30 years, 138 persons or 52.9%, single status 184 persons, equivalent to 70.5% with bachelor degree 

education. W 209 people, representing 80.1%, earning 10,000-25,000 baht, 98 people, representing 37.5%. 

 The research found that The process of deciding to buy clean food of computer center employees 

Bangkok Bank Rama 3 office in general, in the high level. When considering as income, it was found that 

all aspects were at a high level, namely the assessment of alternatives. Information search Problem 

awareness Evaluation after purchase And the purchasing decision respectively. 

 

Keyworld: Purchase decision process, clean food, computer center Bangkok Bank Rama 3 office 

 

บทน า 

 ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ไม่วา่จะในช่วงวยัรุ่น วยัท างาน หรือในวยัต่างๆ หนัมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง

กันมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี ส่งผลกระทบท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดการแข่งขนัในการใช้ชีวิตทั้งเร่ืองส่วนตวั การท างาน คนส่วนใหญ่จึงมี
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พฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบจนหลงลืมเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ท าให้อตัราการ

เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายในคนอายุน้อยหรือคนวยัท างานมีมากข้ึน ซ่ึงสาเหตุหลกัๆ ของปัญหาสุขภาพท่ี

ส าคญัมาจากการ “กิน” การกินหรือการรับประทานอาหารนั้น ถือเป็นหน่ึงในความตอ้งการส าคญัพื้นฐานท่ี

ร่างกายของคนเราตอ้งการและเป็นกิจวตัรประจ าวนัท่ีเราตอ้งด าเนินในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงในปัจจุบนั

ผูป้ระกอบการดา้นอาหารมีการพฒันาอาหารมาในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรสชาติ ประกอบกบั

อาหารเป็นส่ิงท่ีคนเราตอ้งการในทุกๆ วนั กบัความตอ้งการล้ิมลองอาหารในรูปแบบใหม่ บวกกบัวิถีการ

ด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบท าให้อาหารจ าพวกฟาสฟู๊ ด อาหารจานเดียวท่ีหากินไดง่้ายทัว่ไปไดรั้บความนิยมเพราะ

ตรงกบัไลฟ์สไตลข์องคนในปัจจุบนั  

 อาหาร ถือเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัพื้นฐานท่ีมนุษยต์อ้งการและอาหารท่ีเราบริโภคเขา้ไปนั้นยงัส่งผล

ต่อสุขภาพร่างกายของคนเราในอนาคตเป็นอย่างมากอีกดว้ย ซ่ึงในแต่ละวนันั้นคนเราจะตอ้งท ากิจกรรม

ต่างๆ มากมายท าใหร่้างกายสูญเสียพลงังาน เพราะฉะนั้นเราจึงตอ้งหาพลงังานเพื่อไปทดแทนพลงังานท่ีเรา

สูญเสียไป จากการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และให้คุณค่ากับร่างกายของเรา ซ่ึงในการ

รับประทานอาหารแต่ละม้ือนั้นควรเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และควรเลือกรับประทานอาหารท่ี

ให้สารอาหารครบถว้นและเพียงพอต่อร่างกายในแต่วนัโดยไม่บริโภคมากจนเกินไปหรือบริโภคน้อย

จนเกินไปท่ีร่างกายตอ้งการ ซ่ึงหลกัการในการรับประทานอาหารท่ีเราเรียนรู้กนัมาแต่เดิมนั้นคือ การรับทาน

อาหารใหค้รบถว้นตามหลกัโภชนาการใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้นทั้ง 5 หมู่ 

 ในปัจจุบนันั้นนอกจากผูบ้ริโภคจะตอ้งเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และก็ยงัมีอาหารเพื่อ

สุขภาพอีกอย่างหน่ึงท่ีถือไดว้่าเป็นกระแสความนิยมอย่างมากของคนในสังคมปัจจุบนัและถือเป็นหน่ึง

ทางเลือกท่ีตอบโจทยส์ าหรับผูท่ี้หนัมาดูแลสุขภาพจากการเลือกรับประทานอาหารมากยิง่ข้ึนนัน่กคื็อ อาหาร

คลีน (Clean Food) ระบุว่า อาหารคลีน เป็นอาหารท่ีผา่นการปรุงแต่งนอ้ยท่ีสุด โดยเนน้ความเป็นธรรมชาติ

และความสดใหม่ของอาหารเอาไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อให้ร่างกายไดรั้บสารอาหารอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ ผกั 

ผลไม ้อาหารท่ีไม่ปรุงรสจดั ไม่วา่จะเป็นเคม็จดั หวานจดั หรือมนัเกินไป 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนักงานศูนยค์อมพิวเตอร์ ธนาคาร

กรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 
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ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะพนกังาน ศูนยค์อมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 

มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส การศึกษา และรายได ้

 ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

 1. กระบวนการตดัสินใจ ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล หารประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือ การประเมินผลหลงัการซ้ือ 

 

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนักงานศูนยค์อมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านักงานพระราม 3 

จ านวน 758 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรการค านวณของ ทาโร่ ยามา

เน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความเฉล่ียคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 

5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 261 คน 

 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กนัยายน พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 

2) เพื่อให้นักการตลาดสามารถน าผลการวิจยัในดา้นประชากรศาสตร์ และดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีได้รับจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ และท าการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกับการใช้สินค้าและบริกรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ งกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีผลต่อการ

แสดงออก 

 

กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Process of Behavior) 

1. พฤติกกรมเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุท าใหเ้กิด 

2. พฤติกรรมเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ 

3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

1. ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพการสมรส 

4. การศึกษา 

5. รายได ้

กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลนี ของ

พนักงานศูนย์คอมพวิเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ 

ส านักงานพระราม 3 

1. การรับรู้ปัญหา 

2. การคน้หาขอ้มูล 

3. การประเมินทางเลือก 

4. การตดัสินใจซ้ือ 

5. การประเมินผลหลงัการซ้ือ 
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มนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึง

โดยเฉพาะ ลกัษณะชั้นทางสงัคม ประกอบดว้ย 6 ระดบั 

 

ชั้นท่ี 1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยผูท่ี้มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง 

 

ชั้นท่ี 2 Lower –Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหนา้ใหม่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในวงการบริหาร  เป็นผู ้

ท่ีมีรายไดสู้งสุดในจ านวนชั้นทั้งหมดจดัอยูใ่นระดบัมหาเศรษฐี 

 

ชั้นท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบดว้ยชายหญิงท่ีประสบความส าเร็จในวิชาอ่ืน ๆ สมาชิกชั้ น้ีส่วนมาก

จบปริญญาจากมหาวิทยาลยักลุ่มน้ีเรียกกนัวา่เป็นตาเป็นสมองของสงัคม 

 

ชั้นท่ี 4 Lower-Middle Class เป็นพวกท่ีเรียกวา่คนโดยเฉล่ีย ประกอบดว้ยพวกท่ีไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจา้ของ

ธุรกิจขนาดเลก็พวกท างานนัง่โตะ๊ระดบัต ่า 

 

ชั้นท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จนแต่ซ่ือสตัย ์ไดแ้ก่ชนชั้นท างานเป็นชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในชั้นทางสงัคม 

 

ชั้นท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความช านาญกลุ่มชาวนาท่ีไม่มท่ีดินเป็นของตนเอง

ชนกลุ่มนอ้ย 

 

2. ปัจจยัทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซอ้ ซ่ึง  

ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อกลุ่มอา้งอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการ

เก่ียวขอ้งกนั ระหวา่งคนในกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระดบั 

- กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มกัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองอาชีพ ระดบัชั้นทางสังคม และช่วงอาย ุ

- กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่นน้อยกว่า

กลุ่มปฐมภูมิ 

2.1 ครอบครัว เป็นสถาบันท่ีท าการซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีส าคัญท่ีสุด นักการตลาดจะพิจารณา

ครอบครัวมากกวา่พิจารณาเป็นรายบุคคล 

2.2 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ท าให ้บุคคลมี

บทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
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          3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ 

อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวิต วฏัจกัรชีวิตครอบครัว 

          4. ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงจดัปัจจยัในตวั 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้ ปัจจยัทางจิตวิทยาประกอบดว้ยการจูงใจ การรับรู้ 

ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

มลฤดี ค าภูมี (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นการรับรู้ในคุณค่าท่ีไดรั้บจากการบริโภคอาหารคลีน ท่ีส่งผล

ต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีด าเนินการวิจยัเป็นแบบผสมผสาน (Mixed 

Method) ศึกษาผูท่ี้เคยบริโภคอาหารคลีนอาศยัอยูใ่น เขตกรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบ

สอบถ าม กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง แบบหลายขั้นตอน แบบสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 15 คน 

ใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 25-60 ปีโสด ก าลงั

ศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท เหตุผล

ส าคัญท่ีเลือกบริโภคอาหารคลีน เพราะให้คุณค่าทางโภชนาการ สถานท่ีท่ีเลือกเป็นร้านอาหารใน

ห้างสรรพสินคา้ ความถ่ีในการซ้ือ 2 - 3 คร้ัง/สัปดาห์ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 201-300 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลใน

การบริโภคเป็นตนเอง ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีความส าคญัตามล าดับ คือ 

ผลิตภณัฑช่์องท างการจดัจ าหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด การรับรู้ในคุณค่าของอาหารคลีน มีการ

รับรู้มากท่ีสุด คือ อาหารคลีนมีใยอาหารช่วยในการ ขบัถ่าย และพบว่าผูบ้ริโภคจะมีการแนะน าอาหารคลีน

ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการรับประทานอาหารคลีนมากท่ีสุด 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้

วิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานศูนยค์อมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 

 กลุ่มตวัอย่าง การค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความเฉล่ียคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5%  ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 261 
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คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้พนักงานศูนย์

คอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนกังานศูนยค์อมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ 

ส านกังานพระราม 3 

 

 การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนักงานศูนย์

คอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 และตรวจสอบเน้ือหาวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ 

จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความ

ชดัเจน และการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00   มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามท่ีไดท้ดสอบแลว้ไปแจก

ใหแ้ก่พนกังาน เม่ือรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และใหค้ะแนน

แบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าการประมวลผลวิเคราะหอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
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สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย ( x̅ ) ส าหรับวิเคราะห์ระดบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนกังานศูนย์
คอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหาร
คลีน ของพนกังานศูนยค์อมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบบแบสอบถาม 261 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 158 คิดเป็นร้อยละ 60.5 และเป็นเพศหญิงจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.5 ส่วนใหญ่ มีอาย2ุ0-30 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ 31- 40 ปี จ านวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.2, 41 – 50 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และ มากกว่า 50 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่โสด จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.8, หย่า จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และ หมา้ย จ านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ1.1 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวนว 209 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 และ สูงกว่าปริญญา
ตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายได ้10,000-25,000 บาท จ านวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ  25,001-40,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7,     40,001-55,000 
บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 ,   สูงกว่า 70,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.7 และ      
55,001-70,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของ
พนกังานศูนยค์อมพิวเตอร์  ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ คือ ดา้นการ
ประเมินทางเลือก ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการประเมินผลหลงัการซ้ือ และดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ ดว้ยค่าเฉล่ีย ( �̅� ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อาหารคลีน ของพนกังานศูนยค์อมพิวเตอร์  ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (�̅� = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นการประเมิน
ทางเลือก ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการประเมินผลหลงัการซ้ือ และดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
(�̅� = 3.80, �̅� = 3.75, �̅� = 3.64, �̅� = 3.61, �̅� = 3.45) ตามล าดบั 
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สรุปผลการวจัิย 

 สถานภาพส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนกังานศูนยค์อมพิวเตอร์  ธนาคาร
กรุงเทพ ส านกังานพระราม 3  ผูต้อบบแบสอบถาม 261 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 158 คิดเป็นร้อย
ละ 60.5 และเป็นเพศหญิงจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ส่วนใหญ่ มีอาย2ุ0-30 ปี จ านวน 138 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ 31- 40 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2, 41 – 50 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.2 และ มากกว่า 50 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่โสด จ านวน 184 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8, หย่า จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.5 และ หม้าย จ านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ1.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวนว 209 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 และ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่มีรายได ้10,000-25,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ  25,001-40,000 บาท 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7,  40,001 - 55,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6,   สูงกว่า 
70,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.7 และ  55,001-70,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 
ตามล าดบั 

 

 กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  ธนาคารกรุงเทพ 
ส านักงานพระราม 3 

 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
คือ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการประเมินผลหลงัการซ้ือ และ
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนักงานศูนยค์อมพิวเตอร์  
ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการประเมินผลหลงัการซ้ือ และ
ดา้นการตดัสินใจซ้ือ โดยมีประเดน็อภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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 1. ด้านการรับรู้ปัญหา  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
ท่านเลือกซ้ืออาหารคลีนเพราะรู้ว่า การรับประทานอาหารคลีนนั้นดี ต่อสุขภาพและร่างกาย ส่วนขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยูใ่นนระดบัมาก คือ ท่านเลือกซ้ืออาหารคลีนเม่ือตอ้งการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง หรืออยากมี
สุขภาพดี หุ่นดี  ท่านเลือกรับประทานอาหารคลีน เพราะท่านรู้ว่าจะไดรั้บคุณค่าและสารอารครบตามหลกั
โภชนา ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐภทัร วฒันถาวร (2560) พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคโดยรวมอยูใ่น
ระดบัความส าคญัมาก ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก และการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดในกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภค ปัจจยัรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดในกรุงเทพมหานคร 

 

2. ด้านการค้นหาข้อมูล 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในนระดบัมากท่ีสุด 
คือ ก่อนท่านจะซ้ืออาหารคลีนมารับประทานท่านตอ้งสอบถามจากคนใกลชิ้ดท่านก่อน  ส่วนขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านทราบถึงประโยชน์จากอาหารคลีนก่อนตดัสินใจซ้ือ การรีวิวอาหาร มีส่วน
ท าให้ท่านตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนมารับประทาน ท่านไดรู้้ถึงประโยชน์ของอาหารคลีนจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ เช่น ส่ือ โฆษณา เพื่อน ครอบครัว ฯลฯ ก่อนท่านจะซ้ืออาหารคลีนมารับประทานท่านจะตอ้งมัน่ใจ
ก่อนว่าจะมีร้านขายอาหารคลีนท่ีไดม้าตรฐาน และสะอาด ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั วิชญนาถ เรือง
นาค (2560)  พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนในดา้นของความรู้เจตคติและพฤติกรรม การบริโภคอาหาร
คลีน  ของนิสิตระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ท่ีเรียนวิชาศิลปะการด าเนิน
ชีวิต ซ่ึงประกอบไปดว้ยนิสิตจากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 

 3. ด้านการประเมินทางเลอืก  

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
ท่านเลือกซ้ืออาหารคลีนจากร้านท่ีมีการโฆษณา ส่วนขอ้ท่ีระดบัความคิดเห็นมาก คือ  ท่านเลือกซ้ืออาหาร
คลีน ท่ีบอกราคาไวช้ดัเจน ท่านเลือกซ้ืออาหารคลีนจากคุณภาพมากกว่าราคา ท่านเปรียบเทียบราคาอาหาร
คลีนแต่ละร้านทุกคร้ังก่อนตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบั พบว่า รูปแบบอาหารคลีนท่ีเลือก
บริโภคมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผกัและผลไมท่ี้ปลอดสารพิษ โดยมีความถ่ีในการรับประทานอาหารคลีน สปัดาห์ละ 
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1 – 2 วนัซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจะซ้ืออาหารคลีนจากหา้งสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาเกต็ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตนเอง 

 

 4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่าน
ตดัสินใจรับประทานอาหารคลีน เพราะมีขายตามร้านคา้ท่ีสามารถไปซ้ือไดส้ะดวก เช่น มีท่ีจอดรถ ท่าน
ทราบถึงประโยชน์ และความคุม้ค่าของอาหารคลีนจึงตดัสินใจซ้ือ ท่านจะตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนกบัร้านท่ี
มีช่องทางในการจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ท่านคิดวา่อาหารคลีน มีหลากหลายเมนูใหรั้บประทาน ตามล าดบั ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์ สุขเกษม (2560) พบว่า ประชาชนในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมี เพศ อาย ุต่างกนั ท า
ให้กระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนต่างกนั และ ประชาชนในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมี รายได ้ระดบั
การศึกษา ต่างกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน ไม่แตกต่างกนั  

 

 5. ด้านการประเมินผลหลงัการซ้ือ 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่าน

พึงพอใจกบัอาหารคลีนท่ีท่านเลือกซ้ือ เพราะประโยชน์และความคุม้ค่า  ท่านมีความพึงพอใจต่ออาหารคลีน 

และจะเลือกซ้ืออีกในอนาคต  ท่านจะแนะน าอาหารคลีนใหก้บัผูอ่ื้น ท่านรู้สึกเฉยๆ กบัอาหารคลีน แต่เลือก

ท่ีจะบริโภคต่อเพื่อสุขภาพ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั มลฤดี ค  าภูมี (2560) พบว่า เหตุผลส าคญัท่ีเลือก

บริโภคอาหารคลีน เพราะใหคุ้ณค่าทางโภชนาการ สถานท่ีท่ีเลือกเป็นร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ ความถ่ี

ในการซ้ือ 2 - 3 คร้ัง/สัปดาห์ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 201-300 บาท บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการบริโภคเป็นตนเอง 

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีความส าคญัตามล าดบั คือ ผลิตภณัฑ์ช่องท างการจดั

จ าหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยัเร่ือง กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีน ของพนักงานศูนยค์อมพิวเตอร์  

ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

 

 1. ด้านการรับรู้ปัญหา  

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรสรรสร้างอาหารคลีน ให้ดี มีคุณภาพ ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อสุภาพ และร่างกาย ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ควรเลือกวตุัดิบท่ีท าให้ร่างกายแข็งแรง และ

รับประทานแลว้มีสุขภาพดี หุ่นดี และผูป้ระกอบการร้านอาหาร ควรปรุงอาหารใหมี้คุณค่า และมีสารอาหาร

ครบตามหลกัโภชนา คือผูป้ระกอบการร้านอาหารตอ้งปรุงอาหารใหค้รบ 5 หมู่ 

 

 2. ด้านการค้นหาข้อมูล   

 ส่ิง ท่ีต้องปรับปรุง คือ ก่อนท่ีผู ้ประกอบการร้านอาหารคลีนจะลงมือท าอาหารคลีนนั้ น 

ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรสอบถามถึงกระบวนการท าอาหารคลีน กับคนใกลชิ้ดท่านก่อน ก่อนท่ี

ผูป้ระกอบการร้านอาหารจะท าอาหารคลีนมาจ าหน่ายนั้น จะตอ้งแจง้ถึงประโยชน์ในการรับประทานอาหาร

คลีน ใหก้บัผูท่ี้จะมาซ้ืออาหารคลีนเพื่อเป็นตวัเลือกในการตดัสินใจข้ึน และก่อนท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหาร

คลีน จะวางจ าหน่ายอาหารคลีน ควรมีการรีวิวอาหาร 

 

 3. ด้านการประเมินทางเลอืก 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ก่อนท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีนจะวางจ าหน่ายอาหารคลีน ตอ้งท าการ

โฆษณาก่อน ก่อนท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีนจะวางจ าหน่ายอาหาร จะตอ้งบอกราคาไวอ้ย่างชดัเจน 

และก่อนท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีนจะวางจ าหน่ายอาหารควรค านึงถึงคุณภาพของอาหารคลีน มากกวา่

ราคาขาย 
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 4. ด้านการตัดสินใจซ้ือ 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรมองหาสถานท่ีจ าหน่ายอาหารคลีน ท่ีสะดวก

ในการเลือกซ้ือ ผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีน ควรค านึงถึงประโยชน์ และความคุม้ค่า ในการจ าหน่าย

อาหารคลีน และผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีน ควรค านึงถึงช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 

 

 

 5. ด้านการประเมินผลหลงัการซ้ือ 

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีน ควรค านึงถึงประโยชน์และความคุม้ค่า 

ผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีน ควรท าอาหารให้ผูซ้ื้อมีความพึงพอใจ และจะเลือกซ้ืออีกในอนาคต และ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารคลีน ควรท าอาหารใหผู้บ้ริโภค สามารถแนะน าใหผู้อ่ื้นมาซ้ือกบัร้านของเรา 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนกังาน

ศูนยค์อมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานพระราม 3 เช่น ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัดา้นพฤติกรรม 

 2. ในการศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนักงานศูนยค์อมพิวเตอร์ 

ธนาคารกรุงเทพ ส านักงานพระราม 3 ท่ีผูว้ิจยัน ามาวิจยันั้น ยงัมีเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลกระทบต่อเร่ือง 

กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนของพนักงานศูนยค์อมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ส านักงาน

พระราม 3 อีกหลายประการ ซ่ึงควรจะน ามาเป็นตวัแปรในการวิจยัคร้ังต่อไป คือ ปัจจยัดา้นบรรยากาศ

องคก์าร และการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงจะท าใหก้ารวิจยัในเร่ืองน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

เอกสารอ้างองิ 

มลฤดี ค าภูมี .2558. พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของประชาชนต าบลสะลวง-ข้ีเหลก็อ าเภอ 

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจออนไลน์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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