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คาํสาํคญั: อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็/ ฉลากบรรจุภณัฑ/์ การตดัสินใจ 
 อญัชนา พงษ์สุวินัย: ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทีมีต่อ     

ฉลากบรรจุภณัฑ์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.          
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร. พิทกัษ ์ศิริวงศ.์ 144 หนา้. 
 

 การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาถึงโดยมีวตัถุประสงค ์1) เพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลาก
บรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ พฤติกรรมการซือและระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ
นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 2) เพือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจ
เลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 3) เพือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ
นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจาํแนกตามระดบัความคิดเห็นเกียวกบั
ปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ และ 4) เพือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน  จาํแนกตาม
พฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จาํนวน 364 คน โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05   การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชค้่าสถิติ คือ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงมาตรฐาน และค่าสถิติ T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA)  ผลการศึกษาสรุปได ้ดงันี 

 1. นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายรุะหวา่ง -  ปี กาํลงัศึกษาชนัปีที 1 ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และมีรายไดร้ะหวา่ง ,000 – 10,000 บาท  
 2. ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง โดยรวมอยู่ในระดบั       
เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

 3. พฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง พบว่า มีความถีในการซือสัปดาห์ละครัง ซือช่วงเวลา     
มือดึก (20.00-24.00 น.) ซือประเภทอาหารจานเดียว เช่น ขา้วผดั ผดัไทย มีค่าใชจ่้ายในการซือราคา 31-60 บาท       
ซือจากร้านสะดวกซือ ซือยีห้ออีซีโกมากทีสุด มีเหตุผลทีซือเพราะหาซือไดง่้าย สะดวก นอกจากนีส่วนใหญ่         

ดูฉลากบรรจุภณัฑ์ทุกครังก่อนการตดัสินใจซือ และมีความคิดเห็นเกียวกบัฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูป        
แช่แขง็นนัมีความสาํคญั  
 4. ระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 This research aims to study the factors influencing purchase decisions on frozen food towards labels 

of undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart University  Bangkhen Campus. The objectives 

comprise 1) to study opinions of undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart University 

Bangkhen Campus on frozen food labels, purchase behaviors and purchase decisions on frozen food; 2) to 

compare purchase decisions on frozen food of undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart 

University Bangkhen Campus by demography; 3) to compare purchase decisions on frozen food of 

undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart University Bangkhen Campus by opinions towards 

frozen food labels; 4) and to compare purchase decisions on frozen food of undergraduate students residing in 

dormitory of Kasetsart University Bangkhen Campus by purchase behaviors. The samples of the research 

included 364 undergraduate students residing in dormitory of Kasetsart University Bangkhen Campus. The 

statistics for data analysis covered frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and One-way 

ANOVA at the significant level of 0.05.  The research results revealed that most of the undergraduate students 

residing in dormitory of Kasetsart University Bangkhen Campus were female, aged 18-21 years, studied in     

the first year, studied in the Faculty of Education and had income between 5,000 – 10,000 Baht. The overall 

opinions towards frozen food labels were at the highly agreed level. The purchase behaviors on frozen food 

were that the samples bought frozen food once a week, they bought frozen food for late dinner (8.00 – 12.00 

p.m.), they bought main courses such as fried rice, stir-fried rice noodle, and they bought frozen food from 

convenient stores. Frozen food prices ranged 31-60 Baht. The most favorite brand was EZYGO due to purchase 

convenience. In addition, most samples checked labels before purchase and thought that frozen  food  labels 

were important. The overall purchase decisions on frozen food were at the moderate level. 
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