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 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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บทที   
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

อาหารมีความสําคัญอย่างมากต่อสุขภาพของคนเราเป็นหนึงในปัจจัยสีในการ
ดาํรงชีวิตซึงมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารให้ถูกตอ้งตามความตอ้งการ
ของร่างกาย  จะส่งผลให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตทีสมบูรณ์แข็งแรง  สามารถทีจะเรียนรู้และ
ทาํงานต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะแตกต่างกนัไปตาม
ช่วงวยั โดยในช่วงเริมเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้จะมีพฒันาการของร่างกายอยา่งเตม็ที มีวุฒิภาวะทาง
จิตใจ  อารมณ์ ในปัจจุบนัสภาพสังคมไทยไดมี้การเปลียนแปลงไปในหลายดา้น  มีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารทีเปลียนแปลงไป  มีการประกอบอาหารรับประทานกนัในครอบครัวนอ้ยลง  มี
รูปแบบการดาํเนินชีวิตทีมีความเร่งรีบ มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา ตอ้งการความรวดเร็วในการทาํกิจกรรม
ต่างๆในชีวิต ประจาํวนั  ไม่ชอบในการทาํอาหาร เบือการออกไปทานอาหารนอกบา้น ตอ้งการ
ความสะดวก สบายมากขึน  จึงทาํให้อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเขา้มามีบทบาทมากขึนทีสามารถ
ตอบสนองต่อรูปแบบการดาํเนินชีวิตและความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปัจจุบนัธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑพ์ร้อมกบันวตักรรม
ใหม่ๆ ออกมาเป็นจาํนวนมาก  ซึงวตัถุประสงคข์องผลิตภณัฑเ์หล่านีผลิตออกมาเพือตอบสนองต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไป  อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ช่วยลดเวลาการทาํอาหาร โดยใช้
กรรมวิธีและเทคโนโลยีทีทนัสมยัในการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมทาน ใน
ระยะเวลาอนัรวดเร็วในการผลิต ยิงใชเ้วลานอ้ยเท่าใด ก็ยิงรักษาคุณค่าของอาหาร    ไวม้าก  
อุณหภูมิทีใชใ้นการผลิต คือ  -  องศาเซลเซียส จึงสามารถคงคุณค่าทางโภชนาการ ในขนัตอนของ
การจาํหน่ายก็ตอ้งเก็บรักษาในตูแ้ช่ทีมีอุณหภูมิระหว่าง -  ถึง -  องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บ
รักษาไดน้านถึง  เดือน เมือจะรับประทานตอ้งนาํอุ่นในเตาไมโครเวฟประมาณ  ถึง  นาที จึง
สามารถนาํออกมารับประทานไดโ้ดยยงัสามารถรักษาความสดใหม่และยงัคงรสชาติเหมือนเดิม 
รวมถึงการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ โดยเฉพาะการกระจายตวัของร้านสะดวก  ซึงอาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งเป็นผลิตภณัฑ์อาหารทีสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการดาํเนินชีวิตและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี  (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2549)  
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 ในช่วง 5 ปีทีผ่านมา ตลาดอาหารแปรรูปแช่แข็งของไทยมีอตัราการเติบโตอย่าง
ต่อเนือง ในปี 2552–2556 มีอตัราขยายตวัเชิงปริมาณเฉลียร้อยละ 7.94 ต่อปี และมีอตัราขยายตวัเชิง
มูลค่าเฉลียร้อยละ 8.73 ต่อปี ซึงเป็นผลสืบเนืองมาจากผูป้ระกอบการในตลาดมีการกระตุน้ตลาด
อย่างต่อเนือง โดยการพฒันาอาหารแปรรูปแช่แข็งในรูปแบบทีหลากหลายประเภท สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากขึน  ทงัเนือสตัวป์ระเภทต่างๆ และผกัแปรรูปแช่แขง็ที
ผูบ้ริโภคสามารถนาํไปประกอบอาหารไดท้นัที ลดเวลาการเตรียมอาหารให้นอ้ยลง และผลิตภณัฑ์
เหล่านียงัวางจาํหน่ายในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกซือไดอ้ยา่งสะดวก นอกจากนี ยงั
มีอาหารแปรรูปแช่แข็งประเภทอืน อาทิ เบเกอรี พิซซ่า  ขนมหวาน และอาหารสําเร็จรูปพร้อม
รับประทานทีผูบ้ริโภคสามารถอุ่นรับประทานได้ทนัที ยิงสร้างความสะดวกรวดเร็วมากยิงขึน 
(วรรณวิสา โพธิตนัติมงคล, 2557) 

สถานการณ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัทีรุนแรงมากขึนทงัจาก
ผูป้ระกอบการในธุรกิจอาหารประเภทเดียวกนั และคู่แข่งจากกลุ่มอาหารอืน ๆ อยา่งเช่น อาหาร
กระป๋อง อาหารแหง้ รวมถึงผูป้ระกอบการทีเป็นเฮาส์แบรนดอ์ยา่ง เทสโกโ้ลตสั หรือบิกซี ทีเขา้มา
ชิงส่วนแบ่งตลาดนีดว้ย อยา่งไรก็ตาม แมว้่าจะมีผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลายรายเขา้สู่ตลาดมากขึน     
แต่ก็พบว่าส่วนแบ่งตลาดยงักระจุกตวัในกลุ่มผูน้าํตลาด 3–4 ราย ไดแ้ก่ กลุ่มเจริญโภคภณัฑ ์           
บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  บมจ. สุรพลฟู้ ดส์ และ บจก.พรานทะเลมาร์เก็ตติง  ทาํใหที้ผา่นมา 
การแข่งขนัของตลาดอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานส่วนใหญ่ยงัเป็นการแข่งขนักนัระหว่างกลุ่ม
ผูน้าํตลาดทีมุ่งเนน้ในเรืองของความไดเ้ปรียบทางการตลาด โดยเฉพาะการสร้างจุดแขง็ดา้นชือเสียง
และความน่าเชือถือให้เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภค หรือการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตและนวตักรรม
ใหม่ทีช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย รวมถึงการขยายหรือจดัหาช่องทางการกระจายสินคา้ทีทาํใหผู้บ้ริโภค
เขา้ถึงสินคา้ของตนเองไดง่้าย ประกอบกบัการเพิมสินคา้และไลน์การผลิตให้มีความหลากหลาย
มากขึน โดยเฉพาะสินคา้เฉพาะกลุ่มหรือในช่วงเทศกาลต่าง ๆ นอกจากนี ผูป้ระกอบการยงัเนน้การ
ลงทุนขยายโรงงานและเครืองจกัรเพือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต  จาก
สภาพตลาดโดยรวมทีมีการแข่งขนัรุนแรงขึนนัน ทาํให้ผูป้ระกอบการทีเป็นผูน้าํตลาดต่างก็มี
แผนการตลาดเชิงรุกอยา่งต่อเนืองเพือกระตุน้การบริโภคของแบรนดต์นเอง  แนวโนม้การเติบโต
ของธุรกิจ  ขยายตวัตามโครงสร้างประชากรและสังคมทีเปลียนแปลงไป  ทงัการเพิมขึนของ
ผูบ้ริโภคทีมีการดาํเนินชีวิตทีเร่งรีบ จาํนวนคนโสดและครอบครัวขนาดเล็กทีเพิมขึน การขยาย
สาขาของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของผูป้ระกอบการ และการสนบัสนุนดา้น
นโยบายจากภาครัฐทีจะส่งผลใหธุ้รกิจขยายตวัมากขึน ทงันีแนวโนม้ปี 2556 - 2560 คาดว่ามูลค่า
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ยอดขายอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานจะยงัคงเติบโตต่อเนืองโดยมีอตัราการเติบโตเฉลียสะสม 
10.2%  (ชยัวชั โซวเจริญสุข, 2556) 

ฉลากบรรจุภณัฑเ์ป็นส่วนหนึงของผลิตภณัฑที์ให้ขอ้มูลรายละเอียดทีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  เพือใหผู้บ้ริโภคทราบถึงวิธีการใช ้ ราคา  ขอ้มูลต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ ์ อีกทงัยงัมีรูปภาพของ
ผลิตภณัฑน์นัแสดงอยูบ่นฉลากบรรจุภณัฑ ์ ซึงฉลากบรรจุภณัฑจ์ะสร้างความสวยงามและดึงดูดใจ
ผูบ้ริโภคให้มาซือ  ซึงเป็นเป้าหมายทีสําคญัทางการตลาด  มีการให้ขอ้มูลทีจาํเป็นและเหมาะสม  
เพือช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไดถู้กตอ้ง  มีการใหข้อ้มูลเกียวกบัวิธีใชที้ชดัเจน  (สุดาพร กุณฑลบุตร
,2552)     

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาทีเปิดสอนหลกัสูตรการเกษตรแห่ง
แรกของประเทศไทย  ได้แบ่งออกเป็น    วิทยาเขต  ซึงวิทยาเขตบางเขน  มีพืนที 846 ไร่ 
ประกอบดว้ย 15 คณะ 2 สถาบนัสมทบ   มีจาํนวนนิสิตปริญญาตรีในปีการศึกษา   ทงัสิน 

,   คน  ซึงเป็นนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยั  มีจาํนวน  ,988  คน  ซึงมีทงัหอพกั
นิสิตชาย  และหอพกันิสิตหญิง  นิสิตทีอยูห่อพกัเหล่านีไม่สามารถทีจะประกอบอาหารทานเองบน
หอได ้  ทาํให้นิสิตตอ้งออกไปหาซืออาหารมารับประทานซึงนิสิตแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซืออาหารทีแตกต่างกนัไป   นิสิตบางคนมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา  ตอ้งการความสะดวกสบาย  
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จึงเขา้มามีบทบาทกบันิสิตในปัจจุบนัอยา่งมาก  เพราะสามารถหาซือไดง่้าย  
สะดวก  และยงัสามารถนาํมารับประทานไดต้ลอดเวลา     

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทีมีต่อฉลากบรรจุภัณฑ์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพัมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ว่านิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนมีความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยของฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งอย่างไร มี
พฤติกรรมในการซือผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็อย่างไร และมีระดบัการตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็อยา่งไร เพือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการพฒันาธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึน 
ตลอดจนปรับปรุงและพฒันาฉลากของบรรจุภณัฑ์ สาํหรับผูป้ระกอบการอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
ต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

พฤติกรรมการซือและระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่
หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   

2.  เพือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิต
ปริญญาตรีทีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จําแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ คณะ  ระดบัชนัปี  และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

3. เพือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญา
ตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จาํแนกตามระดบัความคิดเห็นเกียวกบั
ปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

4. เพือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญา
ตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จาํแนกตามพฤติกรรมการซืออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็ง ไดแ้ก่ ความถีในการซือ ช่วงเวลาทีซือ ประเภทของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 
ค่าใชจ่้ายในการซือ สถานทีซือ และเหตุผลทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
 
สมมติฐาน 

.  นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมีปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

.  นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมีระดบั
ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยับนฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการ
ตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

.  นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
พฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่
แขง็แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวิจัย 
   1.  ขอบเขตทางดา้นเนือหา  เพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ พฤติกรรมการซือและระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็
ของนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   
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2.  ขอบเขตดา้นประชากร  
ประชากร คือ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   

  3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร   
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

.   ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ คณะ  ระดบัชนัปี  และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน   

.   ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ
นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 

.   พฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ไดแ้ก่   

. .  ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

. .  ช่วงเวลาทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

.3.3 ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

. .  ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

. .  สถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
ระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกั

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจเลือก และการประเมินผลภายหลงัการซือ 

. ขอบเขตดา้นพืนที   
กาํหนดพืนทีศึกษา  คือ  หอพกัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
 

ขันตอนการศึกษา 
. ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
. กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
. สร้างเครืองมือสาํหรับการศึกษา 
. เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. วิเคราะห์ขอ้มูล 
. สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
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กรอบแนวคิด 
 
                        ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
          ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
  1. เพศ 
  2. อาย ุ
  3. ระดบัชนัปี 
  4. คณะ 
  5. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
 
ปัจจัยของฉลากบรรจุภัณฑ์ 
.รูปภาพ 
.ตราสินคา้  
.ส่วนประกอบ  
.คุณค่าทางโภชนาการ  
.ราคา  
.เครืองหมายรับรอง  
.วิธีการปรุง  

  
พฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็ 

. ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

. ช่วงเวลาทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
3. ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
. ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
. สถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

 
  
ภาพที    กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การตัดสินใจซืออาหารสําเร็จรูป  
แช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรี
ทอียู่หอพกัมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์  วทิยาเขต
บางเขน
 1. การรับรู้ถึงปัญหา  
 2. การคน้หาขอ้มูล  
 3. การประเมินผลทางเลือก  
 4. การตดัสินใจเลือก  
 5. การประเมินผลภายหลงัการ
ซือ 
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นิยามศัพท์ 
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง  หมายถึง  อาหารคาวหรือขนมหวานเป็นอาหารสําเร็จรูป

พร้อมรับประทานทีอยู่ในรูปแช่แขง็ โดยนาํมาอุ่นเพียงเวลาเพียงเลก็นอ้ยก็สามารถรับประทานได้
ทนัที  ซึงยงัคงรสชาติเหมือนเดิม   

นิสิตปริญญาตรี  หมายถึง  นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขนทีกาํลงัศึกษาใน
ระดบัชนัปริญญาตรีชนัปี 1- ปี 4 ทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  ทงั
หอพกัชาย  และหอพกัหญิง   

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  หมายถึง  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ 
ระดบัชนัปี  คณะ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน   

พฤติกรรมการซือ  หมายถึง  การกระทาํ  การตดัสินใจ  ของบุคคลเกียวกบัการซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ เพือตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเอง  ไดแ้ก่  ความถีในการซืออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็ง ช่วงเวลาทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ประเภทของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 
ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ และสถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  

ฉลากบรรจุภัณฑ์  หมายถึง   ฉลากทีแสดงขอ้มูลต่าง ๆ เกียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ทีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ  ไดแ้ก่  รูปภาพ  ตราสินคา้  ส่วนประกอบ  คุณค่าทาง
โภชนาการ  ราคา   เครืองหมายรับรอง  และวิธีการปรุง   

การตดัสินใจซือ หมายถึง กระบวนการขนัตอนในการเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจเลือก และการ
ประเมินผลภายหลงัการซือ 
 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซืออาหารแช่
แขง็สาํเร็จรูปของนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   

2. ทาํให้ทราบถึงความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์ทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานสาํหรับผูป้ระกอบการในการออกแบบฉลากบรรจุภณัฑใ์ห้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
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 . ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมการซือ และระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่
แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน เพือเป็นขอ้มูล
สาํหรับผูป้ระกอบการในการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
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บทที   
ทบทวนวรรณกรรม 

  
การศึกษา  ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซืออาหารแช่แขง็สาํเร็จรูปทีมีต่อฉลากบรรจุภณัฑ์

ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวคิด  
ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ดงัต่อไปนี 
 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 
  1. แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
  2. อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
  . ฉลากบรรจุภณัฑ ์
  . มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
  . งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
แนวคดิ และทฤษฎทีีเกยีวข้อง 
.  แนวคดิทฤษฎเีกยีวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 ปัจจุบนัการตลาดในประเทศไทยมีการแข่งขนักนัทีมากขึน  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัในการศึกษาเกียวกบัระบบการตลาด  เนืองจากการเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ทาํให้หน่วยธุรกิจนําขอ้มูลทีได้ไปใช้ในการสรรหา  และปรับปรุงผลิตภณัฑ์  การทาํการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนอกจากจะมีอิทธิพลต่อการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  (Marketing  
Strategy)  แลว้  ยงัทาํใหส้ามารถสือสารและตอบสนองกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

 ความหมายของผู้บริโภค 
 ความหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.    (แกไ้ขเพิมเติม  พ.ศ.  )  
มาตรา    ไดร้ะบุไวว้า่  ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซื้อ ผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ หรือ ผูซึ้งไดรั้บการ
เสนอหรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ เพือให้ซือสินคา้หรือบริการ และหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้
หรือผูไ้ดรั้บบริการ 
   ผูบ้ริโภค  หมายถึง  ผูซื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ  หรือผูซึ้งไดรั้บการเสนอ
หรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ  เพือใหสิ้นคา้หรือบริการ  รวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บ 



10 

  

ผูบ้ริโภค  หมายถึง  ผูซื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ  หรือผูซึ้งไดรั้บการ
เสนอหรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ  เพอืใหสิ้นคา้หรือบริการ  รวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บ 

บริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ  แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนกต็าม  (ไพโรจน์  
อาจรักษา, 3: 11) 

ผูบ้ริโภค  หมายถึง  ผูใ้ชสิ้นคา้และใชบ้ริการโดยไม่จาํกดัเฉพาะการบริโภคอาหาร  นาํ
ดืม  หรือยารักษาโรค  (สุษม  ศุภนิตย,์ : 23) 
 
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
ดา้นต่างๆ  ดงันี 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  การกระทาํของบุคคลเพือใหไ้ดม้าซึงสินคา้หรือบริการ  
โดยผ่ านขันตอนของการแลก เป ลียนที บุคคลตัด สินใจทัง ก่อนและหลังการกระทํา 
      พฤติกรรมผูบ้ริโภค  เป็นปฏิกิริยาของบุคคลทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้
สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทงักระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจซึงเกิดก่อน และเป็น
ตวักาํหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านี (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, : 5) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึงซึงเกียวขอ้งโดย ตรง
กบัการจดัหาใหไ้ดม้า และการใชซึ้งสินคา้และบริการ ทงันี หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซึงมี
มาอยูก่่อนแลว้ และซึงมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2540: 29) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  พฤติกรรมซึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา  การซือ  การใช ้ การ
ประเมินผล  การใชส้อยผลิตภณัฑ ์ และการบริการ  ซึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา  หรือ
หมายถึง  การศึกษาถึงพฤติกรรม  การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคทีเกียวกบัการซือและ
การใชสิ้นคา้  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 124) 
 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  เป็นการศึกษาว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอยา่งไรใน
การดาํเนินชีวิต  รวมถึงการตดัสินใจซือและใชสิ้นคา้บริการ  ซึงหลกัการทีมีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  คือ  หลกั  Ws  1H  ทีตอ้งพิจารณาหลกัต่างๆ  เกียวกบัตลาดเพือให้
ไดค้าํตอบทีตอ้งการตามหลกั  Os  ดงันี 
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. ใครคือตลาดเป้าหมาย  (Who  is  target  market?)  ผูบ้ริโภคทุกคนอาจไม่ใช่ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายเสมอไป  วตัถุประสงค์แรกในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพือหากลุ่มทีใช้
สินคา้หรือบริการ  หรือมีแนวโน้มทีจะใช้สินคา้หรือบริการนันๆ  ซึงจะช่วยให้ทราบลกัษณะ
กลุ่มเป้าหมาย  (Occupant)  ทีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์  รวมถึงพฤติกรรมในการซือและการใชข้อง
กลุ่มเป้าหมาย   

กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง  กลยุทธ์การตลาด  (4PS)  ประกอบดว้ย  กลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ์  ราคา  การจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาดทีเหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

. ตลาดซืออะไร  (What  does  the  market  buy?)  หลงัจากสามารถระบุ
กลุ่มเป้าหมายทีชดัเจนไดแ้ลว้  จึงทาํการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด  เพือทราบถึงความตอ้งการที
แทจ้ริงทีลูกคา้ตอ้งการจากผลิตภณัฑ์หรือองค์การ  (Objects)  เช่น  การเปิดตวัของสายการบิน
ตน้ทุนตาํ  เป็นเสมือนการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่  เนืองจาก
สายการบินทีใหบ้ริการอยูเ่ดิมมีราคาแพง  และมีบริการบางอยา่งทีไม่จาํเป็นและผูบ้ริโภคไม่มีความ
ตอ้งการ  ดงันนัการตดับริการบางอยา่งออกไป  ทาํใหต้น้ทุนตาํทีสุด  ขายไดใ้นปริมาณมาก  ทาํให้
ราคาถูกลง  โดยเฉพาะในระยะทางการบินระยะเวลาสันๆไม่เกิน    ชวัโมง  ทาํให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถใชบ้ริการไดม้ากขึน  เป็นตน้   

กลยุทธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง  กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product  Strategies)  
ประกอบดว้ย  ( ) ผลิตภณัฑ ์ ( ) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่  การบรรจุภณัฑ ์ ตราสินคา้  รูปแบบ  
บริการ  คุณภาพ  ลกัษณะนวตักรรม  ( ) ผลิตภณัฑค์วบ  ( ) ผลิตภณัฑที์คาดหวงั  ( ) ศกัยภาพ
ผลิตภณัฑแ์ตกต่างทางการแข่งขนั  (Competitive  Differentiation)  ประกอบดว้ยความแตกต่างดา้น
ผลิตภณัฑ ์ บริการ  พนกังาน  และภาพลกัษณ์ 

. ทําไมจึงซือ  (Why  does  the  market  buy?)  ช่วยใหท้ราบถึงเหตุผลทีแทจ้ริง  
(Object)  ในการตัดสินใจซือของลูกคา้  เพือสามารถนํามาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจ
กลุ่มเป้าหมาย  ตอบสนองเหตุผลทีทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจซือได ้ เช่น  จากการพิจารณากลุ่มเป้าหมาย
ของสายการบินในประเทศ  จะเห็นไดว้่าลูกคา้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลกั  คือ  กลุ่มลูกคา้ทีซือเวลา
เป็นหลกั  จึงไม่ตอ้งการสิงอาํนวยความสะดวกอืน  เมือทาํใหร้าคาตาํลงกบัระยะเวลาทีเร็วขึน  โดย
เปรียบเทียบกบัการเดินทางรูปแบบอืน  ผูบ้ริโภคกลุ่มนีจะยนิดีจ่ายเพมิขึนเพือซือระยะเวลาทีเร็วขึน 

กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง  กลยทุธ์ทีใชม้ากคือ  ( )กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product  

Strategies)  ( ) กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion  Strategies)  ประกอบดว้ย  กลยทุธ์การ
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โฆษณา  การขายโดยใชพ้นกังานขาย  การส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพนัธ์  ( ) กลยทุธ์ดา้น
ราคา(Price  Strategies)  ( )กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย(Distribution  Strategies) 

. ใครมีส่วนร่วมในการซือ  (Who  participates  in the buying?)  ในการตดัสินใจซือ
อาจมีบุคคลอืนทีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ  (Organization)  เพราะผูที้ทาํหนา้ที
ซืออาจไม่ใช่ผูที้ใชสิ้นคา้โดยตรง  อาจใชร่้วมกนัหลายคน  อาจไม่มีความรู้เกียวกบัสินคา้มากนกัจึง
ตอ้งอาศยัผูรู้้หรือกลุ่มของผูซื้อเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  การศึกษาถึงผูมี้ส่วนร่วมก็เพือใช้
เป็นขอ้มูลในการจดัทาํโปรแกรมทางการโฆษณาในการช่วยกระตุน้การตดัสินใจ  ซึงตอ้งพิจารณา
ว่าจะใชก้ลุ่มอา้งอิงใดในการเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ช ้ หรือจะเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชโ้ดยตรง  หรือถา้เป็นผลิตภณัฑ์
ทีผูซื้อมีหนา้ทีในการตดัสินใจใหก้บัผูใ้ช ้ธุรกิจอาจตอ้งมุ่งเนน้ทีกลุ่มผูซื้อเป็นหลกั 

กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง  กลยทุธ์ทีใชม้ากคือกลยทุธ์การโฆษณา  หรือกลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาดโดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

. ซือเมือใด (When  does  the  market  buy?)  ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการ
บริโภคสินคา้และบริการในแต่ละประเภททีแตกต่างกนัตามโอกาสทีจะใช ้ ดงันันการวิเคราะห์
โอกาสในการซือของลูกคา้  (Occasion)  จะช่วยให้สามารถรับมือในการผลิตให้เพียงพอ  และ
เตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบและช่วงเวลาทีเหมาะสม   

กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง  กลยทุธ์ทีใชม้ากทีสุดคือ  กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion  Strategies)   เช่น  ทาํการส่งเสริมการตลาดเมือใดจึงจะสอดคลอ้งกบัโอกาสในการซือ 

. ซือทีไหน  (Where  does  the  market  buy?)  เพือทราบแหล่งทีลูกคา้นิยมหรือ
สะดวกทีจะไปซือ  เพือการบริหารช่องทางการจดัจาํหน่ายทีเหมาะสมกบัลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 

กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง  กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Distribution  Channel  

Strategies)  บริษทันาํผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

. ซืออย่างไร  (How  does  the  market  buy?)  เพือทราบถึงการบริหารการซือของ
ลูกคา้ว่ามีขนัตอนการซืออย่างไร  ตงัแต่การรับรู้ถึงปัญหา  ทาํการคน้หาขอ้มูลเพือแกไ้ขหรือลด
ปัญหานนัๆทาํการประเมินทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา  และตดัสินใจซืออยา่งไร  จะช่วยใหธุ้รกิจมี
ขอ้มูลในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดทีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายใหม้ากทีสุด 

กลยุทธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง  กลยุทธ์ทีใชม้ากคือ  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  
(Promotion  Strategies)  ประกอบดว้ยการโฆษณาการขายโดยใชพ้นกังาน  การส่งเสริมการขาย  
การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์  การตลาดทางตรง  เช่น  พนกังานขายจะกาํหนดวตัถุประสงค์
ในการขายใหหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซือ 
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รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมของผู ้บริโภคเริมต้นจากมีสิงเร้า  (Stimulus)  มากระตุ้น  (Stimulate)  

ความรู้สึกตอ้งการ  จนตอ้งทาํการหาขอ้มูลเกียวกบัสิงทีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ  เพือทาํ
การตดัสินใจซือและเกิดพฤติกรรมการซือเป็นการตอบสนองในทีสุด 

สิงเร้า  คือ  สิงทีเขา้มากระตุ้นกระทบผูซื้อ  อาจเกิดขึนจากสิงเร้าภายใน  (Inside  

Stimulus)  ทีร่างกายเกิดความไม่สมดุลทางกายภาพหรือทางจิตใจ  ก่อให้เกิดความตอ้งการทีจะ
รักษาสมดุลนนั  หรือจากสิงเร้าภายนอก  (Outside  Stimulus)  ซึงแบ่งออกเป็น 
 สิงเร้าทางการตลาด  (Marketing  Stimulus)  เป็นสิงเร้าทีเกียวขอ้งกบัส่วนประสม
ทางการตลาด  ทีตอ้งพฒันาขึนมา  และนาํมาใชใ้นการกระตุน้ใหผู้ซื้อเกิดการตระหนกัถึงความไม่
สมดุล  เกิดความตอ้งการ  และเกิดความตอ้งการซือ 

 สิงเร้าอืนๆ  เป็นสิงแวดลอ้มอนัอยู่เหนือความสมดุลขององคก์ารทีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจทาํใหเ้กิดการซือได ้ เช่น  สภาพเศรษฐกิจทีดี  เทคโนโลยทีีอาํนวยความสะดวก  กฎหมาย
ทีเอือประโยชน์  นโยบายทางการเมืองทีกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุน  หรือวฒันธรรมทีสร้างพฤติกรรม
การใช ้ เป็นตน้  ในทางตรงกนัขา้ม  สิงเร้าต่างๆทีมีลกัษณะในทางลบอาจจะไม่ก่อให้เกิดการซือ  
แมจ้ะมีความตอ้งการเกิดขึนกต็าม 

กล่องดํา  เป็นระบบของความรู้สึก  ความตอ้งการ  และกระบวนการตดัสินใจทีเกิดขึน
จากความคิดและจิตใจของผูซื้อ  ซึงเป็นการเขา้ใจทียาก  เปรียบเสมือนกล่องดาํของเครืองบินทีเก็บ
ขอ้มูลทงัหมดเกียวกับลูกคา้ไวภ้ายใน  ซึงต้องพยามยามศึกษาเกียวกับปัจจัยต่างๆ  ทีมีผลต่อ
พฤติกรรมและการตดัสินใจซือของผูซื้อ 

การตอบสนอง  เป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑซึ์งเป็นการ
ตอบสนองสิงเร้าซึงผูซื้อแบ่งการตดัสินใจออกเป็นขนัๆเริมตน้จากการตดัสินใจเกียวกบัชนิดของ
ผลิตภณัฑ ์  
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ปัจจัยทมีีผลต่อพฤติกรรมการซือของผู้บริโภค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 2  แสดงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค 

ทีมา : สนธยา  คงฤทธิ, การบริหารการตลาด (กรุงเทพมหานคร: 2544), 105. 

 

1.  ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Culture  Factors)  วฒันธรรม (Culture)  เป็นปัจจยัขนัพืนฐานทีสุดใน
การกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษย ์ วฒันธรรมเป็นสัญลกัษณ์และสิงทีมนุษยส์ร้าง
ขึน โดยเป็นทียอมรับจากคนรุ่นหนึงไปสู่อีกรุ่นหนึง  ประกอบด้วยสิงทีมีตัวตน (Intangible  

Concept)  เช่น  การศึกษา ความเชือ  เจตคติ   กฎหมาย  เป็นตน้  นอกจากนียงัรวมถึงค่านิยมและ
พฤติกรรมส่วนใหญ่ทีไดรั้บการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึงโดยเฉพาะ  และเป็นตวักาํหนด
ความแตกต่างของสังคมหนึงจากสังคมอืน   นักการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความเปลียนแปลงของ
วฒันธรรมและนาํลกัษณะความเปลียนแปลงเหล่านนัไปใชก้าํหนดโปรแกรมการตลาด  การ
เปลียนแปลงทางวฒันธรรม (Cultute  Change)  ในสงัคมไทยในปัจจุบนั มีดงันี 

1.1 มนุษยค์าํนึงคุณภาพชีวิต  คุณภาพของสินคา้  คาํนึงถึงสิงแวดลอ้มและมลภาวะของ
สังคมมากขึน  เช่น  คุณภาพของสินค้าในท้องตลาด  ต้องคาํนึงถึงสิงแวดล้อม  ไม่ทําลาย
สิงแวดลอ้ม  หรือผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคผกัทีปลอดสารพิษเพือสุขภาพของตนเอง 

1.2 สตรีมีบทบาททางสังคมมากขึน เช่น สตรีทาํงานนอกบา้นมากขึน สตรีมีบทบาท
ทางการเมือง  มีอาํนาจทางเศรษฐกิจมากขึน  ซึงส่งผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมและแบบ

ปัจจยัทางวฒันธรรม 

-วฒันธรรม 

-วฒันธรรมยอ่ย 

-ชนัทางสังคม 

ปัจจยัทางสังคม 

-กลุ่มอา้งอิง 

-ครอบครัว 

-บทบาทและสถานะ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-อาย ุ

-เพศ 

-วงจรวีวิตครอบครัว 

-อาชีพ 

-สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ 

-การศึกษา 

-แบบของการใชชี้วิต 

ปัจจยัทางจิตวทิยา 

-การจูงใจ 

-การรับรู้ 

-การเรียนรู้ 

-ความเชือ 

-เจตคติ 

-บุคลิกภาพ 

-แนวคิดของตนเอง 
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แผนการซือและการบริโภค  สินคา้ทีสามารถอาํนวยความสะดวกไดม้ากเท่าไรยิงมีโอกาสและขอ้
ไดเ้ปรียบมากขึนเท่านนั 

1.3 เจตคติเกียวกบัการทาํงานและการพกัผอ่นเปลียนแปลงไป  บุคคลจะแสวงหางานที
มีรางวลัตอบแทนสูงกว่างานทีให้ค่าจา้งสูง ตาํแหน่งดี  ส่วนกิจกรรมในการพกัผอ่นก็สืบเนืองจาก
คาํนึงถึงสุขภาพมากขึน  เช่น  พกัผ่อนหย่อนใจกับสถานทีทีเป็นธรรมชาติมากขึนเพือสุขภาพ
ร่างกายทีดีขึน 

1.4 มีการเปลียนแปลงในเรืองทีอยู่อาศยัและความเป็นอยู่ในครอบครัว   มีการอพยพ
จากชนบทเขา้ไปอยู่ในเมืองมากขึน  และได้นาํรูปแบบการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมย่อยจาก
ชนบทเขา้ไปใชใ้นเมืองดว้ย  หรือนาํรูปแบบการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมย่อยจากในเมืองมาใช ้   
ทีชนบท 

1.5 ตอ้งการความสะดวกสบายมากขึน  อาจเนืองมาจากภาวะทางเศรษฐกิจตกตาํ  
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ดว้ยความเร่งด่วน  จึงพยายามสรรหา
หรือมีความตอ้งการสินคา้ทีสามารถอาํนวยความสะดวกสบายมาใชเ้พิมมากขึน 

ปัจจยัทางวฒันธรรมซึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  แบ่งเป็นวฒันธรรมหลกั   
วฒันธรรมยอ่ยและชนัทางสงัคม  ดงันี 

วฒันธรรมหลกั (Core  culture)  เป็นตวักาํหนดความตอ้งการพฤติกรรมของบุคคล   
บุคคลทวั ๆ ไปจะมีค่านิยม  การรับรู้  ความนิยมชมชอบและพฤติกรรมซึงเขาไดม้าจากครอบครัว
และสถาบนัอืน 

วฒันธรรมย่อย  (Sub  culture)  วฒันธรรมแต่ละวฒันธรรมประกอบดว้ย
วฒันธรรมย่อยทีเป็นตวักาํหนด  การจาํแนกลกัษณะและกระบวนการทางสังคม  เฉพาะอย่างยิง
สาํหรับสมาชิกในสงัคมนนั ๆ  วฒันธรรมยอ่ยเป็นผลมาจากสญัชาติ  ศาสนา  กลุ่มสีผวิ และเขตทาง
ภูมิศาสตร์ทีแตกต่างกนั  ซึงนกัการตลาดจะตอ้งออกแบบผลิตภณัฑแ์ละโปรแกรมการตลาดของตน
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดดงักล่าว  วฒันธรรมยอ่ยในประเทศไทย  เช่น  วฒันธรรม
ชาวไทยภูเขา  วฒันธรรมล่องสะเปา  วฒันธรรมกินขา้วสลาก  เป็นตน้ 

ชนัทางสังคม (Social  class)  เป็นการแบ่งชนัในสังคมทีมีความเป็นหนึงเดียวและมี
ความคงทนถาวร  ชนัทางสงัคมมิไดส้ะทอ้นถึงรายไดเ้พียงอยา่งเดียว   แต่ยงัมีตวับ่งชีอืน ๆ อีก  เช่น  
การศึกษา   และสถานทีอยู่อาศยั  รูปแบบการดาํเนินชีวิต  ฯลฯ ซึงลกัษณะของชนัทางสังคม  
ประกอบดว้ย   6  ระดบั  ดว้ยกนั 
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ชนัที  1  Upper – Upper  Class  ประกอบดว้ยครอบครัวทีมีชือเสียงเก่าแก่ ผูเ้กิดมา 
“บนกองเงินกองทอง”  และมีทรัพยส์มบติัใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย  3  อายคุน  เป็นกลุ่มทีเลก็ทีสุดในชนัทาง
สงัคม  สมาชิกมกัจะเป็นพอ่คา้ใหญ่  นายธนาคารและอาชีพทีมีชือเสียง 

ชนัที  2  Lower – Upper  Class  เป็นชนัของ  “คนรวยหนา้ใหม่”  เพิงจะมีสมบติั
และยงัไม่เป็นสิงทียอมรับของคนชันที  1  บุคคลเหล่านีเป็นผูย้ิงใหญ่ในวงการบริหาร  ผูก่้อตงั
บริษทัใหญ่ ๆ แพทยแ์ละนกักฎหมายทีรํารวย  เป็นผูที้มีรายไดสู้งสุดในจาํนวนชนัทงัหมด  จดัอยู่
ในระดบั “มหาเศรษฐี” 

ชนัที  3  Upper – Middle  Class ชนันีประกอบดว้ยชายและหญิงทีประสบ
ความสาํเร็จในวิชาอืน ๆ เช่น  แพทย ์ นกักฎหมาย  ศาสตราจารย ์ เจา้ของกิจการขนาดกลางและคน
ระดบับริหารในองค์การต่าง ๆ  รวมทงัชายและหญิงวยัหนุ่มสาวทีคาดว่าจะไต่ระดบัฐานะทาง
อาชีพไปสูงสุดภายใน  2 – 3 ปี  สมาชิกในชนันีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั  กลุ่มนีเรียก
กนัวา่เป็นตาเป็นสมองของสงัคม 

ชนัที  4  Lower – Middle  Class  เป็นพวกทีเรียกว่า  “คนโดยเฉลีย”  ประกอบไป
ดว้ยพวกทีไม่ใช่ฝ่ายบริหาร   เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็  พวกช่างทีไดรั้บค่าตอบแทนสูง  พวกทาํงาน
นงัโตะ๊ระดบัตาํและนกัธุรกิจขนาดเลก็อยูต่อนล่างของชนันี 

ชนัที  5  Upper – Lower  Class เป็นพวก  “จนแต่ซือสัตย”์  ไดแ้ก่  ชนชนัทาํงาน
เป็นชนัทีใหญ่ทีสุดในชนัทางสงัคม   เป็นพวกพนกังานทีมีความชาํนาญและกึงชาํนาญ 

ชนัที  6  Lower – Lower  Class  ประกอบดว้ยคนงานทีไม่มีความชาํนาญ  กลุ่ม
ชาวนาทีไม่มีทีดินเป็นของตนเอง  ชนกลุ่มนอ้ย  เป็นตน้ 

2.  ปัจจัยทางสังคม (Social  Factors)  เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ  ซึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง  ครอบครัว  บทบาท  และสถานะของผูซื้อ 

2.1  กลุ่มอา้งอิง (Reference  Group)  หมายถึง กลุ่มใด ๆ ทีมีการเกียวขอ้งกนั 
(Interacting)  ระหว่างคนในกลุ่ม  และขณะเดียวกนัก็จะมีอิทธิพลต่อเจตคติหรือพฤติกรรมของ
บุคคลทีอยูใ่นกลุ่มอนัเนืองมาจากการเกียวขอ้งดงักล่าว (Enzel, Kollat : 309)  กลุ่มอา้งอิง  แบ่งเป็น  
2  ระดบั  คือ 

2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ (Primary  Group)  ไดแ้ก่  ครอบครัว  เพือนสนิทและเพือนบา้น  
การทีจะเขา้กนัไดเ้ป็นกลุ่มปฐมภูมิแบบนีมกัจะมีขอ้จาํกดัในเรืองอาชีพ   ระดบัชนัทางสงัคม  และ
ช่วงอาย ุ เป็นตน้ 



17 

  

2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary  Group)  เป็นกลุ่มทางสังคมทีมีความสัมพนัธ์แบบ
ตวัต่อตวั  แต่ไม่บ่อย  มีความเหนียวแน่นนอ้ยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ  เช่น  กลุ่มอาชีพ  องคก์าร  ชุมชน  
ฯลฯ 

2.2  ครอบครัว (Family)  ครอบครัวเป็นสถาบนัทีทาํการซือเพือการบริโภคทีสาํคญั
ทีสุด  นักการตลาดจะพิจารณาครอบครัวมากกว่าทีจะพิจารณาเป็นรายบุคคล  เช่น  บิดา  มารดา  
เป็นผูซื้อผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ให้สมาชิกในครอบครัว  นอกจากบิดามารดาแลว้  สมาชิกเด็ก ๆ ใน
ครอบครัวมีความสาํคญัเพราะเป็นแรงกระตุน้ใหบิ้ดามารดาซือดว้ย 

2.3 บทบาทและสถานะ (Roles  and  Statuses)  บุคคลจะเกียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม  เช่น  
ครอบครัว  กลุ่มอา้งอิง  องคก์ารและสถาบนัต่าง ๆ ทาํให้บุคคลมีบทบาทและสถานภาพทีแตกต่าง
กนัในแต่ละกลุ่ม  เช่น  ชายคนหนึงอยู่ในครอบครัวมีสถานภาพเป็นสามี   เมืออยู่ในทีทาํงานมี
สถานภาพเป็นหัวหนา้  บทบาทของชายคนนีในฐานะทีเป็นสามีกบัฐานะทีเป็นหัวหนา้จะแตกต่าง
กนั   โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ กล่าวคือ  ในฐานะเป็นสามีเขาจะ
เป็นผูซื้อผลิตภณัฑแ์ละตดัสินใจซือสินคา้ทีนาํมาใชใ้นบา้นของตน  แต่ในฐานะหัวหนา้เขาอาจจะ
ไม่ตอ้งทาํการตดัสินใจซือ  แต่จะเป็นหนา้ทีของฝ่ายจดัซือทีทาํหนา้ทีดงักล่าวแทน 

3.  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal   Factors) การตดัสินใจของผูซื้อมกัจะไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติั
ส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น  อายุของผูใ้ช้  วงจรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ   
แผนการใชชี้วิต  บุคลิกภาพ  และแนวความคิดเกียวกบัตนเอง  โดยมีรายละเอียด  ดงันี 

3.1 อายุ (Age)  อายุทีแตกต่างกนั ทาํให้คนเรามีความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และมี
พฤติกรรมการซือแตกต่างกนั 

3.2 อาชีพ (Occupation)  อาชีพการงานของบุคคลหนึง ๆ จะมีอิทธิผลต่อรูปแบบการ
บริโภคของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั  ตวัอยา่งเช่น  คนงานประเภททีใชแ้รงงานจะซือเสือผา้  รองเทา้ที
เหมาะสําหรับใส่ทาํงาน   ซืออาหารกล่องสาํหรับมือเทียง  ในขณะทีประธานบริษทัจะซือเสือสูท
ราคาแพง   เดินทางโดยเครืองบิน  เป็นสมาชิกคนัทรีคลบั  และเป็นเจา้ของเรือใบลาํใหญ่   ดว้ยเหตุ
นีนกัการตลาดจึงตอ้งพยายามแยกแยะกลุ่มอาชีพทีมีความสนใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการทีสูงกว่า
กลุ่มอาชีพทวั ๆ ไป   โดยทีบริษทัหนึงอาจมีความเชียวชาญเป็นพิเศษในการผลิตสินคา้และบริการที
สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3.3  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic   Circumstances)  การเลือกผลิตภณัฑข์อง
บุคคลคนหนึงไดรั้บผลกระทบจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของคนเรา
จะประกอบไปดว้ย  รายไดที้สามารถใชจ่้ายได ้ อนัไดแ้ก่  รายได ้ ความมนัคง  ฯลฯ  การออมและ
ทรัพยสิ์น  หนีสิน  อาํนาจในการกูย้มื   และเจตคติต่อการใชจ่้าย  การออมและอตัราดอกเบีย  ถา้เป็น
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ช่วงเศรษฐกิจตกตาํ  ผูค้นมีรายไดน้อ้ย  นกัการตลาดจะปรับปรุงการออกแบบสินคา้ วางตาํแหน่ง
และกาํหนดราคาสินคา้ใหม่ 

3.4  การศึกษา (Education)  ระดบัการศึกษาของบุคลากรทาํให้มีความตอ้งการใน
ผลิตภณัฑ ์  และมีพฤติกรรมการซือแตกต่างกนัไปตามสภาพระดบัการศึกษา 

3.5 รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle)  บุคคลทวั ๆ ไป  มาจากวฒันธรรมยอ่ย ๆ ชนั
ทางสังคมและอาชีพการงานเดียวกนัอาจดาํเนินชีวิตทีมีรูปแบบต่างกนัได ้  รูปแบบการดาํเนินชีวิต
ของบุคคลหนึง ๆ คือ  รูปแบบการดาํเนินชีวิตทีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรมทีสนใจและความ
คิดเห็นของบุคคลนัน โดยรูปแบบการดาํเนินชีวิตจะแสดงออกมาถึงตวับุคคลนัน  ตวัอย่างเช่น  
ผูห้ญิงคนหนึงสามารถเลือกทีจะดาํเนินชีวิตแบบคาํนึงถึงญาติพีน้องหรือเพือนฝงูโดยการสวมใส่
เสือผา้แบบอนุรักษ์นิยม  ใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัครอบครัวและเสียสละเวลาช่วยงานสังคม  ทุ่มเท
ใหก้บัการทาํงานในโครงการสาํคญั ๆ อยา่งเตม็ทีและเมือถึงเวลาท่องเทียวและเล่นกีฬาก็จะสนุกกบั
มนัอย่างเต็มทีเช่นกนั  นกัการตลาดจึงควรทีจะคน้หาความสัมพนัธ์ระหว่างผลิตภณัฑ์กบัรูปแบบ
การดาํเนินชีวิต  เช่น  บริษทัคอมพิวเตอร์แห่งหนึงทราบว่าผูซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ คือ กลุ่มทีมี
ลกัษณะของผูที้สนใจกบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดงันนั  ฝ่ายการตลาดจึงเสนอตราสินคา้ทีมุ่งไปทีกลุ่ม
ดงักล่าวอยา่งชดัเจนมากขึน  และมีการส่งเสริมการตลาดมุ่งไปยงักลุ่มดงักล่าวดว้ย 

3.6 วฏัจกัรชีวิตครอบครัว (Family  Life  Cycle)  คนเราจะซือสินคา้และบริการ
แตกต่างกนัไปตลอดชีวิตหรือเป็นไปตามวฏัจกัรครอบครัว  เช่น  สาํหรับทารกในช่วงปีแรก ๆ จะมี
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์และประเภทอาหารแตกต่างกับผูสู้งวยั  รวมทงัรสนิยมในเรืองเสือผา้   
เฟอร์นิเจอร์ และการสนัทนาการกย็งัมีความเกียวพนักบัอายดุว้ย 

.  ปัจจัยทางจิตวิทยา  (Phychological   Factors) การเลือกซือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั
ทางจิตวิทยา  ซึงจดัปัจจยัในตวัผูบ้ริโภคทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือและใชสิ้นคา้  ปัจจยัทาง
จิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ  การรับรู้  การเรียนรู้  ความเชือและเจตคติ  บุคลิกภาพและ
แนวความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียด  ดงันี 

.   การจูงใจ (Motivation)  หรือสิงจูงใจ (Motives)  หมายถึง   พลงัสิงกระตุน้ (Drive)  

ภายในแต่ละบุคคลซึงกระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติั (Schiffman  and  Kanuk  : )  จากความหมาย
นีพลงัสิงกระตุน้จะประกอบดว้ย  พลงัความตึงเครียด  ซึงเกิดจากผลของความตอ้งการทีไม่ไดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการของบุคคลทงัทีรู้สึกตวัและจิตใตส้าํนึกจะพยายามลดความ   ตึงเครียด
โดยใชพ้ฤติกรรมทีคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา  และทาํให้ผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียด  
จุดมุ่งหมายเฉพาะในการเลือกพฤติกรรมเป็นผลจากความคิดและการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
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นกัจิตวิทยามาสโลวไ์ดก้าํหนดทฤษฎีลาํดบัขนัตอนของความตอ้งการซึงกาํหนดความ
ตอ้งการพืนฐานของมนุษยไ์ว ้   ระดบั  ซึงจดัตามลาํดบัความสําคญัจากความตอ้งการระดบัตาํ  
(ความตอ้งการของร่างกาย)  ไปยงัระดบัสูง  (ความตอ้งการดา้นจิตวิทยา)  โดยเสนอว่าบุคคลจะ
แสวงหาความตอ้งการระดบัตาํก่อน  เมือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองแลว้จึงแสวงหาความ
ตอ้งการในระดบัทีสูงขึนต่อไป   ถา้ความตอ้งการในระดบัตาํยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองสิงจูงใจใน
ความตอ้งการนนักจ็ะยงัคงมีอยู ่ ดงัแผนภาพที 3 

 

 

ความตอ้งการ 

ไดรั้บความ 

สาํเร็จในชีวิต 
               ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ 

     

          ความตอ้งการดา้นสังคม 
 

          ความตอ้งการความปลอดภยั 

                                                                      ความตอ้งการดา้นร่างกาย           
 
ภาพที 3 ทฤษฎีปิระมิดความตอ้งการของมาสโลว ์  
 

ลาํดบัขนัของสมมติฐานความตอ้งการของมาสโลว ์ เริมตงัแต่ฐานของปิระมิดขึนไป  
ดงันี 

1. ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological  needs)  ระดบัของความตอ้งการ
ระดบัแรก   ซึงเป็นความตอ้งการพืนฐาน   เป็นความตอ้งการเพือให้ชีวิตอยู่รอด   ประกอบดว้ย  
อาหาร  นํา  อากาศ  ทีอยู่อาศยั  เครืองนุ่งห่ม  การพกัผ่อน  และความตอ้งการทางเพศ  ความ
ตอ้งการทงัหมดนีเป็นความตอ้งการของร่างกาย  ถา้ความตอ้งการอาหารยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง
พอเพียงแลว้  บุคคลจะมีความตอ้งการในระดบัทีสูงต่อไป 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety  needs)  เกิดขึนเมือความตอ้งการในขนัที  
1  ไดรั้บการตอบสนองแลว้  ในขนันีบุคคลตอ้งการความปลอดภยัและมนัคง   ซึงเป็นแรงกระตุน้ 
(Driving  force)  ให้เกิดพฤติกรรมความตอ้งการความปลอดภยัทางกาย  เช่น  ความมีระเบียบ  
ความมนัคง  ความคุม้ครอง  ความคุน้เคยกนั  ความตอ้งการความมีสุขภาพทีดี  ความตอ้งการเหล่านี
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ทาํใหเ้กิดสหภาพแรงงาน  ความตอ้งการในบริการต่าง ๆ มากมาย  เช่น  ประกนัชีวิต การดูแลรักษา  
การออมทรัพย ์ การศึกษา  การฝึกอบรมวิชาชีพ 

3. ความตอ้งการดา้นสังคม (Social  needs)  เป็นความตอ้งการดา้นความรัก (Love)  

ความรู้สึกทีดีต่อกนั (Affection)  การยอมรับ (Acceptance)  บุคคลตอ้งการความอบอุ่นและ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลอืน  แรงกระตุน้ดา้นความรักจากครอบครัวเนืองจากสิงกระตุน้ดา้น
สังคมเป็นสิงสาํคญั ผูโ้ฆษณาผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคจูงใจการโฆษณาโดยยาํถึงการยอมรับจาก
กลุ่ม 

4. ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem   rieeds) หรือความตอ้งการดา้นอีโก ้
(Egoistic  needs)  เป็นความตอ้งการทีเกิดจากภายในและภายนอก  มีดงันี 

1. ความตอ้งการดา้นอีโกที้เกิดจากภายใน (Inwardly – directed  ego  needs)  

ประกอบดว้ย ความตอ้งการทีสะทอ้นถึงความตอ้งการของแต่ละบุคคลเพือการยอมรับส่วนตวั   เพือ
การยกยอ่ง  เพือความสาํเร็จ  ความเป็นอิสระ  ความพึงพอใจส่วนตวั   ถา้งานทีทาํเป็นไปดว้ยดี 

2.  ความตอ้งการดา้นอีโกที้เกิดจากภายนอก (Outwardly – directed  ego  

needs)  ประกอบดว้ยความตอ้งการเพือการยกยอ่ง (Prestige)  การมีชือเสียง (Reputation)  สถานะ 
(Status)  การยกยอ่งนบัถือ (Recognition) จากบุคคลอืน 

5. ความตอ้งการความสาํเร็จส่วนตวั  (Self – actualization  needs)  หรือความพึง
พอใจส่วนตวั (Self – fulfullment) เป็นความปรารถนาของบุคคลทีจะตอบสนองศกัยภาพส่วน
บุคคล  ประกอบดว้ยทุกสิงทีบุคคลมีความสามารถจะตอ้งการเป็น  ตามคาํอธิบายของมาสโลวที์ว่า  
สิงทีบุคคลสามารถเป็นไดเ้ขาก็จะตอ้งเป็นใหไ้ด ้(What a man can be he must be)  เช่น  ความ
ตอ้งการเป็นดารา  นักกีฬาทีมีฝีมือต่าง ๆ  เป็นความตอ้งการในความสามารถของบุคคลเพือการ
สร้างสรรค ์(Capacity  for  creativity) 

โดยสรุป  ลาํดบัขนัของความตอ้งการจะกาํหนดระดบัความตอ้งการของมนุษยที์มี
ศกัยภาพ  ความตอ้งการในระดบัทีสูงขึนจะเป็นแรงกระตุน้พฤติกรรมของมนุษยห์ลงัจากความ
ตอ้งการในระดบัตาํกว่าไดรั้บการตอบสนองแลว้  ทฤษฎีกล่าวว่า  ผลกระทบซึงความไม่ถึงพอใจ 
(Dissatisfaction)  จะกระตุน้พฤติกรรม 

4.2  การรับรู้ (Perception)  เป็นกระบวนการความเขา้ใจของบุคคล   การรับรู้ขึนอยูก่บั
ปัจจัยภายใน  เช่น  ความเชือ  ประสบการณ์  ความต้องการ  และอารมณ์   บุคคลรับรู้ได้จาก
ประสาทสัมผสัทงั  5  ไดแ้ก่  ตา (การไดเ้ห็น)  จมูก (ไดก้ลิน)  หู (ไดย้ิน)  ลิน  (ไดร้สชาติ)  สัมผสั  
(ไดรู้้สึก) มากระตุน้ บุคคลสองคนในภาวะทีถูกกระตุน้จากสิงเร้าเดียวกนัอาจจะประพฤติปฏิบติั
ต่างกนั  เนืองจากบุคคลมีการรับรู้ทีแตกต่างกนั  สืบเนืองมาจากประสบการณ์ในอดีตทีต่างกัน   
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นกัการตลาดจึงตอ้งให้ความสนใจและพยายามสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในผลิตภณัฑข์องตน  
ซึงจะมีผลนาํไปสู่พฤติกรรมการซือได ้

4.3 การเรียนรู้ (Learning)  เป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีค่อนขา้งถาวร ซึงเกิดขึน
จากผลของประสบการณ์ทีสังสมมา  โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นประสบการณ์ตรงเสมอไป  อาจเกิดจาก
การเลียนแบบพฤติกรรมของผูอื้นหรือความบงัเอิญก็ได ้ มีทฤษฎีหลายทฤษฎีอธิบายถึงการเรียนรู้
ว่าเกิดขึนไดอ้ย่างไร   ซึงส่วนใหญ่จะอธิบายในเรืองการตอบสนอง (Response)  ต่อสิงเร้า 
(Stimulus) นกัการตลาดลว้นพยายามหาเงือนไขทีเหมาะสมทีจะทาํให้คนปฏิบติัตอบต่อสิงเร้าใน
แนวทางทีตอ้งการ  เช่น  ใชป้ระโยชน์ดว้ยการโฆษณาซาํ ๆ เพือจูงใจใหเ้กิดการซือ 

4.4 ความเชือ (Beliefs)  เป็นความคิด  ความรู้สึกทีบุคคลมีต่อสิงใด ๆ ความเชือของ
บุคคลเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ผูข้ายสินคา้ตอ้งสนใจต่อความเชือของผูซื้อ  เพราะความ
เชือจะนําไปสู่พฤติกรรมการซือ  หากลูกค้ามีความเชือในทางไม่ดีต่อสินค้าใดก็จะไม่ซือ  
เพราะฉะนนันกัการตลาดจึงตอ้งติดตามและแกไ้ขความเชือของลูกคา้  ความเชือกบัเจตคติเกียวโยง
กนั  ความเชือจะนาํไปสู่เจตคติ  ถา้ผูเ้ชือเชือวา่สินคา้ใดดีเขาจะมีเจตคติทีดีต่อสินคา้นนั 

4.5 เจตคติ (Attribute)  หมายถึง  ระเบียบของแนวความคิด  มุมมอง  ความเชือ อุปนิสัย  
และสิงจูงใจทีเกียวขอ้งกบัสิงหนึงสิงใด  ซึงเจตคติมีแนวโน้มไปทางหนึงทางใดเสมอ  เช่น  ดี
หรือไม่ดี  ชอบหรือไม่ชอบ  รักหรือเกลียด  เขด็หรือไม่เขด็  เจตคติเป็นแนวคิดทีอยูภ่ายในตวัของ
แต่ละบุคคล  ไม่ใช่มีมาแต่กาํเนิด   แต่เป็นเรืองทีเกิดจากการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มภายนอก  เช่น  
จากครอบครัว  จากเพือนร่วมงาน  จากกลุ่มสงัคมทีเกียวขอ้งรวมทงับุคลิกท่าทาง 

ของแต่ละคน  เจตคติมีลกัษณะทีมนัคงถาวร  แต่สามารถเปลียนแปลงไดโ้ดยตอ้งอาศยัเวลา  ขอ้มูล  
และแรงกระตุน้ค่อนขา้งสูง  เจตคติทีก่อตวัขึน  อิงอยูก่บับุคคล  กลุ่มคน  สถาบนั  สิงของ  ค่านิยม  
เรืองราว  ทางสังคมและความคิดต่าง ๆ ของคนในสังคม  ประสบการณ์จะมีผลต่อการเกิดเจตคติ
อย่างมาก   ถา้บุคคลมีประสบการณ์ในทางทีดีกบัสิงหนึง   จะก่อให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์
ในทางทีดีต่อสิงนนั   การตอบสนองก็จะดีงามตามไปดว้ย  คือ อยู่ในลกัษณะของการชมเชย   การ
สนบัสนุน  การช่วยซือ  เป็นขาประจาํ  หรือช่วยแนะนาํ  ในทางตรงขา้มหากมีประสบการณ์ไม่ดีต่อ
สิงหนึง  การตอบสนองกจ็ะแสดงออกในทางทีไม่ดีดว้ย  เช่น  การโจมตี  ทาํลาย  กลนัแกลง้  ไม่ซือ
หรือเข็ด  เป็นตน้  การเปลียนเจตคติอาจทาํไดโ้ดยการให้ข่าวสารขอ้มูลในขนาดทีมากพอ  และ
ต่อเนืองเพือโนม้นา้วหรือจูงใจทาํให้บุคคลเกิดความเขา้ใจ   เกิดความเชือถือ   เกิดความชอบหรือ
เกิดความรู้สึกทีดี  การแสดงออกของเจตคติ  มีดงันี 
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1. เป็นการปรับตวั (Adjustment)  เพือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคคล  เช่น  ถา้
สินคา้ชนิดหนึงของธุรกิจไม่ดี  บุคคลนนัก็จะมีเจตคติทีไม่ดีต่อสินคา้ชนิดนนั  และสินคา้ชนิดอืนที
ผลิตจากทีเดียวกนั   เพือทีจะไดไ้ม่ตอ้งซือซาํอีก 

2. เป็นการป้องกนัตน (Ego Defensive)  เพือพยายามกนัใหอ้อกห่างจากสิงทีตนไม่
ตอ้งการหรือไม่ชอบดว้ยการแสดงอาการถูกเหยยีดหยาม  การติฉินนิทา  หรือการแสดงการรังเกียจ
เสียก่อน 

3. เป็นการแสดงค่านิยม (Value  Expression)  ของบุคคลนนั  เช่น  แสดงวา่ตนเป็น
ผูน้าํ  เป็นคนทนัสมยั  เป็นคนรสนิยมสูง  ไดแ้ก่  การมีเจตคติทีดีต่อสินคา้ต่างประเทศ  สินคา้ทีมี
ราคาแพง   และสินคา้ทีมีตราดงั ๆ เป็นตน้ 

4. เป็นการแสดงความรู้ (Knowledge) โดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง และ
คน้หาความหมายของสิงต่าง ๆ 

4.6 บุคลิกภาพ (Personality)  บุคลิกภาพ  เป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลทีแสดงออก  
ทาํให้บุคคลถูกแบ่งออกเป็นคนกลา้  คนไม่เอาไหน  คนน่ารังเกียจ  คนน่านบัถือ  คนเฉยเมย  คน
น่ารัก  คนโฉ่งฉ่าง  คนน่ากลวั  และคนรอบคอบ  เป็นตน้  การเปลียนบุคลิกภาพสาํหรับแต่ละคน
สามารถทาํใหค่้อนขา้งยาก   เพราะเป็นลกัษณะภายในของแต่ละคนทีปลูกฝังมาแต่กาํเนิด  บุคลิกถูก
นาํมาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดนอกเหนือจากอายุ  รายได ้ อาชีพ  เพศ  ชนัของสังคม  
ค่านิยม  และการจูงใจ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  Jung  ซึงเสนอว่าบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกนัตาม  
“ประเภททางจิตวิทยา”  (psychological  types)  

4.7 แนวคิดของตนเอง (Self  Concept)  ภาพลกัษณ์ส่วนตวั (Self  Image)  หรือการ
รับรู้ส่วนตวั (Perception  of  self)  มีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํว่า บุคลิกภาพ ซึงแต่ละบุคคลมี
แนวโน้มจะซือผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผูค้า้ปลีกทีคุน้เคย   ทีมีภาพลกัษณ์หรือบุคลิกภาพที
สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ส่วนตวัในส่วนทีจะศึกษาถึงแนวคิดส่วนตวัดา้นใดดา้นหนึงหรือหลาย
ดา้นของบุคคล  โดยการสํารวจภาพลกัษณ์ส่วนตวัเพือสร้างความคิดส่วนตวั  การขยายความคิด
ส่วนตวั (Extended  Self)  และความเป็นไปไดข้องการเปลียนแปลงภาพลกัษณ์ส่วนตวั (Altering  

the  self  image) 

4.7.1  ความคิดส่วนตวัดา้นใดดา้นหนึงหรือหลายดา้น (One or multiple  selves)  

ในอดีตผูบ้ริโภคแต่ละคนจะคิดถึงความคิดส่วนตวัดา้นใดดา้นหนึงและสนใจในผลิตภณัฑ์และ
บริการซึงสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเองด้านใดด้านหนึง แต่อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยได้ระบุว่าเป็นการถูกต้องยิงขึนถ้าจะคิดว่าผูบ้ริโภคมีความคิดส่วนตัวในหลายด้าน 
(Multiple  self หรือ  multiple  selves)  การเปลียนแปลงความคิดจะสะทอ้นถึงความเข้าใจว่า
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ผูบ้ริโภคคนหนึงจะมีการกระทาํทีแตกต่างจากบุคคลอืนและสถานการณ์อืนอยา่งแน่นอน  ตวัอยา่ง  
บุคคลจะมีพฤติกรรมทีแตกต่างกนัทีบา้น  โรงเรียน  ทีทาํงาน  บิดา  มารดา  และเพือน  บุคคลปกติ
หรือมีสุขภาพดีจะมีลกัษณะทีแตกต่างกนัในแต่ละสถานการณ์หรือภาพลกัษณ์ทางสังคม  แมแ้ต่ใน
สถานการณ์เดียวกนัอาจจะมีทีผดิปกติไม่เหมือนเดิมกไ็ด ้

4.7.2 การสร้างภาพลกัษณ์ส่วนตวั (The make up of the self – image)  ความ
สอดคลอ้งกับความคิด  ภาพลกัษณ์ส่วนตวัหลายประการ  แต่ละบุคคลมีภาพลกัษณ์ของตวัเอง   
ตามลกัษณะแต่ละบุคคล  นิสัย  ความเป็นเจา้ของ  ความสัมพนัธ์และวิธีการของพฤติกรรมจาก
ภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพ : ภาพลกัษณ์ของบุคคลจะเป็นเอกลกัษณ์การเพิมขึนของพืนฐานและ
ประสบการณ์ของบุคคล  แต่ละบุคคลจะพฒันาภาพลกัษณ์ส่วนตวัจากความเกียวขอ้งกบับุคคลอืน   
เริมตน้จากบิดามารดาตามดว้ยความเกียวขอ้งกนักบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลอืน  ผลิตภณัฑแ์ละตรา
สินคา้มีค่านิยมดา้นสัญลกัษณ์สาํหรับแต่ละบุคคล  ซึงจะประเมินโดยถือเกณฑค์วามสอดคลอ้งกนั
หรือความเขา้กนัได ้ ความลงรอยกนั  ความสมเหตุสมผล ดว้ยภาพส่วนตวัหรือภาพพจน์ของกลุ่ม
บุคคล  ผลิตภณัฑบ์างประเภทจะมีลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ส่วนตวัของแต่ละบุคคล  แต่
บางอย่างอาจจะแตกต่างจากภาพลกัษณ์ของบุคคลโดยยึดถือว่าผูบ้ริโภคพยายามทีจะรักษา  หรือ
เพิมเติมภาพลักษณ์ส่วนตวั  โดยเลือกผลิตภัณฑ์ทีมีภาพลกัษณ์  หรือบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
ภาพลกัษณ์ส่วนตวั  และหลีกเลียงผลิตภณัฑที์ไม่สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ส่วนตวั 

4.7.3 การขยายความคิดส่วนตวั (The  extended  self)  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาพลกัษณ์ส่วนตวัของผูบ้ริโภคและความเป็นเจา้ของ 

. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process)   หมายถึง ขนัตอนในการเลือกซือ
ผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกขึนไป ในกระบวนการซือโดยทวั ๆไป  ผูบ้ริโภคจะผา่นขนัตอนต่าง  ๆ 
5 ขนัตอน  (สนธยา  คงฤทธิ,  2544: 118)  ดงันี 

ขนัตอนที  1  การรับรู้ถึงปัญหา (Need  recognition)   การรับรู้ถึงปัญหาหรือการรับรู้
ปัญหา (Problem  recognition)  กระบวนการซือจะเกิดขึนเมือผูซื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการของเขา  ซึงความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยสิงเร้าภายในและภายนอก  ผูซื้อจะเรียนรู้วิธีที
จะจดัการกบัสิงกระตุน้ ทาํให้เขารู้ว่าจะตอบสนองสิงกระตุน้อย่างไร ซึงนักการตลาดตอ้งระบุ
สถานการณ์ทีกระตุน้ความตอ้งการขึนมาให้ได ้ เช่น  ผูห้ญิงคนหนึงเดินผ่านร้านเบเกอรีและ
มองเห็นขนมปังทีอบเสร็จใหม่ ๆ ซึงกระตุน้ความหิวของเธอ   หรือการชมโฆษณาทางโทรทศัน์
เกียวกบัการพกัผ่อนวนัหยุดทีเกาะภูเก็ต  ดงันัน นักการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งระบุสถานการณ์ที
กระตุน้ความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหนึงขึนมาใหไ้ด ้
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ขนัตอนที  2  การคน้หาขอ้มูล (Information  Search) ในขนันีผูบ้ริโภคจะแสวงหา
ขอ้มูลเพือตดัสินใจ ในขนัแรกจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน (Internal  Search)  จาก
หน่วยความจาํ (Memory)  ทีไดส้งัสมไวใ้นสมอง  เพือนาํมาใชใ้นการประเมินทางเลือก  หากยงัได้
ขอ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิมเติมจากแหล่งภายนอก (External  Search) โดยแหล่งขอ้มูล
ข่าวสาร  จะแบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม  ดงันี (kotler: 246) 

1.  แหล่งบุคคล  ไดแ้ก่  ครอบครัว  เพือนฝงู  เพือนบา้น  คนรู้จกั 

2.  แหล่งการคา้  ไดแ้ก่  การโฆษณา  พนกังานขาย  ตวัแทนจาํหน่าย  บรรจุ
ภณัฑ ์ การสาธิต 

3. แหล่งชุมชน  ไดแ้ก่  สือมวลชน  องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค   ตลอดจนหน่วยงาน
ของรัฐทีเกียวขอ้ง 

4.  แหล่งทดลอง  ไดแ้ก่  การจดัการ  การตรวจสอบ  และการใชผ้ลิตภณัฑ ์

ขนัตอนที  3  การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation  Alternative  Solution)  ขนันี
ผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลทีไดร้วบรวมไวม้าจดัหมวดหมู่และวิเคราะห์ถึงขอ้ดี  ขอ้เสียทีคาดว่าจะ
เกิดขึน  ทงัในลกัษณะการเปรียบหาทางเลือกทีดีทีสุดและหาความคุม้ค่าทีสุด  เช่น  ผูช้ายคนหนึง
ตอ้งการซือกลอ้งถ่ายรูป  แต่ยงัตดัสินใจไม่ไดว้่าจะซือยหี้อใด  เพราะฉะนนัเขาจะประเมินความ
คมชดัของภาพ  ความเร็วของกลอ้ง  ขนาด  และราคาของกลอ้งแต่ละยหีอ้แลว้ก็ประมาณว่าแต่ละ
ยหีอ้สามารถตอบสนองเขาไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

ขนัตอนที  4  การตดัสินใจเลือกทางเลือกทีดีทีสุด (Deciding  on the  Appropriate 

Solution)   หลงัการประเมินผลทางเลือกในการแกปั้ญหา  ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่
ละทางเลือก  หลงัจากนนับุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกทีดีทีสุดในการแกปั้ญหา ทางเลือกที
เลือกได ้คือ ประเภทของสินคา้ทีจะใชแ้กปั้ญหาทีมีผลดีมากทีสุดและมีผลเสียนอ้ยทีสุด  สอดคลอ้ง
กบัทรัพยากรทีมีอยู่ในขณะนนั  สอดคลอ้งกบัความพอใจ  มีราคาทีเหมาะสม มีแนวโนม้ทีจะมี
มูลค่าเพิมขึนในอนาคต  ตลอดจนมีผลกระทบต่อเนืองกบัสงัคมสิงแวดลอ้มและบุคคลอืนนอ้ยทีสุด 

การตดัสินใจของบุคคล  มกัใชป้ระสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ ทงัประสบการณ์ของ
ตนเองและผูอื้น  ซึงปัจจุบนัการสือสารทีดีและทนัสมยั สามารถทาํไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ดงันนั ทาํให้
บุคคลตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหาไดดี้ขึน 

ขนัตอนที  5  การประเมินผลภายหลงัการซือ (Post  purchase  evaluation)  เป็น
ขนัตอนสุดทา้ยภายหลงัจากการซือ  ผูบ้ริโภคก็จะนาํผลิตภณัฑที์ซือนนัมาใช ้ และในขณะเดียวกนั
ก็จะทาํการประเมินผลผลิตภณัฑน์นัไปดว้ย  โดยการเปรียบเทียบการใชง้านหรือประโยชน์ทีไดรั้บ
จากผลิตภณัฑอ์ยา่งแทจ้ริงกบัความคาดหวงัทีคาดคิดเอาไว ้ หากผลทีไดเ้ป็นไปตามความคาดหวงัก็
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จะทาํใหเ้กิดความพอใจ  (Satisfaction)  แต่หากผลทีไดรั้บไม่เป็นอยา่งทีคาดหวงัไวก้็จะทาํใหเ้กิด
ความไม่พอใจ (Dissatisfaction)  ซึงผลลพัธ์ทงัสองทางนี  อาจนาํไปสู่การแสวงหาขอ้มูลเพิมเติม
เกียวกบัผลิตภณัฑต์รงนนั  หรืออาจเปลียนความเชือ  ซึงจะเห็นไดว้่ากระบวนการตดัสินใจซือของ
ผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเนือง  ไม่ไดห้ยดุตรงทีการซือ 

สาเหตุททีาํให้การตัดสินใจซือของผู้บริโภคแตกต่างกนั 
การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคทีมกัจะมีลกัษณะแตกต่างกันไปตามชันของสังคมที

สังกดัอยู่นัน  เหตุทีทาํให้แตกต่างกนัดงักล่าวอาจสืบเนืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ กนั  ดงันี  (ธงชัย  
สันติวงษ,์  2540: 216)  ดงันี 

1. สิงจูงใจต่างกนั (Motivation)  เป้าหมายของแต่ละบุคคลมกัจะเป็นสิงทีสืบ
เนืองมาจากค่านิยมทีต่างกนั  ดงันนั ชนัของสังคมแต่ละชนัทีมีวฒันธรรมยอ่ยทีแตกต่างกนั  จึงยอ่ม
ทาํใหสิ้งจูงใจของแต่ละชนัไม่เหมือนกนัดว้ย  เช่น  จากการศึกษาพบว่าคนชนักลางมกัจะมีสิงจูงใจ
ทีเนน้ถึงเหตุผลมากกว่า  และมีการคิดถึงอนาคตมากกว่าคนในชนัตาํ  ซึงคาํนึงถึงแต่ปัจจุบนัและ
อดีต เท่านนั (ธงชยั  สนัติวงษ,์ 2540: 214) 

2. การรับรู้และความเขา้ใจต่างกนั (Perception)  กล่าวคือ  คนทีอยูช่นัใดมกัจะมองเห็น
และเขา้ใจสิงต่าง ๆ และตีความตวักระตุน้อนัเดียวกนัออกไปตามค่านิยมของชนัของตนเสมอ 

3. ลกัษณะท่าทางต่างกนั (Personality)  ลกัษณะท่าทางของบุคคลต่าง ๆ มกัจะผนัแปร
ไปตามชนัทางสงัคมเสมอ  จากการทดสอบพบวา่เดก็ทีอยูใ่นชนัทีมีฐานะสูงกวา่  มกัจะมีบุคลิกภาพ
ทีมีความมนัใจ  ซือสัตย ์  ความสมบูรณ์ทางจิตใจ   การใชภ้าษา  ความร่วมมือ   และความสุภาพ
มากกวา่เดก็ทีอยูใ่นชนัทีมีฐานะตาํกวา่ 

4. การเรียนรู้และความเฉลียวฉลาดต่างกนั (Learning  And  Inteligence)  โดยปกติเด็ก
ในชนัทีอยู่สูงกว่ามกัจะมีความเฉลียวฉลาด  และมีการเรียนรู้ทีเร็วกว่า  ทงันีเพราะเหตุผลหลาย
ประการ  เช่น  ไดรั้บการเลียงดูดว้ยอาหารทีสมบูรณ์ในช่วงแรกของการเติบโตอนัทาํใหส้มองดีกว่า  
และมีสุขภาพดีกว่า  มีโอกาสไดรั้บการศึกษาดีและมากกว่า  มีการเสริมจากทางบา้นมากกว่า  เป็น
ตน้ 

5. ครอบครัวทีแตกต่างกนั (The  Family)  ครอบครัวทีต่างกนัในชนัต่าง ๆ อาจทาํใหมี้
ผลต่อการตดัสินใจซือทีแตกต่างกนั  ดงันี 

 5.1  โดยปกติสามีภรรยาทีแต่งงานกนั  มกัจะมีพืนฐานทางดา้นสังคมมาเหมือนกนั   
ซึงจะทาํให้มีความตอ้งการทีเขา้กนัได ้ การทาํการแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑข์องสังคมเช่นนีจึงจะ
สะดวกกวา่ 
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 5.2  ครอบครัวทีอยูใ่นชนัทีสูงกวา่มกัจะมีความมนัคง และมีการจดัระเบียบทีดีกว่า  
ซึงทาํใหค้วามตอ้งการของครอบครัวไปดว้ยกนัไดโ้ดยไม่ขดัแยง้กนัสาํหรับกรณีของการเลือกซือ 

สินคา้หรือบริการดว้ยวิธีการตดัสินใจรวมโดยครอบครัว 

 5.3  ในครอบครัวต่างชนักนั   ความมีอาํนาจในการตดัสินใจซือของฝ่ายสามีหรือ
ฝ่ายภรรยามกัจะแตกต่างกนัไป   ซึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซือทีกระทาํสาํหรับครอบครัว 

6. แบบของวฒันธรรมทีแตกต่างกนั (Cultural   Patterns  And  Artifacts)  ชนัของ
สังคมจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของครอบครัว  ด้วยการถ่ายทอดวฒันธรรมของชุมชนเขา้สู่
ครอบครัวในแบบต่าง ๆ กนั  ขอ้แตกต่างทีสาํคญั  ไดแ้ก่ 
 6.1  แต่ละชนัของสงัคมจะมีภาษาของชนัของตนทีต่างจากชนัอืน 

 6.2  แต่ละชนัจะมีการเลือกแบบของการประกอบกิจกรรมเพือการพกัผ่อน 
(recreation  patterns)  ต่างกนั 

 6.3  แต่ละชนัจะเกียวพนักบักิจกรรมทางดา้นศาสนาต่างกนั 

 6.4  ชนัของสังคมจะมีอิทธิพลทาํให้กิจกรรมประจาํวนัของคนในชนัต่างกนัไป
ดว้ย  เช่น  การตืนนอน  และการกินอาหารในเวลาทีต่างกนั   หรือเลือกสถานทีกินไม่เหมือนกนั 

 
.  อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

ความเป็นมาของอาหารสําเร็จรูปแช่แขง็ 

การเพิมขึนของไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซือ ทาํใหช่้องทางกระจาย
สินคา้อาหารเพิมขึนมาก การดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในโลกยคุแห่งการเปลียนแปลง ทีมีกิจกรรม
ต่าง ๆมากมายใหเ้ร่งรีบในการใชชี้วิต ประกอบกบัการเกิดรูปแบบครอบครัวเดียวและสัดส่วนการ
อยู ่  เป็นโสดสูงขึน  ทาํใหธุ้รกิจผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานขยายตวัอยา่งรวดเร็ว อาหาร      
แช่เย็นหรือแช่แข็งจึงเป็นอีกทางเลือกหนึงทีให้ได้ทงัความรวดเร็วและยงัคงคุณค่าทางอาหาร 

เนืองจากการยอมรับและเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคทีเพิมขึนอาหารพร้อมรับประทานจึงมี
หลากหลายหมวดหมู่ จากเดิมทีมีเพียงแบบแช่แขง็ เริมแตกยอ่ยออกมาสู่แบบแช่เยน็ และทีเพิงออก
สู่ทอ้งตลาดล่าสุด คือ แบบทีเกบ็ไดน้านในอุณหภูมิหอ้ง  (Food Today Magazine, 2552) 
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ตารางที  1   รายชือบริษทั และแบรนดห์ลกั ในตลาดผลิตภณัฑ ์Ready to Eat 

บริษัท แบรนด์ เริมทําตลาด 

เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ควกิ มีล ปี 2536 

สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) สุรพล ฟู้ ดส์ อีซี  มีล ปี 2539 

ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) อีซีโก ปี 2543 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ซีพี ปี 2548 

พรานทะเล มาร์เกต็ติง จาํกดั พรานทะเล ปี 2548 

ทีมา: BrandAge (2553) 

 

ววิฒันาการอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยอืกแขง็  (Frozen  Food)  หรือทีนิยมเรียกกนัว่า  อาหารแช่แขง็  

คือ  ผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปทีผา่นกระบวนการแปรรูปดว้ยการทาํใหอุ้ณหภูมิของอาหารลดตาํลง
กวา่จุดเยอืกแขง็  (-   ถึง -  องศาเซลเซียส)  เพือถนอมรักษาอาหารใหเ้กบ็ไดย้าวนาน (ประมาณ   
เดือน –   ปี)  อุณหภูมิทีตาํระดบัเยือกแขง็จะทาํให้นาํในเนือเยือของอาหารแปรสภาพเป็นนาํแขง็  
ทาํใหจุ้ลินทรียไ์ม่สามารถนาํไปใชไ้ด ้ (มยรีุ  ปรารถนาเปลียน,  : 53-55)  สามารถลดยบัยงัและ
หยุดการเสือมเสียของอาหารอนัเนืองมาจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ ปฏิกิริยยาเคมี  รวมทงั
การคงรักษาเนือสัมผสัไดด้ว้ยการลดจนเกือบหยุดการเคลือนไหวทางกายภาพของอนุภาคหรือ        
ทีเรียกว่าการเข้าสู่สภาวะสภาพแก้ว  (glass transition) และป้องกันการเกิดผลึกใหม่                          
(Recrystallization )  ของนาํแขง็  ซึงเป็นสาเหตุสาํคญัของการเสือมคุณภาพในอาหารได ้(พิมพเ์พญ็  
พรเฉลิมพงศ ์ ม.ป.ป.) 

การแปรรูปอาหารเป็นการถนอมอาหารวิธีการหนึงเพือรักษาอาหารสดทีจะเน่าเสียง่าย
ใหส้ามารถเกบ็ไวรั้บประทานไดน้านขึน  การถนอมอาหารดว้ยวิธีการแช่เยน็ในนาํแขง็หรือหิมะใน
ฤดูหนาวตามธรรมชาตินนั  มีมานานแลว้เมือ ,000  ปีก่อนคริสตกาลในประเทศจีนหรือสมยัโรมนั  
และก็เป็นวิธีทีคนทวัไปในประเทศทีมีอากาศแถบอบอุ่นใชก้นัทวัไป  เช่นเดียวกนัชาวไอนุทีอาศยั
อยูบ่นเกาะทางเหนือสุดของประเทศญีปุ่นก็เก็บรักษาความสดของปลาให้สามารถคงความสดและ
รสชาติไวไ้ดด้ว้ยการแช่แขง็มานานกวา่  ,   ปี  แต่เทคโนโลยกีารแช่แขง็เพือแปรรูอาหารนนัเริม
ในปี  ค.ศ.    โดยนาย  Clarencec  Birdseye  ซึงเป็นนกัชีววิทยาชาวอเมริกนัทาํงานกบัรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาและตอ้งประจาํอยูใ่นเขต  Newfoundland  และ  Labrador  ซึงตงัอยูท่างทิศตะวนัออก
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ของประเทศแคนาดาและจดัเป็นพืนทีแถบอาร์กติก  (ขวัโลกเหนือ)  ซึงเป็นดินแดนทีหนาวมาก
พร้อมทงัทาํธุรกิจคา้ขายขนเฟอร์ไดพ้บเห็นชนพืนเมืองทีอาศยัอยูใ่นทอ้งถินเก็บรักษาปลาและเนือ
สดด้วยการนําไปใส่ถังแล้วนําไปแช่ในนําแข็งอย่างรวดเร็วในอุณหภูมิอาร์ติค   (Arctic  

temperatures)  ซึงมีความเยน็ตาํกวา่    องศาเซลเซียส  เมือชาวบา้นนาํปลาทีแช่แขง็มาปรุงอาหารก็
ไดร้สชาติดีเหมือนกบัปลาสดๆ 

 

ววิฒันาการอาหารแช่แขง็สําเร็จรูปในประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกอาหารทะเลแช่แขง็  (Frozen  seafood)  เพือใชเ้ป็นวตัถุดิบ

ในการนาํไปปรุงอาหารสาํเร็จรูปตงัแต่ปี  พ.ศ.    ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูส่้งออกอาหาร
ทะเลแช่แขง็เป็นอนัดบั    ของโลก  (ภทัทิยา  นภาชยัเทพ,   : )  ส่วนอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  
ไดเ้ริมทาํการผลิตและจาํหน่ายในประเทศไทยในปี  พ.ศ.    โดยบริษทั  S & P  Syndicate  

จาํกดั  (มหาชน)  ภายใตชื้อ  “Quick  Meal”  ในปี  พ.ศ.    อาหารกล่องพร้อมรับประทาน  
Ezy’s  Go  ไดเ้ริมออกวางจาํหน่ายในร้านสะดวกซือเซเว่น-อีเลฟเว่นเป็นครังแรก  ในปี พ.ศ.   
ร้านสะดวกซือเซเว่น-อีเลฟเว่นจา้งโออิชิผลิตอาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เยน็เพือวาง
จาํหน่ายในร้าน  ในปีถดัมาเทสโก ้ โลตสั  จบัมือกบัพรานทะเลผลิตอาหารกล่องพร้อมรับประทาน
ชนิดแช่แขง็เป็น  Private  Brand  ชือ  Ready  Meal  โดยเนน้วางจาํหน่ายในร้านโลตสั  เอก็ซ์เพรส  
เป็นหลกัเพือตอบสนองต่อชีวิตทีตอ้งการความสะดวกสบาย กลางปีแบรนดซี์พีเริมวางอาหารกล่อง
พร้อมรับประทานชนิดแช่แขง็จาํหน่าย  โดยหยบิยกเมนู  เกียวกุง้นาํ  มาโปรโมตอยา่งหนกั  ปี  พ.ศ. 

  ซีพีเอฟ  เปิดตวั  Smart  Meal  แบรนดเ์พือสุขภาพ  พรานทะเลเปิดตวัอาหารตามกรุ๊ปเลือด  
ตามดว้ย    Ezy’s  Go  หยบิยกเอาอาหารตน้ตาํรับมาโปรโมต  S&P  กลบัมาทาํตลาด  Quick  Meal  
อีกครังหลงัจากหายไปนบัสิบปี 

 
ประเภทของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

ฝ่ายวิจยัและบริการขอ้มูล สถาบนัอาหาร (2552) โดยสามารถแบ่งอธิบายแยกราย
ประเภทสินคา้ได ้ดงันี 

1. อาหารสาํเร็จรูปแช่เยน็ (Chilled ready meals) เป็นกลุ่มผลิตภณัฑที์มีสัดส่วน
ยอดขายสูงถึงกว่าร้อยละ 30 ในปี 2552 และถือเป็นหนึงในผลิตภณัฑที์กาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่ง
มากในปัจจุบนั เนืองจากผูบ้ริโภคมองว่าอาหารประเภทนีมีความสะดวกในการบริโภคและมีความ
สดใหม่กวา่อาหารแช่แขง็ มีวางจาํหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เกต็ และร้านสะดวกซือทวัไป 
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2. อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ (Frozen ready meals) อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ไดเ้ขา้มามี
บทบาทมากขึนกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมือง เนืองจากสินคา้ในกลุ่มนีมีคุณภาพและมีความ
สะดวกในการบริโภค รวมไปถึงมีความหลากหลายของประเภทอาหารทงัอาหารต่างถิน (Ethnic 

Food) อาหารเพือสุขภาพ และเมนูอาหารทีเนน้การใชว้ตัถุดิบทีเป็นออแกนิค เป็นตน้ ซึงเป็นผลมา
จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารผลิตทีช่วยยกระดบัใหอ้าหารพร้อมปรุง-พร้อมทานแช่แขง็ยงั
สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการไดอ้ยา่งครบถว้น ซึงเป็นสิงทีอาหารกระป๋องหรืออาหารแห้งไม่
สามารถทาํได ้ นอกจากนีจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการผลิต ยงัช่วยให้ผลิตภณัฑอ์าหาร
พร้อมปรุง-พร้อมทานแช่แขง็ สามารถพฒันาและสร้างคุณภาพทีใกลเ้คียงกบัอาหารปรุงสด ทงัใน
แง่ของรสชาติของอาหาร ความชุ่มชืนของอาหารแมผ้า่นการอุ่นจากไมโครเวฟก็ตามและความสด
ใหม่ของอาหาร 

3. อาหารสาํเร็จรูปแบบบรรจุกระป๋อง ส่วนแบ่งการตลาดของอาหารประเภทนีกาํลงั
สูญเสียให้กบัอาหารพร้อมปรุง-พร้อมทานทงั แบบแช่เยน็และแช่แขง็ สาเหตุหนึง  มาจากกลุ่ม
บริโภคสูงอายุ ซึงเป็นฐานการตลาดเดิมของอาหารพร้อมปรุง-พร้อมทานแบบบรรจุกระป๋องหนัมา
บริโภคอาหารพร้อมปรุง-พร้อมทานแช่เยน็และแช่แขง็กนัมากขึน เนืองจากมีความสะดวกและง่าย
ในการบริโภคมากกวา่ 

4. อาหารสาํเร็จรูปแบบแห้ง (Dried ready meals) จากกระแสการใส่ใจสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ซึงส่งผลโดยตรงต่อภาพลกัษณ์ของอาหารพร้อมปรุง-พร้อมทานแบบแห้ง ทีผูบ้ริโภค
ปัจจุบนัมองว่าเป็นสินคา้ทีไม่มีความสด (Freshness) และขาดรสชาติทีแทจ้ริง (Flavor  and texture) 

ของอาหาร ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารพร้อมปรุง-พร้อมทานแบบแหง้ เปลียนสภาพจาก “อาหารจาน
หลกั” เป็นเพียง “อาหารจานเคียงหรือกบัแกลม้” เท่านนั ดงันนั ผูผ้ลิตจาํนวนมากพยายามทีจะ
พฒันาผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ ให้เป็นสินคา้ทีง่ายต่อการปรุงและทาน ง่ายต่อการพกพา หรือ
แมก้ระทงัขนาดของผลิตภณัฑที์เหมาะสาํหรับทานคนเดียว เป็นตน้ 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 
ฝ่ายวิจยัและบริการขอ้มูลสถาบนัอาหาร (2552)  ปัจจยัสาํคญัทีจะเป็นตวัขบัเคลือนการ

ขยายตวัของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมปรุง-พร้อมทานต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ 

1. การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ทงัในดา้นคุณภาพ รสชาติ ความง่ายในการเตรียม
อาหาร และประโยชน์ต่อสุขภาพทีมีมากขึน 

2. การทีผูบ้ริโภคให้การยอมรับอาหารทอ้งถินมากขึน ทงัในเรืองของรสชาติที
หลากหลายและราคาทีสูงขึน 
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3. สดัส่วนการเพิมขึนของกลุ่มคนทาํงานและคนโสดต่อประชากรโลก 

4. การขยายตวัของวฒันธรรมการเก็บรักษาอาหารและเตรียมอาหารดว้ยตูแ้ช่แขง็และ
ไมโครเวฟ 

5. เวลาการทาํงานทียาวนานขึนส่งผลใหค้นทาํงานมีเวลาในการเตรียมและทานอาหาร
ลดลง 

6.  ผูบ้ริโภคหันไปให้ความใส่ใจกบัความสะดวกในการบริโภคมากกว่ารสชาติของ
อาหาร 

7. การขยายการลงทุนเขา้ไปในประเทศกาํลงัพฒันาของกลุ่มบริษทัขา้มชาติต่างๆ 

ผูบ้ริโภคบางกลุ่มทียงัติดอยูก่บัรสชาติของอาหารปรุงสดมากกว่าจะเนน้ความสะดวก
จากอาหารพร้อมทานเหล่านีนันเป็นสิงทา้ทายของผูผ้ลิตในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนอง
ผูบ้ริโภคไดดี้ยงิขึนโดยตอ้งใหค้วามสาํคญัใน 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ความสะดวกและง่ายในการเตรียมอาหาร (Easy preparation) และอายขุองผลิตภณัฑ์
ทียาวนานขึนควบคู่ไปกบัการพฒันา 

2. คุณภาพของอาหาร ตลอดจนรสชาติ และความละเมียดของผลิตภณัฑใ์หใ้กลเ้คียง
กบัอาหารปรุงสดมากทีสุด สาํหรับในตลาดอเมริกาเหนือและยโุรป ตะวนัตกนนัผูบ้ริโภคจะหนัไป
ให้ความนิยมกบัผลิตภณัฑอ์าหาร Organics พร้อมปรุง-พร้อมทานมากขึน ในส่วนอาหารพร้อม
ปรุง-พร้อมทานแบบแช่เยน็ (Chilled ready meals) ก็ยงัขยายตวัได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิงในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทีตอ้งการความสดใหม่ของอาหารควบคู่ไปกบัการสร้างรสชาติ และความสะดวกง่ายใน
การบริโภค 

 

สภาพตลาด และแนวโน้มตลาดอาหาสําเร็จรูปแช่แข็ง 

ในช่วง 5 ปีทีผา่นมา ตลาดอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของไทยมีอตัราการเติบโตอยา่ง
ต่อเนือง ในปี  2552 – 2556 มีอตัราขยายตวัเชิงปริมาณเฉลียร้อยละ 7.94 ต่อปี และมีอตัราขยายตวั
เชิงมูลค่าเฉลียร้อยละ 8.73 ต่อปี ซึงเป็นผลสืบเนืองมาจากผูป้ระกอบการในตลาดมีการกระตุน้
ตลาดอยา่งต่อเนือง โดยการพฒันาอาหารแปรรูปแช่แขง็ในรูปแบบทีหลากหลายประเภท สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากขึน  ทงัเนือสตัวป์ระเภทต่างๆ และผกัแปรรูปแช่แขง็ที
ผูบ้ริโภคสามารถนาํไปประกอบอาหารไดท้นัที ลดเวลาการเตรียมอาหารใหน้อ้ยลง และผลิตภณัฑ์
เหล่านียงัวางจาํหน่ายในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกซือไดอ้ยา่งสะดวก นอกจากนี ยงั
มีอาหารแปรรูปแช่แขง็ประเภทอืน อาทิ เบเกอรี พิซซ่า  ขนมหวาน และอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ที
ผูบ้ริโภคสามารถอุ่นรับประทานไดท้นัที ยงิสร้างความสะดวกรวดเร็วมากยงิขึน 
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 จากการทาํตลาดอยา่งจริงจงัของผูป้ระกอบการ และการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค  สาํนกัวิจยั Euromonitor   จึงคาดการณ์ว่า ในปี 2557 ตลาดอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จะมี
มูลค่าสูงถึง 14,020  ลา้นบาท ดว้ยปริมาณการบริโภค 63,141 ตนั เพิมขึนจากปี 2556 ร้อยละ 7.95 

และ 7.26 ตามลาํดบั 
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ภาพที  4  ปริมาณ-มูลค่าตลาดอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ในประเทศไทย พ.ศ. 2552-2560 

ทีมา : วรรณวสิา  โพธิตนัติมงคล, ตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารแปรรูปแช่แข็งในประเทศ 
ไทย (กรุงเทพฯ:สถาบนัอาหาร  ศูนยอ์จัฉริยะเพืออุตสาหกรรมอาหาร, 2557), 2. 
หมายเหตุ f= ตวัเลขประมาณการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  5   ส่วนแบ่งมูลค่าตลาดอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามผูป้ระกอบการ ปี 2556 

ทีมา : วรรณวสิา  โพธิตนัติมงคล, ตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารแปรรูปแช่แข็งในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ:สถาบนัอาหาร  ศูนยอ์จัฉริยะเพืออุตสาหกรรมอาหาร, 2557), 3. 
หมายเหตุ: ขอ้มูลเป็นสดัส่วนจากการประมาณการณ์ 

เจริญโภคภณัฑ์
19.10%

เอสแอนด์พ ี
16.20%พรานทะเล 

13.90%สุรพล 11.40%

เจดดรากอ้น  
8.10%

ซพีี  6.10%

อืนๆ 25.20%
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อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ในประเทศไทยเป็นตลาดทีแข่งขนัโดยผูป้ระกอบการรายใหญ่
เพียงไม่กีราย มีผูน้าํตลาด คือ บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ครองส่วนแบ่งตลาด
เป็นอนัดบั 1 ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 19.10 ตามดว้ยบริษทัเอสแอนดพ์ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ดว้ย      
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.20 บริษทัสุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13.90 

และบริษทั พรานทะเล มาร์เกต็ติง จาํกดั ดว้ยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.40 (รายละเอียดตามแผนภาพ
ที 5) 

 

ตารางที 2 ผูป้ระกอบการหลกั และส่วนแบ่งตลาดอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ในประเทศไทย ปี 2556 
บริษทั ส่วนแบ่งตลาด ตราสินคา้ 

บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหารจาํกดั 

(มหาชน) 
19.10% อีซีโก / ซีพี 

บริษทัเอสแอนดพ์ีซินดิเคทจาํกดั (มหาชน) 16.20% เอสแอนดพ ี
บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 11.40% สุรพล 
บริษทั พรานทะเล มาร์เกต็ติง จาํกดั 13.90% พรานทะเล 
บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์และ มาร์เกต็ติง 8.10% เจดดรากอ้น 
บริษทั ซีพี อีนเตอรฟู้ ดส์ จาํกดั 6.10% ซีพี 
อืนๆ 25.20%  
ทีมา : วรรณวสิา  โพธิตนัติมงคล, ตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารแปรรูปแช่แข็งในประเทศ 
ไทย (กรุงเทพฯ:สถาบนัอาหาร  ศูนยอ์จัฉริยะเพืออุตสาหกรรมอาหาร, 2557), 3. 

(หมายเหตุ ขอ้มูลเป็นสดัส่วนจากการประมาณการณ์) 

  
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

การพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารในรูปแบบใหม่ ๆ เน้นอาหารทีดีต่อสุขภาพเพือให้
สอดคลอ้งกบักระแสใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  การพฒันารสชาติของอาหารให้มี
รสชาติใกลเ้คียงกบัอาหารทีปรุงใหม่  การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑเ์พือใหท้นัสมยัสะดวกสบายใน
การบริโภค และการเพิมช่องทางการจดัจาํหน่ายเพือให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากทีสุด  
ประกอบกบัพฤติกรรมการบริโภคทีเปลียนแปลงไป ผูบ้ริโภคยคุใหม่ตอ้งการความรวดเร็ว ความ
สะดวกสบาย และความง่ายในการบริโภคมาก จึงทาํใหอ้าหารพร้อมรับประทานแช่แขง็เป็นตลาด
อาหารทีมีมูลค่าสูงทีสุด และมีอตัราการขยายตวัสูงทีสุด ในปี 2556  มีมูลค่าตลาดสูงถึง 3,903  ลา้น



33 

  

บาท  คิดเป็นร้อยละ  30.05 ของตลาดแปรรูปแช่แขง็ ในช่วง 5 ปีทีผา่นมาอาหารพร้อมรับประทาน
แช่แขง็มีอตัราการขยายตวัเฉลียร้อยละ 14.12 ต่อปี  อาหารพร้อมรับประทานแช่แขง็เนน้จาํหน่ายใน
ช่องทางร้านสะดวกซือทีมีบริการอุ่นร้อนเพือพร้อมเสิร์ฟให้ผูบ้ริโภค ทาํให้สามารถตอบโจทยใ์น
เรืองความสะดวก รวดเร็วไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นอีกทางเลือกหนึงสาํหรับผูบ้ริโภคทีตอ้งการซือ
อาหารเพือรับประทานทนัที สาํหรับผูบ้ริโภคทีตอ้งการซือเพือเก็บไวรั้บประทานทีบา้นจะนิยม
เลือกซือผา่นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (HyperMarket) หรือซูเปอร์มาร์เก็ต (Super market) ทีมีตูแ้ช่
อาหารพร้อมรับประทานหลากหลายประเภทใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซือ 

 

ตลาดอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในประเทศไทย 
ธญัมณสัธนญัญ ์พาณิภคั และคณะ (2548) ตลาดอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ประกอบดว้ย

สินคา้สามกลุ่มดงันี 

1. อาหารรับประทานเล่น (RTE : Appetizer) : คืออาหารวา่ง เช่น ติมซาํ (ขนมจีบ  
ซาลาเปา ฮะเก๋า เป็นตน้) และเนือสัตวท์อด เป็นตน้ ผูน้าํในตลาดนีคือ CPF และสุรพลฟู้ ดส์ 

2. อาหารรับประทานอิม (RTE: Meal) : คืออาหารมือหลกั (เชา้ กลางวนั และเยน็) เช่น  
ขา้วและกบั ขา้วผดัอาหารประเภทเสน้และกบัขา้ว เป็นตน้ อาหารรับประทานอิมส่วนมากจะบรรจุ
ลงในกล่อง จึงนิยมเรียกวา่ “อาหารกล่องแช่แขง็หรือแช่เยน็” ผูน้าํในตลาดส่วนนีคือ S&P สุรพล
ฟู้ ดส์ และเซเวน่อีเลฟเวน่ 

3. ขนมหวาน (RTE: Dessert) : ขนมหวานแช่แขง็เป็นการนาํเอาขนมหวานทงัของไทย
และของต่างประเทศ ทีนิยมรับประทานมาแช่แขง็ เช่น กลว้ยบวชชี บวัลอยเผอืก บวัลอยงาดาํนาํขิง  
ขนมเคก้ พาย เป็นตน้ ผูผ้ลิตรายใหญ่ทีเขา้มาในตลาดนีคือ   S&P และสุรพลฟู้ ดส์ 

 
การถนอมอาหารด้วยความเยน็ 

การแช่เยน็ คือกรรมวิธีในการถนอมอาหารวิธีหนึง โดยอาศยัความเยน็มาช่วยในการ
เกบ็รักษาสภาพของอาหารเพือป้องกนัการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย รักษาคุณภาพของอาหารใหค้ง
ความสด และคุณค่าสารอาหารให้เหมือนอาหารสดหรืออาหารปรุงสดใหม่ๆ และเมือตอ้งการ
รับประทานกน็าํมาละลายโดยใชค้วามร้อน เช่น การอุ่นผา่นเครืองไมโครเวฟ เป็นตน้ (Thai  Frozen 

Foods Association, 2012) 
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ข้อแตกต่างระหว่างอาหารสําเร็จรูปแช่แขง็และแช่เยน็ 
1. อุณหภูมิทีใชใ้นการเก็บรักษา ทงัอาหารกล่องแช่แขง็และแช่เยน็ ต่างก็ใชค้วามเยน็

ในการถนอมอาหารเหมือนกนั แต่ความเยน็ทีใชส้าํหรับอาหารกล่องแช่แขง็นนัตอ้งเก็บรักษาที
อุณหภูมิประมาณ -18 ถึง -20 องศาเซลเซียส ส่วนอาหารแช่เยน็ใชอุ้ณหภูมิประมาณ 2-8 องศา
เซลเซียส (Thai Frozen Foods Association, 2012) ซึงถือว่าแตกต่างกนัมาก เพราะอาหารกล่อง      
แช่แข็งทีถูกแช่เยน็ทีอุณหภูมิติดลบจะส่งผลให้ส่วนประกอบทีเป็นนาํในอาหารกลายสภาพเป็น  
นาํแขง็ แต่อาหารกล่องแช่เยน็นนัจะไม่กลายเป็นนาํแขง็ 

2. สีสันและความสดใหม่ของอาหาร   อุณหภูมิในการเก็บรักษาของอาหารกล่องแช่
เยน็และแช่แขง็นนัแตกต่างกนั โดยทีอาหารกล่องแช่แขง็นนัตอ้งเก็บทีอุณหภูมิติดลบ ดงันนั สภาพ
ของอาหารทางกายภาพนนัจะดูไม่น่าทานเท่าอาหารกล่องแช่เยน็ และสีสันจะไม่เป็นธรรมชาติจึงดู
ไม่สดใหม่ นอกจากนีผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตบางรายอาจมีรสชาติจืดชืด เนืองจากสูญเสียรสชาติตาม
ธรรมชาติไปบา้งเพราะผา่นการแช่แขง็และเกบ็ไวเ้ป็นเวลานาน ดว้ยเหตุนีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงมอง
ว่าอาหารแช่เยน็มีความสดใหม่กว่าอาหารแช่แขง็ เพราะมกัจะผลิตเพือวางจาํหน่ายกนัวนัต่อวนั 

ขณะทีอาหารแช่แขง็จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นเวลานาน (Marketeer, 2548) 

3. บรรจุภณัฑ ์  บรรจุภณัฑห์รือภาชนะทีใชส้าํหรับอาหารกล่องแช่เยน็และแช่แขง็นนั  
โดยทวัไปแลว้จะใช้พลาสติกทีขึนรูปเป็นภาชนะเป็นรูปทรงสีเหลียมและแบ่งช่องของหลุมใส่
อาหารไวส้องส่วน ส่วนทีใส่ขา้วและส่วนทีใส่กบัขา้ว โดยในส่วนของภาชนะดา้นล่างทีใชใ้ส่
อาหารจะใชพ้ลาสติกชนิดเดียวกนั แต่สาํหรับฝาปิดภาชนะดา้นบนจะแตกต่างกนั เนืองจากขอ้จาํกดั
ในการผลิตและการเก็บรักษา โดยทีอาหารกล่องแช่แขง็นนั จะใชพ้ลาสติกชนิดเดียวกนักบัภาชนะ
ดา้นล่างเนืองจากตอ้งเก็บรักษาทีอุณหภูมิติดลบเป็นเวลานาน ๆ ส่วนอาหารกล่องแช่เยน็จะใช้
พลาสติกใสทีมีความบาง และใชก้ารซีลปิดดา้นบนทนัทีภายหลงัจากอาหารถูกบรรจุลงในภาชนะ
ดว้ยความร้อน ดงันนั   จึงสามารถมองเห็นหนา้ตา สีสันของอาหารไดช้ดัเจนและไม่ไดปิ้ดทึบ
เหมือนอาหารกล่องแช่แขง็ 

4. ระยะเวลาทีใชใ้นการอุ่นอาหาร หากนาํอาหารมาอุ่นดว้ยไมโครเวฟแลว้ สาํหรับ
อาหารกล่องแช่แขง็ โดยทวัไปจะใชเ้วลาอุ่นประมาณ 4-7 นาที แต่สาํหรับอาหารกล่องแช่เยน็นนัใช ้     

เวลาในการอุ่นเพียงแค่ 1-2 นาที เท่านัน ดงันันอาหารกล่องแช่เยน็จึงสะดวกรวดเร็วกว่า                     
(ธญัมณสัธนญัญ ์พาณิภคั และคณะ, 2548) 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาอาหาร อาหารกล่องแช่แขง็สามารถเกบ็รักษาในอุณหภูมิ 

-18 ถึง -20 องศาเซลเซียส ไดน้านถึง 18 เดือน แต่สาํหรับอาหารกล่องแช่เยน็จะใชอุ้ณหภูมิในการ
เกบ็รักษาที  2-8 องศาเซลเซียส นาน 2-5 วนั (ธญัมณสัธนญัญ ์พาณิภคั และคณะ, 2548) 
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ความปลอดภัยของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2553) ไดใ้หข้อ้มูลว่า จาก
การสงัเกตพฤติกรรมการนาํอาหารแช่แขง็เหล่านนั เขา้เตาอบไมโครเวฟ ส่วนใหญ่มกัจะคลา้ยๆ กนั 

คือ หากเป็นผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ก็มกัจะฉีกซองออกเลก็นอ้ย หรือเจาะใหท้ะลุเป็นรู ๆ แลว้
เอาเขา้อบทงัหีบห่อพลาสติก แต่ถา้หากเป็นอาหารชนิดของว่างประเภทซาลาเปา จะเอาออกจากห่อ
ใหญ่ทีแช่แขง็ไว ้แลว้นาํมาใส่ในถุงพลาสติกใสอยา่งหนา แลว้จึงนาํเขา้อบทงัพลาสติกดงักล่าวบาง
คนกินบ่อยจนรู้สึกชินตากบัพฤติกรรมและรูปแบบของการอบอุ่นอาหารแช่แขง็เช่นนี   แต่ก็มีอีกไม่
นอ้ยทีตงัคาํถามเกียวกบัความปลอดภยั ของการอบอาหารทงับรรจุภณัฑพ์ลาสติกทีห่อหุ้มอยู ่ ว่า
ความปลอดภยัจากการปนเปือนนนัมีมากนอ้ยแค่ไหน ซึงก็ขึนอยูก่บัชนิดของพลาสติก ถา้เป็น
พลาสติกทีไดม้าตรฐาน และระบุชดัเจนว่าสามารถใชอ้บในไมโครเวฟได ้ ก็ไม่มีปัญหาใด ๆ แต่
ปัญหาคือพลาสติกทีใชน้นั ทนความร้อนและสามารถใชอ้บในไมโครเวฟไดทุ้กชนิดทุกยีห้อทุก
ผลิตภณัฑห์รือไม่ ดงันนั ผูบ้ริโภคควรดูทีบรรจุภณัฑ ์หากเป็นพลาสติกทีสามารถอบในไมโครเวฟ
ไดอ้ยา่งปลอดภยั จะมีคาํบ่งชี  เช่น Microwave Save ระบุไวที้บรรจุภณัฑ ์ 

 

.  ฉลากบรรจุภัณฑ์ 
ฉลาก  (Labeling)  หมายถึง ขอ้มูลต่าง ๆ ทีเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละผูผ้ลิตทีติดอยูก่บัหีบ

ห่อหรือสินคา้  เพือใหผู้บ้ริโภครู้จกัรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ วิธีการใช ้ ราคา  ผูผ้ลิต  และขอ้มูลที
จาํเป็นอืน ๆ  (สุดาพร กณุฑลบุตร,  )   

ฉลาก  เป็นส่วนหนึงของผลิตภณัฑห์รือหีบห่อ ทีให้ขอ้มูลรายละเอียดเป็นลายลกัษณ์
อกัษรอธิบายถึงลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละผูข้าย  สามารถแบ่งฉลากออกเป็น 3 ประเภท (วิเชียร  
วงศณิ์ชชากลุ, 2553) ไดแ้ก่ 

1. ฉลากแสดงตราสินคา้  เป็นป้ายทีแสดงตราสินคา้  หรือตราสินคา้ทีติดอยู่กบัตวั
สินคา้หรือหีบห่อของสินคา้ 

2. ฉลากแสดงคุณภาพ  เป็นป้ายทีแสดงถึงคุณภาพของสินคา้ดว้ยตวัอกัษรหรือตวัเลข 

3. ฉลากแสดงรายละเอียดของสินคา้  เป็นป้ายทีแสดงหรือให้ขอ้มูลรายละเอียด
เกียวกบัการใชง้าน  การทาํงาน  การเกบ็รักษา  คุณประโยชน์  หรือลกัษณะอืนๆของสินคา้   
ขอ้มูลบนฉลาก  ประกอบดว้ย 

.  ชืออาหาร  ช่วยใหซื้ออาหารไดต้รงตามทีเราตอ้งการ 

.  เครืองหมาย  อย.  ซึงภายในระบุเลขสารบบอาหาร  จะช่วยใหเ้ราบริโภคอาหารได้
อย่างมนัใจในความปลอดภยั  เพราะอาหารทีจะไดรั้บ  อย.นนั  ส่วนใหญ่ตอ้งผ่านขนัตอนในการ
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ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานทีตงัและอาคารผลิต  เครืองมือ  เครืองจกัรและอุปกรณ์ในการ
ผลิต  การควบคุมกระบวนการผลิต  การสุขาภิบาลโรงงาน  การบาํรุงรักษา   การทาํความสะอาด  
และบุคลากรในการผลิต  เป็นไปตามเกณฑว์ิธีการทีดีในการผลิตอาหาร  นอกจากนี  ตอ้งผา่นการ
พิจารณาในเรืองคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการแสดงขอ้มูลบนฉลากไม่โออ้วด  หลอกลวง  หรือทาํ
ใหเ้ขา้ใจผดิ  เป็นตน้ 

.  ชือและทีอยู่ของผูผ้ลิต  ช่วยให้เราทราบว่าใครเป็นผูผ้ลิต  และผลิตทีใด  กรณีมี
ปัญหาเกียวกบัอาหารนนั  สามารถติดต่อสอบถามได ้ หรือสามารถร้องเรียน  อย.  ได ้

.  ปริมาณอาหาร  ช่วยใหเ้ปรียบเทียบอาหารชนิดเดียวกนั  และสามารถเลือกซือไดถู้ก
กวา่ 

.  ส่วนประกอบทีสําคญั  ช่วยให้สามารถหลีกเลียงอาหารทีแพไ้ด้  และทาํให้เรา
สามารถ  เปรียบเทียบอาหารชนิดเดียวกนั  เลือกอาหารทีมีเนืออาหารมากกวา่ หรือมีราคาถูกกวา่ได ้

.  วนัเดือนปีทีผลิต  และวนัเดือนปีทีหมดอาย ุ  เป็นขอ้มูลสาํคญัทีผูบ้ริโภคมกัเลือก
อ่าน ก่อน  เพราะจะบอกวา่อาหารนนัมี้การผลิตมานานแลว้หรือไม่  อาหารทีหมดอายอุาจจะไม่เสีย  
แต่จะมีการเปลียนแปลง  ในส่วนของสารอาหารกมี็การเสือมสลายไป 

.  คาํแนะนาํการเกบ็รักษา  จะพบในผลิตภณัฑที์มีอายกุารเกบ็รักษานอ้ย ๆ  ช่วยใหเ้รา
ทราบวา่ควรจะเกบ็อาหารนนัในสภาพใด  เพือทีจะทาํใหอ้าหารเกบ็ไดน้านไม่เสียก่อนวนัทีกาํหนด 

.  คาํเตือน อาหารบางอยา่งจะระบุคาํเตือนทาํใหเ้ราเกิดความระมดัระวงัในการบริโภค   
ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

.  วิธีปรุงหรือวิธีใช ้ ช่วยใหเ้ราใชห้รือเตรียมผลิตภณัฑไ์ดถู้กตอ้ง   
นอกจากนี ฉลากเป็นส่วนหนึงทีช่วยในดา้นการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ (สุดาพร กุณฑล

บุตร )  ดงันี   
.  การสร้างความสวยงามและดึงดูดใจผูบ้ริโภค  (Beautiful  and  attractive)  ช่วย

ส่งเสริมให้บรรจุภณัฑส์วยงามและดึงดูดผูบ้ริโภคให้มาซือ  นบัเป็นเป้าหมายสาํคญัทีก่อให้เกิดผล
ทางการตลาดเป็นอยา่งมาก 

.  ใหข้อ้มูลทีจาํเป็นและเหมาะสม  (Provide  necessary  information) ฉลากของ
ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ตอ้งให้ขอ้มูลจาํเป็นตามทีกฎหมายกาํหนด  และให้ขอ้มูลพืนฐานของบรรจุ
ภณัฑแ์ละผูผ้ลิต  เพือช่วยใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 

.  ใหข้อ้มูลทีเกียวกบัวิธีใช ้ (Instruction  for  users) บางผลิตภณัฑอ์าจตอ้งบอกวิธีใช้
ผลิตภณัฑ ์ หีบห่อทีดีช่วยบอกวิธีใชช้ดัเจน  และประหยดัตน้ทุนหีบห่อดว้ย 
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.  ใหข้อ้มูลเกียวกบัราคา  (Prices) แสดงราคาใหผู้บ้ริโภคทราบก่อนการตดัสินใจ  ใน
บางกรณีเป็นขอ้บงัคบัของกฎหมาย 

 

.  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาทีเปิดสอนหลกัสูตรการเกษตรแห่ง

แรกของประเทศไทย  โดยมีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ  หลวงอิงคศรีกสิการ  และพระช่วงเกษตร
ศิลปาการ เป็นผู ้วางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ของประเทศไทย  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กาํเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม  เมือพ.ศ.    ต่อมาได้
ขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และพฒันาจนกระทงัเป็นมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
โดยมีพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ฉบบัแรก  เมือวนัที    กมุภาพนัธ์  พ.ศ.    ใน
ระหวา่ง  พ.ศ.  –   มีพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ใช ้   ฉบบั  ฉบบัทีใชน้าน
ทีสุด  คือ  พ.ศ.   สาํหรับพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ.   เป็นปัจจุบนัที
ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา   เ มือวันที     มีนาคม     ปัจจุบัน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไดด้าํเนินภารกิจเพือสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของ
รัฐบาลใน    วิทยาเขต  ไดแ้ก่  วิทยาเขตบางเขน  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  วิทยาเขตกาํแพงแสน  
จงัหวดันครปฐม  วิทยาเขตศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดัสกลนคร 
วิทยาเขตบางเขน  

วิทยาเขตบางเขน ตงัอยู่  เลขที 50 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  ก่อตงัขึนเมือวนัที  2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2486 มีพืนที 846 ไร่ ประกอบดว้ย 15 คณะ 
2 สถาบนัสมทบ ไดแ้ก่ คณะเกษตร คณะประมง คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวน
ศาสตร์      คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บณัฑิตวิทยาลัย วิทยาลยัสิงแวดลอ้ม และสถาบนัสมทบอีก 2 วิทยาลยั คือ 
วิทยาลยัการชลประทาน และวิทยาลยัพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ   

ปรัชญาและปณธิาน  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นสถาบนัทีมีปณิธานมุ่งมนัในการสังสมเสาะแสวงหา

และ พฒันาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ทีเพียบพร้อมดว้ยวิชาการ จริยธรรม 
และ คุณธรรม ตลอดจนเป็นผูชี้นาํทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ทีดีของสังคม เพือความคงอยูค่วาม
เจริญ และความเป็นอารยะของชาติ  
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วสัิยทศัน์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลยัทีมีความเป็นเลิศทางวิชาการระดบั

นานาชาติ มีผลงานเป็ นทียอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนาํในการระดมภูมิปัญญา เพือพฒันา
ประเทศ อยา่งยงัยนื และมีอาํนาจต่อรองในประชาคมโลก 

พนัธกจิ 
     สะสมภูมิปัญญา สร้างและพฒันาองคค์วามรู้ทีหลากหลาย สร้างคนทีมีปัญญา รู้เหตุรู้
ผล อยูใ่นคุณธรรม และมีจิตสาํนึกเพือส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานทีมีมาตรฐานสามารถแข่งขนั
ไดใ้นตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ ร่วมพฒันากบั
ชุมชน และรับผดิชอบต่อสงัคม เพือใหเ้ป็นกลไกสาํคญัในการนาํประเทศไปสู่ความผาสุกและ
มนัคง 

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
อตัลกัษณ์ (Identity)   หมายถึง  คุณสมบติั ทีเป็นตวัตนของบุคคล ไดแ้ก่ 

สาํนึกดี (Integrity) หมายถึง มีจิตใจที ดีงาม มีความซือสัตย ์ สุจริต มีคุณธรรม มี
จริยธรรม  

มุ่งมนั (Determination) หมายถึง มี ความตงัใจมนั มีความอดทน มีความวิริยะ
อุตสาหะ มุ่งผลสมัฤทธิในการทาํงานและการปฏิบติัใด ๆ 

 สร้างสรรค ์ (Knowledge creation) หมายถึง เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหา
ความ รู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจาก ความรู้ มีการสร้างนวตักรรม  

สามคัคี (Unity) หมายถึง มีความร่วม มือร่วมใจ รู้จกัประนีประนอม สามารถ
ทาํงานเป็น ทีม และสามารถบูรณาการเชือมโยงในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ประวัติหอพกัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 
ในอดีตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีลักษณะเป็นทุ่งนาห่างไกลจากบ้านเมือง              

สภาพเเวดล้อม  โดยรอบยังเป็นทุ่งนา  ซึงมีชือเรียกในสมัยนันว่า  “ ทุ่งบางเขน” นิสิตของ
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ ทุกคนตอ้งอยู่หอพกั เพราะมหาวิทยาลยัอยู่ไกล การเขา้ถึงนนัลาํบาก 
เเละนิสิตตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่บัพืชเเละสัตวเ์ป็นจาํนวนมาก การพกัอาศยัอยูใ่นมหาวิทยาลยัจึง
เป็นสิงจาํเป็น ดงันนัมหาวิทยาลยัจึงจดัสร้างหอพกัเพือเป็นสวสัดิการให้เเก่นิสิต เพืออาํนวยความ
สะดวก ใหเ้เก่นิสิตพระพิรุณรับนอ้ง ( - ) หอพกันิสิต     

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในสมยันนัถือว่าเป็นการศึกษาใหเ้ปล่า คือนกัศึกษาไม่ตอ้ง
ชาํระค่าเล่าเรียน เเละค่าหอพกั เเต่ตอ้งจ่ายค่าอาหารเดือนละ  บาท   มหาวิทยาลยัไดส้ร้างหอพกั
เรียงตามเเถวถนน หอ  จรดสายเมน ประตู  ถึงโรงสูบ ลกัษณะเป็นเรือนไม ้  ชนั มีมุขยนืออกมา 
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ชนับนเป็นหอนอน ชนัล่าเป็นตูเ้ก็บเสือผา้ โต๊ะทาํงานเเละสิงอาํนวยความสะดวกอีกตามสมควร 
สําหรับห้องสุขาใช้รวมกนั ดา้นหลงัเป็นโรงอาหารเเละโรงครัว นิสิตทุกคนตอ้งมารับประทาน
อาหารทุกมือ ต่อมามหาวิทยาลยัมีโครงการเพิมคณะวิชา เเละรับนิสิตเขา้ศึกษาเพิมขึน จึงไดส้ร้าง
หอพกัเพมิขึน  หลงั  หลงั เเละ  หลงั ตามลาํดบั 

ระหว่าง พ.ศ.  -  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีนิสิตเป็นชายลว้น จนกระทงั 
พ.ศ.  จึงมีนิสิตหญิงเขา้มาศึกษาเป็นรุ่นเเรก หอพกัหญิงในช่วงเเรกๆ มีหอพกั  ก. เเละหอพกั 

 ข. โดยทีหอพกั  ก. เป็นหอพกัหญิง  ชนั ซึงมีมาก่อนหอพกัหญิง  ข. ซึงดดัเเปลงมาจาก 
บา้นพกัอาจารย ์มีชนัเดียว หอพกัหญิง อยูต่รงขา้ม กบัเรือนเเถวขา้ราชการชนัจตัวา ซึงเเต่ละหอพกั
มีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตียงชนัเดียว โต๊ะ ตู ้เกา้อี เป็นตน้ ส่วนห้องนาํเป็นลกัษณะห้องนาํรวมอยูท่าง
เเต่ละปีกของอาคาร ซึงมีอาจารยที์ปรึกษาคอยดูเเลนิสิต หอพกัหญิงในสมยัก่อนไม่ไดต้งัอยูใ่นพืนที
ปัจจุบนันี เเต่อยู่ใกล้ๆ  กนั คือบริเวณทีตงัของสํานักพิพิธภณัฑ์เเละ วฒันธรรมการเกษตร ซึงอยู่
ภายใต้การดูเเลของหน่วยหอพกั ซึงสมัยก่อนเป็นหน่วยงานเล็กๆ ทีทาํการอยู่ทีตึกสัตวบาล 
(สหกรณ์ร้านคา้ มก. ในปัจจุบนั) ซึงบริเวณโดยรอบของหอพกัหญิงติดกบัฟาร์มเลียงไก่เเละบ่อปลา 
ต่อมาเมือมหาวิทยาลยัมีจาํนวนนิสิตเพิมมากขึน จึงไดส้ร้างหอพกัเพิมขึนเรือยๆ ดงันี ตึกพกัหญิง
บุษกร ต่อมาสร้างหอพกัหญิงราชาวดี ขจีนุช พทุธรักษา มหาหงส์ ชงโค เเละตึกพกัหญิงชวนชม ตึก
พกัชายที      เเละสุดทา้ยตึกพกัชายที  ซึงเป็นพืนทีทีสร้างเป็นหอพกัหญิง ส่วนใหญ่เป็น
พืนทีสาํหรับทาํการเพาะปลูกหรือเเปลงทดลองทางการเกษตร ในปี พ.ศ.  มหาวิทยาลยัไดต้งั
องค์การนิสิตขึนเป็นครังเเรก เก็บค่าหอพกั   บาท พ.ศ.  นิสิตจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
หอพกัปีละ  บาท ค่าธรรมเนียมหอพกัไดเ้พิมขึนตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.  
ค่าธรรมเนียมไดเ้พิมขึนเป็นภาคการศึกษาละ  บาท พ.ศ.  ซึงเป็นปีเเรกทีมีการนาํนาํประปา
มาใชใ้นหอพกัเเทนการใชน้าํบาดาล ในปัจจุบนัเสียค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ ,000 บาท ซึง
เปลียนเเปลงมาจาก 750 บาท ในปีการศึกษา พ.ศ. 2538 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จัดตังหอพักนิสิตขึนภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพือสนบัสนุนใหก้ารเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั มีประสิทธิภาพ มากยงิขึน และ
เป็นการช่วยให้นิสิตรู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน และร่วมทาํกิจกรรมเพือการพฒันานิสิตให้สําเร็จเป็น
บณัฑิตทีสมบูรณ์ ทงัความรู้ สติปัญญา ร่างกาย และสังคม  โดยมีหน่วยงานกองกิจการนิสิตเป็น
ผูรั้บผดิชอบ  มีทีทาํการตงัอยูที่ งานหอพกั อาคารระพีสาคริก  ชนั    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงานหอพกั มีหน้าทีในการจดัหอพกัเพือรองรับนิสิตในระดบัปริญญาตรี  ทีมี
ภูมิลาํเนาต่างจงัหวดั  โดยแบ่งการดาํเนินงานบริหารจดัการเป็น    รูปแบบ  ไดแ้ก่ 
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. รูปแบบหอพกัเดิม  เป็นห้องพดัลม ห้องนาํรวม  การจดันิสิตเขา้พกัจะจดัให้อยูห่้อง
ละ    คน  คละกนัไปทุกหอ้ง  ทงัคณะและชนัปีทีเรียน  โดยมีอตัราค่าใชจ่้ายเป็นรายภาคการศึกษา  
ค่าธรรมเนียมหอพกั ภาคเรียนปกติ 2,000 บาท/ภาคการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน 800 บาท/ภาค
การศึกษา  บริการทีจดัไวใ้นหอพกั  ไดแ้ก่  เตียงนอนพร้อมเบาะ  ห้องดูทีวีส่วนกลาง ห้องอ่าน
หนงัสือ   ตูเ้สือผา้  ตูน้าํดืมนาํร้อนนาํเยน็  ร้านคา้สวสัดิการ  โต๊ะอ่านหนงัสือ  เครืองซกัผา้หยอด
เหรียญอตัโนมติั  หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร  ลานกีฬา 

หอพกันิสิตชาย มีหอพกัจาํนวน    ตึก  และ    หอ    ไดแ้ก่   ตึกพกัชายที 5  ตึก
พกัชายที  13  ตึกพกัชายที 14  ตึกพกัชายที 15   หอพกัชายที  13   หอพกัชายที  14  

หอพกัเดิมนิสิตหญิง  (หอ้งพดัลม)   มีหอพกัจาํนวน  8  หอ  ไดแ้ก่   หอพกัหญิง
บุษกร  หอพกัหญิงขจรรัตน์ หอพกัหญิงคทัลียา  หอพกัหญิงราชาวดี  หอพกัหญิงพทุธรักษา  หอพกั
หญิงมหาหงส์  หอพกัหญิงชงโค  และหอพกัหญิงชวนชม 

. รูปแบบหอพกัใหม่  การจดันิสิตเขา้พกัจะจดัใหอ้ยูห่อ้งละ    คน  สามารถเลือกหอ้ง
ไดต้ามความสมคัรใจ  โดยมีอตัราค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน  ค่าธรรมเนียมหอพกั  ค่าเช่าหอ้งพกัเดือน  
เดือนละ1,800 บาท ค่าเช่าห้องล่วงหนา้ 1,800 บาท ค่าประกนัของเสียหาย 2,000 บาท ค่าบตัร        
คียก์าร์ด 100 บาท รวมเป็นเงิน 5,700 บาท 

หอพกัใหม่นิสิตหญิง  (ห้องปรับอากาศ) มีตึกพกัหอพกั  หอ ไดแ้ก่  หอพกัหญิง
พทุธชาด  หอพกัหญิงขจีนุช  หอพกัหญิงลีลาวดี  หอพกัหญิงเฟืองฟ้า  และหอพกัหญิงสุพรรณิการ์   
 

ตารางที  3  รายละเอียดหอพกัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
รายชือหอพกั จํานวนห้อง จํานวนนิสิต 

หอพกัหญิง  ชงโค   

หอพกัหญิง  ขจรรัตน์   

หอพกัหญิง  บุษกร   

หอพกัหญิง  คทัลียา   

หอพกัหญิง  มหาหงษ ์   

หอพกัหญิง  พทุธรักษา   

หอพกัหญิง  ราชาวดี   

หอพกัหญิง  ชวนชม   
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ตารางที  3  รายละเอียดหอพกัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ต่อ) 
รายชือหอพกั จํานวนห้อง จํานวนนิสิต 

หอพกัหญิง  พทุธชาด   

หอพกัหญิง  ขจีนุช   

หอพกัหญิง  ลีลาวดี   

หอพกัหญิง  เฟืองฟ้า   

หอพกัหญิง  สุพรรณณิการ์   

หอพกัชาย  หอ     

หอพกัชาย  หอ     

หอพกัชาย  ตึก     

หอพกัชาย  ตึก     

หอพกัชาย  ตึก     

หอพกัชาย  ตึก     

รวมทังสิน 997 ,988 
 
.  งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

จิตรลดา โรจน์พิบูลยพ์นัธ์ (2550) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภค
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ซึงใช้
วิธีการสุ่มแบบโควตา โดยใชเ้พศและอายเุป็นเกณฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนตาํกว่า10,000 

บาท พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารนอกบา้นโดยเคย
รับประทานอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน 343 คน ส่วนใหญ่รับประทานอาหารจานเดียว ความถี
ในการรับประทานนอ้ยกว่า 1 ครังต่อเดือน โดยตรายีหอ้ทีผูบ้ริโภคชอบมากทีสุด 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ เอสแอนดพ์ี ซีพี และอีซีโก ตามลาํดบั สาเหตุชืนชอบตรายหีอ้ดงักล่าว เนืองจาก รสชาติ      
หาซือง่าย และสะดวกไม่ตอ้งเสียเวลาการเตรียมอาหาร สถานทีทีผูบ้ริโภคซืออาหารสาํเร็จรูปแช่
แขง็บ่อยทีสุด ไดแ้ก่ ร้านสะดวกซือ โดยซือครังละ 2-3 กล่อง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีทศันคติเกียวกบั
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ว่าเป็นอาหารทีสามารถอุ่นไดง่้าย ขณะทีปัจจยัทางดา้นรสชาติ การได้
รับรองมาตรฐาน และการบริการอุ่น ณ จุดจาํหน่ายเป็นปัจจยัทีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากทีสุด
ในการตดัสินใจซือ 
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นาฏยา พนัธเสนา (2550) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของลูกคา้ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม
จาํนวน 200 ตวัอยา่ง จากผูบ้ริโภคทีมีอาํนาจในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ผูต้อบแบบสอบเป็นเพศหญิง อาย ุ 26-35 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน
5,001-15,000 บาท อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง พฤติกรรมในการตดัสินใจซือส่วนใหญ่
ตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปดว้ยตนเอง ประเภทอาหารทีซือบ่อยทีสุด คือ อาหารทะเลสาํเร็จรูปแช่
แขง็ ส่วนเหตุผลในการซือ เพราะตอ้งการความสะดวกในการบริโภค ขอ้พิจารณาในการซือ ไดแ้ก่ 

รสชาติ มีความถีในการซือไม่แน่นอน และจาํนวนเงินทีใชซื้อต่อครังไม่เกิน 100 บาท ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัในระดบั
มาก ดงันี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นเรืองความสะอาดและความปลอดภยัในการบริโภค ปัจจยัดา้น
ราคาในเรืองมีป้ายบอกราคาบนบรรจุภณัฑช์ดัเจน และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในเรือง
สถานทีจาํหน่ายใกลที้ทาํงาน/ทีพกั ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบ สอบถามให้
ความสาํคญัในระดบัปานกลาง ปัญหาส่วนประสมการตลาดทีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วาม สาํคญั
ระดบัมาก คือ ปัญหาดา้นผลิตภณัฑใ์นเรืองอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็อาจมีสิงปลอมปน และผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสาํคญัระดบัปานกลาง คือ ปัญหาดา้นราคาในเรืองไม่มีป้ายบอกราคาบน
บรรจุภณัฑ ์ปัญหาดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในเรืองหาซือยาก ไม่สะดวกและไม่มีสถานทีจอดรถ
ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดในเรืองไม่มีการโฆษณาในสือต่าง ๆ และไม่มีเอกสารแนะนาํ
ผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั 

องัคว์รา รัตนสะอาด (2551) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็
พร้อมรับประทานของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 350 คน
โดยใชแ้บบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั อายอุยู่
ในช่วง 21-30 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชนและนกัเรียนหรือนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง
บริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานทีผลิตในประเทศ โดยบริโภคอาหารกล่อง
สาํเร็จรูปแช่แขง็มากทีสุด ชนิดวตัถุดิบของอาหารทีผูบ้ริโภคซือบ่อยทีสุดคือ กุง้ ซือขนาด 280 กรัม
ครังละ 1 กล่องมากทีสุด โอกาสในการซือเนืองจากชอบทานเป็นประจาํ ความถีโดยเฉลียในการซือ  

1-3 ครังต่อเดือน เหตุผลทีซือเนืองจากสะดวกในการรับประทาน สถานทีซือบ่อยทีสุดคือ ร้าน
สะดวกซือ สิงทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือมากทีสุดคือ สือโฆษณาต่างๆ และเพือนแนะนาํ ตรายหีอ้ที
ซือบ่อยทีสุดคือ อีซีโก ส่วนตราสินคา้ทีรู้จกัมากทีสุดคือ พรานทะเล ดา้นปัจจยัส่วนประสม
การตลาดทีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการเลือกซือพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ สาํคญัใน
ระดบัมากทีสุดต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ในเรืองความสะอาด รสชาติอาหาร ความอร่อย ปัจจยัส่วน
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ประสมการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือทีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีปัจจยัย่อยดา้นราคาที
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมาก ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ มีป้ายราคาติดชดัเจน ปัจจยัดา้นการ
จดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเช่นกนั โดยมีปัจจยัยอ่ยเรือง หาซือไดส้ะดวกส่วน
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในปัจจยัยอ่ยเรือง มีการแนะนาํสินคา้ผา่น
โฆษณาทางสือต่างๆ มีการลดราคาสินคา้ มีพนกังานขายแนะนาํสินคา้ ณ จุดขาย 

ธนัญภรณ์  รืนเริง  ( )  ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ประเภทขา้วกล่อง  ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  จากกลุ่มตวัอยา่ง    
คน  พบว่า  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคทีมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ประเภทขา้วกล่อง  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายรุะหว่าง  -   ปี  มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน  มีรายได ้ ,001-30,000  บาทต่อเดือน  สถานภาพโสด  มีจาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัวประมาณ    คน  ทงันีอาจเป็นเพราะผูห้ญิง  ยงัคงมีบทบาทในการจดัหาอาหารสาํหรับ
ตนเอง  และสมาชิกในครอบครัว  แมว้่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่  จะมีสถานภาพโสดแต่ก็มีสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลีย    คน  แสดงว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัคงอาศยัอยู่กบับิดา  มารดา  หรือญาติ  ทงันี
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัเป็นผูที้ทาํงานนอกบา้นและมีรายไดป้านกลางทีสามารถซือหาอาหารสาํเร็จรูป
ทีมีราคาพอประมาณในการบริโภคได ้

ศิรญา เดียวทิพยสุ์คนธ์ (2552) ไดศึ้กษาเรือง ความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซือและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ความคิดเห็น และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัทีมี
อิทธิพลทีนํามาประกอบการตดัสินใจซือหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ตลอดจนเพือศึกษาเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการบริโภคอาหารปรุงสําเร็จแช่แข็งของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา พบว่า 
ผูบ้ริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-30 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมากมีอาชีพลูกจา้ง/พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ทางดา้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารปรุงสาํเร็จแช่แข็งของผูบ้ริโภค 
พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคอาหารปรุงสาํเร็จแช่แขง็ มีเหตุผลในการเลือกซืออาหารปรุงสาํเร็จแช่แขง็
มารับประทาน เพราะหาซือไดส้ะดวก สถานทีซืออาหารปรุงสาํเร็จแช่แขง็มารับประทานเป็นส่วน
ใหญ่ คือ ร้านสะดวกซือ ความถีในการรับประทานอาหารปรุงสาํเร็จแช่แขง็เดือนละ 1 ครังหรือนอ้ย
กว่า ในส่วนของยีห้อทีเลือกซือส่วนใหญ่ซือยีห้อซีพี (CP) สําหรับช่วงเวลาทีบริโภคนันนิยม
รับประทานในมือเยน็ โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซือครังละ 2-3 กล่อง และซือครังละไม่เกิน 
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100 บาท ทงันีผูบ้ริโภคเห็นว่าโทรทศัน์เป็นสือทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืออาหารปรุงสาํเร็จ     
แช่แขง็มากทีสุด 

ลคันา เลาหวิโรจน์พจน์ (2553) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมของผูห้ญิงวยัทาํงานในอาํเภอ
เมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซืออาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 
ตวัอยา่ง พบว่า ผูห้ญิงวยัทาํงานส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 24-29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพพนกังานประจาํบริษทัหรือร้านคา้ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด อาศยัอยูบ่า้นพกัของตนเอง มี
จาํนวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 3-4 คน โดยมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน10,001-15,000 บาท ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซือและชอบรับประทานอาหารประเภทอาหารมือหลกั เช่น ขา้วแกง
เขียวหวาน เกียวกุง้ ขา้วตม้มากทีสุด และตดัสินใจซือดว้ยตวัเอง เหตุผลทีเลือกซืออาหารแช่แขง็
พร้อมรับประทานเพราะสะดวกในการรับประทาน โดยซือรับประทานมากกว่า 3 ครังต่อเดือน
ช่วงเวลาทีซืออาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานไม่แน่นอน และส่วนใหญ่ซือทีห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต
ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสั คาร์ฟร์ู บิกซี ซึงลกัษณะการซือและการบริโภคอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 
มีลกัษณะซือเกบ็สาํรองไวบ้ริโภคเมือไม่มีอาหารอืนโดยเลือกซือจากตรายหีอ้เฉพาะเจาะจง เช่น อีซี 
โก อีซีมีล เป็นตน้ และมีเกณฑใ์นการเลือกซืออาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานทีรู้จกัและเคยซือมาก 
ทีสุดคือ ยหีอ้พรานทะเล และตรายหีอ้ทีเลือกซือบ่อยทีสุดคือ อีซีโก 

วนิดา จิระไตรพร (2553) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็
ของพนกังานสุภาพสตรี ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา
ถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เพือศึกาปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานทีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ และเพือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค โดยประชากรทีใชใ้นการวิจยั 
คือ พนักงานสุภาพสตรี ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ปฏิบติังานทีอาหารสาํนักงานใหญ่ คือ 
อาคารนานาเหนือ และอาคารสุขมุวิท จาํนวน 375 ราย ผลการศึกษา พบวา่ พนกังานสุภาพสตรีส่วน
ใหญ่ มีสถานภาพโสด อายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดค้รอบครัวต่อ
เดือน 60,001 บาทขึนไป มีรายจ่ายครอบครัวต่อเดือน 50,001 บาทขึนไป โดยเป็นรายจ่ายค่าอาหาร
ต่อเดือน 3,000-6,000 บาทขึนไป โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ความถีโดยเฉลียในการซือ 1-5 
ครังต่อเดือน เหตุผลทีซือเนืองจากสะดวก ประหยดัเวลาในการปรุง ช่วงเวลาทีนิยมรับประทานคือ
อาหารเยน็ ชนิดของอาหารทีเลือกซือส่วนใหญ่ คือ อาหารจานด่วนพร้อมรับประทาน ค่าใชจ่้ายใน
การซือ 200-500 บาทต่อเดือน ทราบขอ้มูลอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากการจดักิจกรรมส่วเสริมการ
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ขาย ณ จุดขาย และสถานทีซือบ่อยทีสุด คือ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ตราสินคา้ทีซือบ่อยทีสุด คือ CP 
Fresh Mart และผูต้ดัสินใจในการเลือกอาหารสาํเร็จรูปโดยส่วนใหญ่คือตนเอง 

ดวงใจ  หทยัวิวฒันกุล ( ) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูป  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ
ซืออาหารสาํเร็จรูปของผูบ้ริโภค  และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรม
การซืออาหารสําเร็จรูปของผูบ้ริโภค  โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญเพือสอบถามผูบ้ริโภค
จาํนวน    ราย  ในจังหวดัสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปเรียงตามลาํดับมากไปน้อย  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  การส่งเสริม
การตลาด  สิงแวดลอ้มทางกายภาพ  กระบวนการใหบ้ริการ  ช่องทางการจดัจาํหน่ายดา้นพนกังาน/
บุคลากร  และราคา  ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูป
ของผูบ้ริโภคอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .   ได้แก่  อายุ  สถานภาพการสมรส  อาชีพ  
รายไดต่้อเดือน  และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  และปัจจยัทางการตลาดทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ต่าง
ก็มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปของผูบ้ริโภคอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั  .   เช่นเดียวกนั 

จากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวขอ้งดังได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจัยสามารถ
นาํมาใชก้ารกาํหนดกรอบในการศึกษา และใชเ้ป็นเหตุผลทีสนบัสนุนการพิสูจน์สมมติฐานในการ
วิจยัครังนีเกียวกบัเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซืออาหารแช่แข็งสําเร็จรูปทีมีต่อฉลากบรรจุ
ภณัฑ์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน โดยศึกษาว่า
นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมีความคิดเห็นเกียวกบั
ปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็อยา่งไร มีพฤติกรรมในการซือผลิตภณัฑอ์าหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็อยา่งไร และมีระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็อยา่งไร  
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บทที  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

การศึกษาวิจยัครังนี ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ทีมี
ต่อฉลากบรรจุภณัฑข์องนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียดและวิธีดาํเนินการวิจยั ดงันี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั 

3. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

4. การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยัครังนี คือ นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตบางเขน  จาํนวน 3,988 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี คือ นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ทีทาํการสุ่มตวัอย่างมาจากจาํนวนประชากร โดยใช้สูตรการ
คาํนวณของ    ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อา้งใน สุชาต ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 2550: 155) ดงันี 

สูตร         n    =            
 

 

โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

N = ขนาดของประชากร  

e = ความคลาดเคลือนของกลุ่มตวัอยา่งทียอมรับไดใ้นงานวิจยันี e = 0.05  

 

 

     N 

1+N(e)2 



47 

แทนค่าสูตร ดงันี 

n =     3,988 

1+3,988( . )  

    n = 363.54  ≈  364 คน 

ซึงในการศึกษาครังนีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 364 คน  

ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนัภูมิตามแบบสดัส่วน โดยไดท้าํการกาํหนดสดัส่วน
ตวัอยา่ง ดงัตารางที 4 

 

ตารางที 4 แสดงขนาดจาํนวนหอพกั ประชากรและตวัอยา่ง  

หอพกันิสิต จํานวนประชากร จํานวนตัวอย่าง 
หอพกัชาย  หอ 13  7 

หอพกัชาย  หอ  14  7 

หอพกัชาย  ตึก  5  12 

หอพกัชาย  ตึก  13  28 

หอพกัชาย  ตึก  14  22 

หอพกัชาย  ตึก  15  22 

หอพกัหญิง  ชงโค  28 

หอพกัหญิง  ขจรรัตน์  4 

หอพกัหญิง  บุษกร  5 

หอพกัหญิง  คทัลียา  4 

หอพกัหญิง  มหาหงษ ์  4 

หอพกัหญิง  พทุธรักษา  4 

หอพกัหญิง  ราชาวดี  4 

หอพกัหญิง  ชวนชม  28 

หอพกัหญิง  พทุธชาด  37 

หอพกัหญิง  ขจีนุช  37 

หอพกัหญิง  ลีลาวดี  37 

หอพกัหญิง  เฟืองฟ้า  37 

หอพกัหญิง  สุพรรณณิการ์  37 

รวม 3,988 364 
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จากนนัทาํการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งตามหอพกัใหค้รบ
ตามจาํนวน 364 คน 
 
2. ตัวแปรทใีช้ในการวจิัย 

2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
2.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ คณะ  ระดบัชนัปี  และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน   
2.1.2 ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ

นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

2.1.3 พฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  ไดแ้ก่  ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  
ช่วงเวลาทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ค่าใชจ่้ายในการซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ และสถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  

 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

2.2.1 ระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่
หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจเลือก และการประเมินผลภายหลงัการซือ 

 
.   เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

ในการศึกษาครังนี   ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการทําวิจัย   ทังนี
แบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วน  ดงันี 

ส่วนที    เป็นแบบสอบถามทีเกียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรี
ทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นคาํถามทีเกียวกบั  เพศ  อาย ุ ระดบัชนั
ปี  คณะ   ชือหอพกั  รายได้เฉลียต่อเดือน  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check List) 

ส่วนที    เป็นแบบสอบถามทีเกียวกบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ โดยปรับปรุงขอ้คาํถามมาจากงานวิจยัของ  วนิดา  จิระไตรพร ( )  มี
ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มีคาํตอบใหเ้ลือก    ระดบั  โดย
แต่ละระดบัมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 
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ระดับความคดิเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยงิ  

เห็นดว้ย  

ไม่แน่ใจ  

ไม่เห็นดว้ย  

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ  

 ส่วนที  เป็นแบบสอบถามทีเกียวกบัพฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

ประกอบดว้ย  ความถีในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง  ช่วงเวลาทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สถานทีซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ และเหตุผลทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check List) โดยปรับปรุงขอ้คาํถามมาจากงานวิจยัของ  วนิดา  จิระไตรพร ( )     

ส่วนที 4 เป็นแบบสอบถามทีเกียวกบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ โดย
ปรับปรุงขอ้คาํถามมาจากงานวิจยัของ จรัญญา วิภาตะพนัธ์ุ (2549) และ สุขสันติ สุสันทดั (2554) มี
ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มีคาํตอบใหเ้ลือก    ระดบั  โดย
แต่ละระดบัมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

ระดับการตัดสินใจ คะแนน 
มากทีสุด  

มาก  

ปานกลาง  

นอ้ย  

นอ้ยทีสุด  

  

4.  การสร้างหรือปรับปรุงเครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
ในการศึกษา  ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทีมีต่อฉลาก      

บรรจุภณัฑข์องนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ผูว้ิจยัดาํเนินการ
สร้างเครืองมือและวดัคุณภาพเครืองมือ  ดงันี 

4.   คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เพือศึกษาเนือหาเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อ
การตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทีมีต่อฉลากบรรจุภณัฑ์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยใชว้ิธีการสร้างเครืองมือประเภทแบบสอบถาม 
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 4.   สร้างแบบสอบถามโดยกาํหนดประเด็นให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงคใ์นการ
วิจยัแลว้นาํเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความครอบคลุมของเนือหาและความ
ถูกตอ้งของภาษา  รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ข 

4.3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) 

4.4 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มประชากรตวัอยา่งซึงเป็นคนละ
กลุ่มกบักลุ่มตวัอยา่งทีจะเก็บขอ้มูลจริง จาํนวน 30 คน แลว้นาํแบบสอบถามมาหาค่าความเชือมนั 
(Reliability) โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  
ผลการวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของตัวแปรความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยของฉลาก        

บรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ เท่ากบั 0.827 และตวัแปรการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ เท่ากบั 0.822 ซึงแบบสอบถามมีค่าความเชือมนัระดบัทียอมรับไดดี้ จึงสามารถไปใชเ้ป็น
เครืองมือในการรวบรวมขอ้มูลได ้

4.5 นาํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแกไ้ขไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลจริง 

 

5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัไดด้าํเนินการศึกษาขนัพืนฐาน โดยมีทีมาจากขอ้มูล

ปฐมภูมิ  (Primary  Data)  และขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  ดงันี 

5.   ศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)    เป็นการศึกษาขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 364 ตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดงันี คือ โดยเก็บจากนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตบางเขน  จาํนวน 364 คน เป็นระยะเวลา 10 วนั 

5.  ศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  เอกสาร  งานวิจัย  บทความต่าง ๆ  ทีเกียวข้อง มีแหล่งทีมาคือ  หน่วยงานราชการ  
สถาบนัวิจยั  ห้องสมุดมหาวิทยาลยัของภาครัฐ  เพือนํามากาํหนดกรอบทฤษฎี  แนวคิดในการ
กาํหนดขอบเขตขอ้มูล  และจดัทาํแบบสอบถาม 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม  นาํมาวิเคราะห์โดย

ใชโ้ปรแกรมสถิติเพือสังคมศาสตร์  (SPSS)  แลว้ดาํเนินการตามขนัตอน  ดงันี 

6.   วิเคราะห์ขอ้มูล  กาํหนดระดบัความมีนัยสําคญัทีระดบั .0  โดยกาํหนดการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบตารางโดยใชส้ถิติอยา่งง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of  

Frequency)  คาํนวณหาค่าเฉลีย  (Mean)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  จากนนันาํ
ค่าเฉลียทีไดม้าแปลความหมาย  โดยใชเ้กณฑส์มบูรณ์  (Absolute  Criteria)  โดยการหาค่าเฉลียของ
ระดบัคะแนนความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แข็ง และระดบั
การตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ โดยแบ่งเป็น   ช่วง  ดงันี 

 ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ค่าเฉลีย  . - .   หมายความวา่  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิ 
ค่าเฉลีย  . - .   หมายความวา่  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย  2.61-3.40  หมายความวา่  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 

ค่าเฉลีย  1.81-2.60  หมายความวา่  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย  1. - .   หมายความวา่  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

 ระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ค่าเฉลีย  . - .   หมายความว่า  ระดบัการตดัสินใจ ขนัการรับรู้ถึงปัญหา  ขนั
การคน้หาขอ้มูล  ขนัการประเมินผลทางเลือก  ขนัการตดัสินใจเลือก  และขนัการประเมินผล
ภายหลงัการซืออยูใ่นระดบัมากทีสุด 

ค่าเฉลีย  . - .   หมายความว่า  ระดบัการตดัสินใจ ขนัการรับรู้ถึงปัญหา  ขนั
การคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผลภายหลงั
การซืออยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลีย  2.61-3.40  หมายความว่า  ระดบัการตดัสินใจ  ขนัการรับรู้ถึงปัญหา  ขนั
การคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผลภายหลงั
การซืออยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย  1.81-2.60  หมายความว่า  ระดับการตดัสินใจ  ขนัการรับรู้ถึงปัญหา     
ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผล
ภายหลงัการซืออยูใ่นระดบันอ้ย 
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ค่าเฉลีย  1. - .   หมายความว่า  ระดับการตดัสินใจ  ขนัการรับรู้ถึงปัญหา     
ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผล
ภายหลงัการซืออยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

6.   วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  
อาย ุ ระดบัชนัปี  คณะ ชือหอพกั และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน โดยใชส้ถิติแจกแจงความถีและค่าร้อยละ 

.   วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูป   
แช่แข็งโดยใช้สถิติแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  (Mean)  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)   

6.   วิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แข็ง โดยใชส้ถิติแจกแจง
ความถี  และค่าร้อยละ 

6.   วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ โดยใชส้ถิติ   
แจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  (Mean)  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   

6.  วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ T-test สาํหรับการทดสอบค่าเฉลียของ
กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มทีเป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) สําหรับการทดสอบค่าเฉลียของกลุ่มตวัอย่างตงัแต่ 3 กลุ่มขึนไปทีเป็นอิสระต่อกนั ใน
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณ ด้วยวีธี Least 

Significance Difference (LSD) 

6.   สรุปผลการศึกษา  ตลอดจนเสนอคาํแนะนาํ  และจดัทาํเป็นรูปเล่ม  เพือรายงานผล
การศึกษา 
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บทที 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทีมีต่อฉลากบรรจุ

ภณัฑ์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผูว้ิจยัใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประชากรจากนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จาํนวน 364 คน ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็นขนัตอนต่าง ๆ ตามลาํดบัดงันี 

ส่วนที 1 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ  คณะ ระดบัชนัปี  ชือหอพกั  และ
รายไดเ้ฉลียต่อเดือน โดยการวิเคราะห์สถิติหาค่าความถี  และค่าร้อยละ 

ส่วนที 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูป 
แช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน โดยการ
วิเคราะห์  สถิติหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation)   
ส่วนที 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีที

อยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไดแ้ก่ ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่
แขง็  ช่วงเวลาทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ค่าใชจ่้ายในการซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ และเหตุผลทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
โดยการวิเคราะห์สถิติหาค่าความถี  และค่าร้อยละ 

ส่วนที 4 การวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แข็งของนิสิต
ปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยการวิเคราะห์สถิติหา
ค่าความถี    ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   

ส่วนที 5 การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จาํแนกตามระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุ
ภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ และจาํแนกตามพฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ โดยใชส้ถิติ 
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T-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพือวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของ ตวัแปร  

ในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณ ดว้ยวีธี  
Least Significance Difference (LSD) 

สัญลกัษณ์ทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

n แทน ขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) 

X แทน ค่าเฉลีย (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

Sig แทน ความน่าจะเป็นสาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ  
* แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

ส่วนที 1 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพัมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  คณะ  
ระดบัชนัปี  ชือหอพกั  และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน โดยการวิเคราะห์สถิติหาค่าความถี  และค่าร้อยละ 
แสดงผลดงัตารางที 5 – ตารางที 10 

 

ตารางที 5 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 98 26.9 

หญิง 266 73.1 

 

จากตารางที 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 266 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.1 เพศชาย จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 
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ตารางที 6 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

-  ปี 292 80.20 

-  ปี 69 19.00 

 ปีขึนไป 3 0.80 

  

จากตารางที 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง -  ปี จาํนวน 292 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.20 รองลงมา คือ อายุระหว่าง -  ปี จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 
และจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ  ปีขึนไป จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 
 

ตารางที 7 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามระดบัชนัปีของผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

ระดบัชนัปี จาํนวน ร้อยละ 

ชนัปีที   125 34.30 

ชนัปีที   106 29.10 

ชนัปีที    68 18.70 

ชนัปีที   65 17.90 

 

 จากตารางที 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาระดบัชนัปีที 1 จาํนวน   
125 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 รองลงมา คือ ระดบัชนัปีที 2 จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 
และจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ ระดบัชนัปีที 4 จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 
 

ตารางที 8 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามคณะของผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

คณะ จาํนวน ร้อยละ 

คณะเกษตร 36 9.90 

คณะวนศาสตร์   20 5.50 

คณะประมง 42 11.50 
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ตารางที 8  จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามคณะของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

คณะ จาํนวน ร้อยละ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 15 4.10 

คณะบริหารธุรกิจ 32 8.80 

คณะสงัคมศาสตร์ 23 6.30 

คณะวิทยาศาสตร์   30 8.20 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 2.50 

คณะมนุษยศาสตร์ 30 8.20 

คณะศึกษาศาสตร์   83 22.80 

คณะเทคนิคการสตัวแพทย ์ 9 2.50 

คณะสตัวแพทย ์     2 0.50 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 5.20 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 1.90 

คณะสิงแวดลอ้ม 7 1.90 

 

จากตารางที 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จาํนวน        
83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 รองลงมา คือ คณะประมง จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และ
จาํนวนนอ้ยทีสุด คือ คณะสตัวแพทย ์จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50    
 

ตารางที 9 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามชือหอพกัของผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

ชือหอพกั จาํนวน ร้อยละ 

หอพกัชาย  หอ 13 7 1.90 

หอพกัชาย  หอ  14 7 1.90 

หอพกัชาย  ตึก  5 12 3.30 

หอพกัชาย  ตึก  13 28 7.70 

หอพกัชาย  ตึก  14 22 6.00 

หอพกัชาย  ตึก  15 22 6.00 
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ตารางที 9 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามชือหอพกัของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

ชือหอพกั จาํนวน ร้อยละ 

หอพกัหญิง ชงโค 28 7.70 

หอพกัหญิง บุษกร 5 1.40 

หอพกัหญิง ขจรรัตน์ 4 1.10 

หอพกัหญิง ชวนชม 28 7.70 

หอพกัหญิง คทัลียา 4 1.10 

หอพกัหญิง มหาหงษ ์ 4 1.10 

หอพกัหญิง ราชาวดี 4 1.10 

หอพกัหญิง พทุธรักษา 4 1.10 

หอพกัหญิง พทุธชาด 37 10.20 

หอพกัหญิง  ขจีนุช 37 10.20 

หอพกัหญิง  เฟืองฟ้า 37 10.20 

หอพกัหญิง  ลีลาวดี 37 10.20 

หอพกัหญิง  สุพรรณณิการ์ 37 10.20 

 

 จากตารางที 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัทีหอพกั 5 แห่ง ซึงมีจาํนวน 37 คน 
เท่ากนั ไดแ้ก่ หอพกัหญิง พุทธชาด, หอพกัหญิง ขจีนุช, หอพกัหญิง เฟืองฟ้า, หอพกัหญิง ลีลาวดี 

และหอพกัหญิง สุพรรณณิการ์ คิดเป็นร้อยละ 10.2 เท่ากนั รองลงมา คือ หอพกัชาย ตึก 13,     
หอพกัหญิง ชงโค และหอพกัหญิง ชวนชม ซึงมีจาํนวน 28 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 7.70 เท่ากนั 
ส่วนจาํนวนนอ้ยทีสุด มีจาํนวน 4 คน เท่ากนั คือ หอพกั 5 แห่ง ไดแ้ก่ หอพกัหญิง ขจรรัตน์, หอพกั
หญิง คทัลียา, หอพกัหญิง  มหาหงษ์, หอพกัหญิง ราชาวดี และหอพกัหญิง พุทธรักษา คิดเป็น     

ร้อยละ 1.10 เท่ากนั 
 

ตารางที 10 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 

(n = 364) 

รายได ้ จาํนวน ร้อยละ 

ตาํกวา่ ,000 บาท 105 28.80 

,000 – 10,000  บาท 217 59.60 



58 

ตารางที  จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

รายได ้ จาํนวน ร้อยละ 

,001 - 15,000  บาท 36 9.90 

มากกวา่  ,000 บาท 6 1.60 

 

 จากตารางที 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง ,000 – 10,000  

บาท จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมา คือ รายไดต้าํกว่า ,000 บาท จาํนวน 105 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.80 และจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ รายได้มากกว่า ,000 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 1.60 
 
ส่วนที 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกยีวกบัปัจจัยของฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของ
นิสิตปริญญาตรีทอียู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน   
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูป  
แช่แขง็ โดยการวิเคราะห์สถิติหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  (Mean)  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แสดงผลดงัตารางที 11 – ตารางที 12 

 

ตารางที 11 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยั 

    ของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

(n = 364) 

ความคิดเห็นเกียวกบั
ปัจจยัของฉลาก     
บรรจุภณัฑอ์าหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ระดบัความคิดเห็น 

จาํนวน (ร้อยละ) 
 

X 

 

S.D. 
 

แปล
ผล เห็นดว้ย

อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

 

 

ไม่
แน่ใจ 

 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยงิ 

. รูปภาพบนฉลาก
บรรจุภณัฑส์ามารถ
ดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภค 

96 

(26.40) 

236 

(64.80) 

28 

( . ) 
2 

(0.50) 

2 

(0.50) 

4.16 0.62 เห็น
ดว้ย 
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ตารางที 11 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยั 

    ของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  (ต่อ) 
(n = 364) 

 
 
 

ความคิดเห็นเกียวกบั
ปัจจยัของฉลาก     
บรรจุภณัฑอ์าหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ระดบัความคิดเห็น 

จาํนวน (ร้อยละ) 
 

X 

 

S.D. 
 

แปล
ผล เห็นดว้ย

อยา่งยงิ 

เห็น
ดว้ย 

 

 

ไม่
แน่ใจ 

 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

 

ไม่เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยงิ 

. ตราสินคา้บนฉลาก
บรรจุภณัฑท์าํให ้

ตดัสินใจเลือกซือได ้

ง่ายขึน 

100 227 29 6 2 4.15 0.67 เห็น
ดว้ย (27.50) (62.40) (8.00) (1.60) (0.50) 

. ส่วนประกอบของ
อาหาร ทาํใหส้ามารถ
เลือกสินคา้ไดต้รงตาม
ความตอ้งการ 

116 192 54 2 (0) 4.16 0.68 เห็น
ดว้ย (31.90) (52.70) (14.80) (0.50) (0.00) 

. การแสดงคุณค่าทาง
โภชนาการ ทาํให้
ทราบปริมาณ
สารอาหารทีร่างกาย
ไดรั้บ    

132 165 59 8 (0) 4.16 0.77 เห็น
ดว้ย (36.30) (45.30) (16.20) (2.20) (0.00) 

. ราคาบน 

ฉลากบรรจุภณัฑ ์ 

ใหส้ามารถเปรียบเทียบ
ราคาสินคา้ก่อนการ
เลือกซือได ้

180 151 32 (0) 1 4.40 0.67 เห็น
ดว้ย
อยา่
งยงิ 

(49.50) (41.50) (8.80) (0.00) (0.30) 



60 

ตารางที 11 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยั 

    ของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  (ต่อ) 
 (n = 364) 

 
 จากตารางที 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลาก       
บรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิง (X = 4.21) เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิง 2 ขอ้ และ        

เห็นดว้ย 5 ขอ้ โดยมีค่าเฉลียความคิดเห็นมากทีสุดเกียวกบัประเด็นราคาบนฉลากบรรจุภณัฑ์ ทาํให้
สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนการเลือกซือได ้(X = 4.40) และประเด็นเครืองหมายรับรอง
รับรองความปลอดภยัของอาหาร ทาํใหสิ้นคา้มีความน่าเชือถือ (X = 4.40) ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลีย
ความคิดเห็นน้อยทีสุด คือ บอกวิธีการปรุงทีชัดเจน ทาํให้ประหยดัเวลา ง่ายต่อการรับประทาน     
(X = 4.06)    
 

ความคิดเห็นเกียวกบั
ปัจจยัของฉลาก     
บรรจุภณัฑอ์าหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ระดบัความคิดเห็น 

จาํนวน (ร้อยละ) 
 

X 

 

S.D. 
 

แปล 

ผล เห็นดว้ย
อยา่งยงิ 

เห็นดว้ย 

 

 

ไม่แน่ใจ 

 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 

. เครืองหมายรับรอง
รับรองความปลอดภยั
ของอาหาร ทาํให้
สินคา้มีความน่าเชือถือ 

171 169 21 3 (0) 4.40 0.64 เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยงิ 

(47.00) (46.40) (5.80) (0.80) (0.00) 

. บอกวิธีการปรุงที
ชดัเจน ทาํใหป้ระหยดั 
เวลา ง่ายต่อการ
รับประทาน    

107 183 64 10 (0) 4.06 0.76 เห็น
ดว้ย (29.40) (50.30) (17.60) (2.70) (0.00) 

รวม 4.21 0.43 เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยงิ 
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ตารางที 12 จาํนวน และร้อยละ จาํแนกตามระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ ์

   อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

(n = 364) 

ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ ์             
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

จาํนวน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 359 98.60 

ไม่เห็นดว้ย 5 1.40 

 
 จากตารางที 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 364 คน เกือบทงัหมดมีความคิดเห็น
เกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แขง็อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 359 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 98.60 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทีเหลือ 5 คน มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลาก
บรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็อยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 1.40 
 
ส่วนที 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพัก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน     
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  ไดแ้ก่  ความถีในการซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  ช่วงเวลาทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ยหีอ้อาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ทีเคยซือ และเหตุผลทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ โดยการวิเคราะห์สถิติหาค่าความถี และ  
ค่าร้อยละ แสดงผลดงัตารางที 13 – ตารางที 21 

 

ตารางที 13 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม 

(n = 364) 

ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน ร้อยละ 

ทุกวนั 10 2.70 

-   ครังต่อสปัดาห์ 97 26.60 

สปัดาห์ละครัง 130 35.70 

เดือนละครัง 102 28.00 

อืนๆ..................... 25 6.90 
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 จากตารางที 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แข็งสัปดาห์ละครัง จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 รองลงมา คือ มีความถีในการซือ      
เดือนละครัง จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และจาํนวนน้อยทีสุด คือ มีความถีในการซือ      
ทุกวนั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
  
ตารางที 14 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามช่วงเวลาทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

ช่วงเวลาทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน ร้อยละ 

มือเชา้  (06.00-10.00 น.) 50 13.70 

มือกลางวนั  (11.00-15.00 น.) 42 11.50 

มือเยน็  (16.00-19.00 น.) 135 37.10 

มือดึก  (20.00-24.00 น.) 137 37.60 

 
 จากตารางที 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ช่วงเวลา
มือดึก (20.00-24.00 น.) จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 รองลงมา คือ ช่วงเวลามือเยน็  
(16.00-19.00 น.) จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 และจาํนวนน้อยทีสุด คือ ช่วงเวลามือ
กลางวนั  (11.00-15.00 น.) จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 
 
ตารางที 15 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน ร้อยละ 

ประเภทอาหารจานเดียว  เช่น  ขา้วผดั  ผดัไทย 189 51.90 

ประเภทขา้วราด                   77 21.20 

ประเภทก๋วยเตียว  เช่น  เกียวนาํ    41 11.30 

ประเภทขา้วตม้ โจ๊ก 45 12.40 

อืนๆ………….. 12 3.30 
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จากตารางที 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
ประเภทอาหารจานเดียว เช่น ขา้วผดั ผดัไทย จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 รองลงมา คือ 

ซือประเภทขา้วราด จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 และจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ ประเภทอืน ๆ 
ไดแ้ก่ ประเภทขนมหวาน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
 
ตารางที 16 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่  30  บาท 28 7.70 

31-60 บาท 280 76.90 

61-90 บาท 40 11.00 

91-120 บาท 12 3.30 

มากกวา่ 120 บาท 4 1.10 

 
จากตารางที 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ราคา 31-60 บาท จาํนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 รองลงมา คือ มีค่าใชจ่้ายใน
การซือราคา 61-90 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ มีค่าใชจ่้าย
ในการซือราคามากกวา่ 120 บาท จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 

 
ตารางที 17 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามสถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

สถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน ร้อยละ 

ร้านสะดวกซือ 342 94.00 

หา้งสรรพสินคา้ชนันาํ  7 1.90 

เทสโกโ้ลตสั  บิกซี 15 4.10 

อืนๆ............................  0 0.00 
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 จากตารางที 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้าน
สะดวกซือ จาํนวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมา คือ ซือจากเทสโกโ้ลตสั บิกซี จาํนวน     
15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 และจาํนวนน้อยทีสุด คือ ซือจากห้างสรรพสินคา้ชนันาํ จาํนวน 7 คน    
คิดเป็นร้อยละ 1.90 
 
ตารางที 18 จาํนวน และร้อยละ จาํแนกตามยหีอ้อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ทีเคยซือทานของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

ยหีอ้อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน*

(คาํตอบ) 
ร้อยละ 

อีซีโก 230 36.90 

อีซีมีล 80 12.80 

พรานทะเล 119 19.10 

ทพัพี  2 0.30 

ไออิม 4 0.60 

เทสโกเ้รดดีมีล 11 1.80 

เอสแอนดพ์ี 132 21.20 

อืนๆ................ 46 7.40 

รวม 624 100.00 

* เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

 

 จากตารางที 18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ยหีอ้อีซีโกมากทีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 36.90 รองลงมา คือ ยีห้อเอสแอนด์พี คิดเป็นร้อยละ 21.20 และซืออาหารสาํเร็จรูป      
แช่แขง็ยหีอ้ทพัพีนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.30          
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ตารางที 19 จาํนวน และร้อยละ จาํแนกตามเหตุผลทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม 

(n = 364) 

เหตุผลทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน*

(คาํตอบ) 
ร้อยละ 

ราคาเหมาะสม 47 6.90 

หาซือไดง่้าย สะดวก 282 41.50 

เกบ็ไวไ้ดน้าน 85 12.50 

สะอาด  ถูกหลกัอนามยั 38 5.60 

รสชาติอร่อย 38 5.60 

มีใหเ้ลือกหลากหลาย 48 7.10 

ไม่มีเวลาทาํอาหารทานเอง 141 20.80 

อืนๆ................ 0 0.00 

รวม 679 100.00 

* เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

 

 จากตารางที 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีเหตุผลทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เพราะ   

หาซือไดง่้าย สะดวกมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ มีเหตุผลเพราะไม่มีเวลาทาํอาหาร
ทานเอง คิดเป็นร้อยละ 20.80 และมีเหตุผลทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเพราะสะอาด ถูกหลกั
อนามยัและรสชาติอร่อย นอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.60 เท่ากนั 

 
ตารางที 20 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามการดูฉลากบรรจุภณัฑก่์อนการตดัสินใจซือ 

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็มารับประทานของผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

การดูฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน ร้อยละ 

ดูทุกครัง 175 48.10 

ดูเป็นบางครัง 168 46.20 

ไม่ดูเลย 21 5.80 
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 จากตารางที 20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดูฉลากบรรจุภณัฑ์ทุกครังก่อนการ
ตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็มารับประทาน จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10 รองลงมา 
คือ ดูฉลากบรรจุภณัฑเ์ป็นบางครัง จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 และจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ 
ไม่ดูฉลากบรรจุภณัฑเ์ลย จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
 
ตารางที 21 จาํนวน และร้อยละ จาํแนกตามความคิดเห็นเกียวกบัความสาํคญัของฉลากบรรจุภณัฑ ์

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

(n = 364) 

ความสาํคญัของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํนวน ร้อยละ 

มีความสาํคญั 325 89.30 

ไม่มีความสาํคญั 13 3.60 

ไม่แน่ใจ 26 7.10 

 
 จากตารางที 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกียวกับฉลาก      
บรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็นนัมีความสาํคญั จาํนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 89.30 รองลงมา 
คือ มีความคิดเห็นไม่แน่ใจว่าฉลากบรรจุภณัฑมี์ความสาํคญั จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 

และจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ มีความคิดเห็นวา่ฉลากบรรจุภณัฑไ์ม่มีความสาํคญั จาํนวน 13 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 3.60 
 
ส่วนที 4 การวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจเลอืกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่
หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน   
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ไดแ้ก่ การรับรู้
ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจเลือก และการประเมินผลภายหลงั
การซือ โดยการวิเคราะห์สถิติหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)  แสดงผลดงัตารางที 22 – ตารางที 27 
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ตารางที 22 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัการตดัสินใจเลือกซือ 

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

(n = 364) 

ระดับการตัดสินใจเลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่
แขง็ 

X S.D. ระดบั 

1. การรับรู้ถึงปัญหา 3.47 0.66 มาก 
2. การคน้หาขอ้มูล 2.77 0.85 ปานกลาง 

3. การประเมินผลทางเลือก 3.81 0.54 มาก 
4. การตดัสินใจเลือก 3.41 0.77 มาก 
5. การประเมินผลภายหลงัการซือ 3.32 0.62 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.52 ปานกลาง 
 

จากตารางที 22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบั    ปาน
กลาง (X = 3.35) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมาก 3 ขอ้ และปานกลาง 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจในขนัการประเมินผล
ทางเลือกมากทีสุด (X = 3.81) ส่วนค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจในขนัการคน้หาขอ้มูลน้อยทีสุด       
(X = 2.77) 
 
ตารางที 23 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัการตดัสินใจเลือกซือ 

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการรับรู้ถึงปัญหา 
(n = 364) 

การตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูป       

แช่แขง็ 

ระดบัการตดัสินใจ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
 

X 

 

S.D. 
 

แปล 

ผล มาก
ทีสุด 

มาก 

 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ทีสุด 

1. ไม่ตอ้งเสียเวลาใน
การปรุงอาหาร 

142 183 35 2 2 4.27 0.70 มาก
ทีสุด (39.00) (50.30) (9.60) (0.50) (0.50) 

2. ท่านอยากซือเพือ 
ใหดู้เป็นคนทนัสมยั
ในสายตาผูอื้น 

20 

(5.50) 

48 

(13.20) 

61 

(16.80) 

 

103 

(28.30) 

132 

(36.30) 

2.23 1.23 นอ้ย 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัการตดัสินใจเลือกซือ 

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการรับรู้ถึงปัญหา (ต่อ) 
(n = 364) 

 
 จากตารางที 23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ขนัการรับรู้ถึงปัญหา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.47) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 1 ขอ้ มาก 1 ขอ้ และนอ้ย 1 ขอ้ โดยมี
ค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจมากทีสุดเกียวกบัประเด็นไม่ตอ้งเสียเวลาในการปรุงอาหาร (X = 4.27) 
ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลียระดับการตดัสินใจน้อยทีสุด คือ ท่านอยากซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 
เพอืใหดู้เป็นคนทนัสมยัในสายตาผูอื้น (X = 2.23)  
 

ตารางที 24 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัการตดัสินใจเลือกซือ 

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการคน้หาขอ้มูล  

(n = 364) 

การตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูป       

แช่แขง็ 

ระดบัการตดัสินใจ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
 

X 

 

S.D. 
 

แปล 

ผล มาก
ทีสุด 

มาก 

 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ทีสุด 

3. อาหารสาํเร็จรูป    
แช่แขง็เหมาะกบัผูที้มี   
วิถีชีวิตทีเร่งรีบ 

93 175 74 15 7 3.91 0.89 มาก 

(25.50) (48.10) (20.30) (4.10) (1.90) 

รวม 
 

3.47 0.66 มาก 

การตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ระดบัการตดัสินใจ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
 

X 

 

S.D. 
 

แปล 

ผล มาก
ทีสุด 

มาก 

 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ทีสุด 

1. ก่อนทีจะซือท่านได ้ 

รับขอ้มูลจากสือ
โฆษณา 

37 147 135 37 8 3.46 0.89 มาก 

(10.20) (40.40) (37.10) (10.20) (2.20) 
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ตารางที 24  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัการตดัสินใจเลือกซือ 

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการคน้หาขอ้มูล (ต่อ) 
(n = 364) 

 

 จากตารางที 24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูป  
แช่แขง็ ขนัการคน้หาขอ้มูล โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 2.77) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ ปานกลาง 1 ขอ้ และนอ้ย 2 

ขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจมากทีสุดเกียวกบัประเด็นก่อนทีจะซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

การตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

ระดบัการตดัสินใจ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
  

 
 

 

S.D. 
 

แปล
ผล มาก

ทีสุด 

มาก 

 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ทีสุด 

2. ก่อนทีจะซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่
แขง็ ท่านได้
สอบถามขอ้มูลจาก
พนกังานขาย 

20 47 83 140 74 2.45 1.12 นอ้ย 

(5.50) (12.90) (22.80) (38.50) (20.30) 

3. ก่อนทีจะซือ
อาหารสาํเร็จรูป    

แช่แขง็ ท่านได้
สอบถามขอ้มูลจาก
ญาติพีนอ้ง 

17 49 88 135 75 2.45 1.10 นอ้ย 

(4.70) (13.50) (24.20) (37.10) (20.60) 

4. ก่อนทีจะซือ
อาหารสาํเร็จรูป    

แช่แขง็ ท่านได้
สอบถามขอ้มูลจาก
เพือนหรือบุคคลรอบ
ขา้ง 

16 79 108 115 46 2.74 1.07 ปาน
กลาง (4.40) (21.70) (29.70) (31.60) (12.60) 

รวม 
 

2.77 0.85 ปาน
กลาง 



70 

ท่านได ้ รับขอ้มูลจากสือโฆษณา (X = 3.46) ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจนอ้ยทีสุด 
คือ ก่อนทีจะซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ท่านไดส้อบถามขอ้มูลจากพนกังานขาย (X = 2.45) และ
ก่อนทีจะซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ท่านไดส้อบถามขอ้มูลจากญาติพีนอ้ง (X = 2.45)  
 
ตารางที 25 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัการตดัสินใจเลือกซือ 

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการประเมินผลทางเลือก 

(n = 364) 

  

จากตารางที 25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ขนัการประเมินผลทางเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดับการ
ตดัสินใจมากทีสุดเกียวกบัประเด็นราคาของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแต่ละยีห้อ (  = 3.98)           

การตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ระดบัการตดัสินใจ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
 

X 

 

S.D. 
 

แปล
ผล มาก 

ทีสุด 

มาก 

 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ทีสุด 

1. ตวัผลิตภณัฑห์รือ
โภชนาการของอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แต่ละยหีอ้ 

53 189 111 10 1 3.78 0.73 มาก 

(14.60) (51.90) (30.50) (2.70) (0.30) 

2. ราคาของอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แต่ละยหีอ้ 

86 191 81 4 2 3.98 0.74 มาก 

(23.60) (52.50) (22.30) (1.10) (0.50) 
3. สถานทีจดัจาํหน่าย
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

แต่ละยหีอ้ 

65 213 75 6 5 3.90 0.75 มาก 

(17.90) (58.50) (20.60) (1.60) (1.40) 

4. การส่งเสริมการ ตลาด
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็   

แต่ละยหีอ้ 

40 160 139 19 6 3.57 0.82 มาก 

(11.00) (44.00) (38.20) (5.20) (1.60) 

รวม 
 

3.81 0.54 มาก 
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ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจน้อยทีสุด คือ การส่งเสริมการตลาดอาหารสําเร็จรูป     

แช่แขง็แต่ละยหีอ้ (  = 3.57)  
 
ตารางที 26 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัการตดัสินใจเลือกซือ 

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการตดัสินใจเลือก 

(n = 364) 

 

 จากตารางที 26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ขนัการตดัสินใจเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.41) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ และปานกลาง 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉลีย
ระดับการตดัสินใจมากทีสุดเกียวกับประเด็นเหตุผลทีท่านตดัสินใจซืออาหารอาหารสําเร็จรูป       

แช่แขง็ เพราะคุณภาพเหมาะสมกบัราคา (   = 3.64) ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจ

การตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

ระดบัการตดัสินใจ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
 

X 

 

S.D. 
 

แปลผล 
มาก 

ทีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย 

ทีสุด 

1. เหตุผลทีท่านตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็
เพราะสือโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ 

29 130 140 48 17 3.29 0.96 ปาน
กลาง (8.00) (35.70) (38.50) (13.20) (4.70) 

2. เหตุผลทีท่านตดัสินใจ
ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็
เพราะมีผูแ้นะนาํ หรือผูที้
เคยซือมาทานแลว้ 

38 123 138 41 24 3.30 1.02 ปาน
กลาง (10.40) (33.80) (37.90) (11.30) (6.60) 

3. เหตุผลทีท่านตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็
เพราะคุณภาพเหมาะสม 

กบัราคา 

49 171 117 17 10 3.64 0.87 มาก 

(13.50) (47.00) (32.10) (4.70) (2.70) 

รวม 
 

3.41 0.77 มาก 



72 

น้อยทีสุด คือ เหตุผลทีท่านตัดสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเพราะสือโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ (  = 3.29) 
 
ตารางที 27 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัการตดัสินใจเลือกซือ 

    อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการประเมินผลภายหลงัการซือ 

(n = 364) 

  

 จากตารางที 27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ขนัการประเมินผลภายหลงัการซือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.32) เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ และปานกลาง     
3 ขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจมากทีสุดเกียวกบัประเด็นท่านซือซาํยีห้อเดิมทุกครัง             

การตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

ระดบัการตดัสินใจ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
 

X 

 

S.D. 
 

แปลผล 
มาก
ทีสุด 

มาก 

 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ทีสุด 

1. ท่านซือซาํยหีอ้เดิม
ทุกครัง 

51 194 98 18 3 3.75 0.79 มาก 

(14.00) (53.30) (26.90) (4.90) (0.80) 
2. ท่านเปลียนยหีอ้ใหม่ 
หรือไม่ยดึติดยหีอ้ใน
การซือแต่ละครัง 

25 115 138 68 18 3.17 0.98 ปาน
กลาง (6.90) (31.60) (37.90) (18.70) (4.90) 

3. ท่านเคยบอกใหผู้อื้น
ซืออาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ตามท่าน 

31 93 112 83 45 2.95 1.15 ปาน
กลาง (8.50) (25.50) (30.80) (22.80) (12.40) 

4. ท่านรู้สึกพอใจ
รสชาติอาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ 

32 119 182 23 8 3.40 0.82 ปาน
กลาง (8.80) (32.70) (50.00) (6.30) (2.20) 

รวม 
 

3.32 0.62 ปาน 

กลาง 
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(  = 3.75) ส่วนประเดน็ทีมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจนอ้ยทีสุด คือ ท่านเคยบอกใหผู้อื้นซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ตามท่าน (   = 2.95) 
 
ส่วนที 5 การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลอืกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
ของนิสิตปริญญาตรีทอียู่หอพกัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน จําแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ จําแนกตามระดับความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยของฉลากบรรจุภัณฑ์อาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็ง และจําแนกตามพฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง  
 การทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์คือ สถิติ T-test สําหรับการทดสอบ
ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มทีเป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   
(One-way ANOVA) สาํหรับการทดสอบค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งตงัแต่ 3 กลุ่มขึนไปทีเป็นอิสระ
ต่อกนั ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณ ด้วยวีธี   
Least Significance Difference (LSD) 

สมมติฐานท ี1  นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมีปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 
 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
บางเขน   ทีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็
ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็
แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท ี1.1  นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ทีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขนทีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 
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ตารางที 28 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามเพศของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูป      

แช่แขง็ 

เพศ n X S.D. T Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูป       
แช่แขง็โดยรวม 

ชาย 98 3.42 0.63 1.421 0.157 ไม่แตกต่าง 
หญิง 266 3.32 0.47 

ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ชาย 98 3.51 0.76 0.579 0.564 ไม่แตกต่าง 

หญิง 266 3.46 0.63 

ขนัการคน้หาขอ้มูล ชาย 98 2.91 0.98 1.654 0.100 ไม่แตกต่าง 

หญิง 266 2.72 0.79 

ขนัการประเมินผล
ทางเลือก 

ชาย 98 3.86 0.57 1.251 0.212 ไม่แตกต่าง 

หญิง 266 3.78 0.53 

ขนัการตดัสินใจเลือก ชาย 98 3.48 0.87 0.912 0.363 ไม่แตกต่าง 

หญิง 266 3.39 0.73 

ขนัการประเมินผล
ภายหลงัการซือ 

ชาย 98 3.37 0.75 0.943 0.348 ไม่แตกต่าง 

หญิง 266 3.29 0.57 

 

 จากตารางที 28 พบว่า นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขนทีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึง
ปัญหา       ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการ
ประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 สมมติฐานท ี1.2  นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ทีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขนทีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขนทีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 
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ตารางที 29 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามอายขุอง 

   ผูต้อบแบบสอบถาม 
(n = 364) 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูป      

แช่แขง็ 

อาย ุ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูป       
แช่แขง็โดยรวม 

-  ปี 292 3.34 0.50 0.204 0.816 ไม่แตกต่าง 

-  ปี 69 3.37 0.59 

 ปีขึนไป 3 3.19 0.62 

รวม 364 3.35 0.52 

ขนัการรับรู้ถึงปัญหา -  ปี 292 3.47 0.65 0.333 0.717 ไม่แตกต่าง 

-  ปี 69 3.46 0.71 

 ปีขึนไป 3 3.78 1.07 

รวม 364 3.47 0.66 

ขนัการคน้หาขอ้มูล -  ปี 292 2.77 0.85 0.024 0.977 ไม่แตกต่าง 

-  ปี 69 2.78 0.84 

 ปีขึนไป 3 2.67 0.63 

รวม 364 2.77 0.85 

ขนัการประเมินผล
ทางเลือก 

-  ปี 292 3.80 0.54 0.375 0.687 ไม่แตกต่าง 

-  ปี 69 3.84 0.54 

 ปีขึนไป 3 3.58 0.52 

รวม 364 3.81 0.54 

ขนัการตดัสินใจเลือก -  ปี 292 3.42 0.76 0.464 0.629 ไม่แตกต่าง 

-  ปี 69 3.39 0.80 

 ปีขึนไป 3 3.00 1.00 

รวม 364 3.41 0.77 
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ตารางที 29 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามอายขุอง 

   ผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูป      

แช่แขง็ 

อาย ุ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการประเมินผล
ภายหลงัการซือ 

-  ปี 292 3.30 0.59 1.104 0.333 ไม่แตกต่าง 

-  ปี 69 3.40 0.75 

 ปีขึนไป 3 3.00 0.50 

รวม 364 3.32 0.62 

 

 จากตารางที 29 พบว่า นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึง
ปัญหา       ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการ
ประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 สมมติฐานท ี1.3  นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ทีมีระดบัชนัปี  แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีระดบัชนัปีแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขนทีมีระดบัชนัปีแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 

ตารางที 30 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามระดบัชนัปี 

   ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 (n = 364) 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ระดบั  
ชนัปี 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
โดยรวม 

 

ชนัปีที   125 3.44 0.51 

 

3.213* 

 

0.023 

 

แตกต่าง 
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ตารางที 30 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามระดบัชนัปี 

   ของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ระดบั  
ชนัปี 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
โดยรวม (ต่อ) 

ชนัปีที   106 3.24 0.50    

ชนัปีที    68 3.31 0.44 

ชนัปีที   65 3.38 0.61 

รวม 364 3.35 0.52 

ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ชนัปีที   125 3.56 0.59 2.247 0.083 ไม่แตกต่าง 

ชนัปีที   106 3.35 0.69 

ชนัปีที    68 3.44 0.64 

ชนัปีที   65 3.53 0.75 

รวม 364 3.47 0.66 

ขนัการคน้หาขอ้มูล ชนัปีที   125 2.85 0.91 1.022 0.383 ไม่แตกต่าง 

ชนัปีที   106 2.66 0.81 

ชนัปีที    68 2.82 0.72 

ชนัปีที   65 2.75 0.89 

รวม 364 2.77 0.85 

ขนัการประเมินผล
ทางเลือก 

ชนัปีที   125 3.85 0.54 1.981 0.116 ไม่แตกต่าง 

ชนัปีที   106 3.76 0.55 

ชนัปีที    68 3.71 0.53 

ชนัปีที   65 3.90 0.55 

รวม 364 3.81 0.54 

ขนัการตดัสินใจเลือก ชนัปีที   125 3.54 0.81 2.043 0.108 ไม่แตกต่าง 

ชนัปีที   106 3.30 0.73 

ชนัปีที    68 3.40 0.63 

ชนัปีที    .  .  

รวม  .  .  
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ตารางที  ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามระดบัชนัปี 

   ของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = ) 

ระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ระดบั  
ชนัปี 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการประเมินผลภายหลงั
การซือ 

ชนัปีที   125 3.45 0.57 5.261* 0.001 แตกต่าง 
ชนัปีที   106 3.15 0.62 

ชนัปีที    68 3.24 0.57 

ชนัปีที   65 3.40 0.72 

รวม 364 3.32 0.62 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 30 พบว่า นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีระดบัชนัปีแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม และขนั
การประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนขนัการรับรู้
ถึงปัญหา ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก และขนัการตดัสินใจเลือกไม่แตกต่างกนั  
 เพือให้ทราบว่านิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขนทีมี
ระดับชันปีแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งโดยรวม และขันการ
ประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั เป็นรายคู่ใดบา้ง จึงทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ 
ดว้ยวีธี Least Significance Difference (LSD) ผลดงัตารางที 31 – ตารางที 32 

  

ตารางที 31 ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม จาํแนกตาม 

   ระดบัชนัปีของผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least      

     Significance Difference (LSD) 

 

ระดบัชนัปี 

 

X 

ระดบัชนัปี 

ชนัปีที   ชนัปีที   ชนัปีที    ชนัปีที   

3.44 3.24 3.31 3.38 

ชนัปีที   3.44 - 0.203* 0.130 0.055 

ชนัปีที   3.24  - -0.073 -0.148 
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ตารางที 31 ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม จาํแนกตาม 

   ระดบัชนัปีของผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least      

                  Significance Difference (LSD)  (ต่อ) 

ระดบัชนัปี 

 

X 

ระดบัชนัปี 

ชนัปีที   ชนัปีที   ชนัปีที    ชนัปีที   

3.44 3.24 3.31 3.38 

ชนัปีที    3.31   - -0.075 

ชนัปีที   3.38    - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  

จากตารางที 31 พบว่า นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขนทีมีระดบัชนัปีแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวมแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 โดยนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนระดบัชนัปีที 
1 มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งโดยรวมมากกว่านิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนระดบัชนัปีที 2 

 

ตารางที 32 ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ขนัการประเมินผล 

   ภายหลงัการซือ จาํแนกตามระดบัชนัปีของผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบพหุคูณเป็น   

    รายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance Difference (LSD) 

ระดบัชนัปี 

 

X 

ระดบัชนัปี 

ชนัปีที   ชนัปีที   ชนัปีที    ชนัปีที   

3.45 3.15 3.24 3.40 

ชนัปีที   3.45 - 0.297* 0.211* 0.050 

ชนัปีที   3.15  - -0.086 -0.247* 

ชนัปีที    3.24   - -0.161 

ชนัปีที   3.40    - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที 32 พบว่า นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
บางเขนทีมีระดับชันปีแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซืออาหารสําเ ร็จรูปแช่แข็งขันการ
ประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 โดยนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนระดบัชนัปีที 
1 มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการประเมินผลภายหลงัการซือมากกว่านิสิต
ปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  ระดบัชนัปีที 2 และระดบัชนัปี
ที 3 นอกจากนีนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนระดบัชนัปี
ที 2 มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการประเมินผลภายหลงัการซือนอ้ยกว่านิสิต
ปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนระดบัชนัปีที 4 

 สมมติฐานท ี1.4  นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ทีมีคณะแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีคณะแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีคณะแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 

ตารางที 33 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามคณะของ 

   ผูต้อบแบบสอบถาม 
 (n = 364) 

ระดบัการ 

ซืออาหาร
สาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

คณะ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็โดยรวม 

เกษตร 36 3.41 0.46 0.900 0.559 ไม่แตกต่าง 
วนศาสตร์ 20 3.31 0.70 

ประมง 42 3.30 0.55 

เศรษฐศาสตร์ 15 3.11 0.59 

บริหารธุรกิจ 32 3.32 0.43 
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ตารางที 33 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามคณะของ 

   ผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ

อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

คณะ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็โดยรวม 

(ต่อ) 

สังคมศาสตร์ 23 3.28 0.51    

วิทยาศาสตร์ 30 3.29 0.52 

วิศวกรรมศาสตร์ 9 3.20 0.49 

มนุษยศาสตร์ 30 3.38 0.47 

ศึกษาศาสตร์ 83 3.46 0.52 

เทคนิคการ 

สัตวแพทย ์
9 3.54 0.63 

สัตวแพทย ์ 2 3.39 0.31 

อุตสาหกรรมเกษตร 19 3.18 0.43 

สถาปัตยกรรม 7 3.33 0.63 

สิงแวดลอ้ม 7 3.40 0.63 

รวม 364 3.35 0.52 

ขนัการรับรู้ถึง
ปัญหา 

เกษตร 36 3.54 0.51 1.354 0.174 ไม่แตกต่าง 

วนศาสตร์ 20 3.48 0.75 

ประมง 42 3.37 0.73 

เศรษฐศาสตร์ 15 3.16 0.76 

บริหารธุรกิจ 32 3.43 0.54 

สังคมศาสตร์ 23 3.38 0.73 

วิทยาศาสตร์ 30 3.32 0.72 

วิศวกรรมศาสตร์ 9 3.19 0.56 

มนุษยศาสตร์ 30 3.54 0.54 

ศึกษาศาสตร์ 83 3.68 0.65 
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ตารางที 33  ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามคณะของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ

อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

คณะ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการรับรู้ถึง
ปัญหา  (ต่อ) 

เทคนิคการ 

สัตวแพทย ์
 .  .     

สัตวแพทย ์ 2 3.67 0.47  

 

  

อุตสาหกรรมเกษตร 19 3.32 0.71 

สถาปัตยกรรม 7 3.38 0.85 

สิงแวดลอ้ม 7 3.48 0.72 

รวม 364 3.47 0.66 

ขนัการคน้หา
ขอ้มูล 

เกษตร 36 2.84 0.80 1.288 0.212 ไม่แตกต่าง 

วนศาสตร์ 20 2.81 1.09 

ประมง 42 2.79 0.83 

เศรษฐศาสตร์ 15 2.65 0.71 

บริหารธุรกิจ 32 2.59 0.83 

สังคมศาสตร์ 23 2.63 0.91 

วิทยาศาสตร์ 30 2.72 0.83 

วิศวกรรมศาสตร์ 9 2.72 0.81 

มนุษยศาสตร์ 30 2.67 0.78 

ศึกษาศาสตร์ 83 2.92 0.83 

เทคนิคการ 

สัตวแพทย ์

9 3.39 1.22 

สัตวแพทย ์ 2 2.38 1.24 

อุตสาหกรรมเกษตร 19 2.34 0.59 

สถาปัตยกรรม 7 2.86 0.79 
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ตารางที 33 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามคณะของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ

อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

คณะ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการคน้หา
ขอ้มูล (ต่อ) 

สิงแวดลอ้ม  .  .     
รวม  .  .     

ขนัการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

เกษตร 36 3.88 0.52 0.632 0.838 ไม่แตกต่าง 

วนศาสตร์ 20 3.83 0.68 

ประมง 42 3.80 0.62 

เศรษฐศาสตร์ 15 3.52 0.62 

บริหารธุรกิจ 32 3.83 0.58 

สังคมศาสตร์ 23 3.70 0.53 

วิทยาศาสตร์ 30 3.79 0.57 

วิศวกรรมศาสตร์ 9 3.83 0.47 

มนุษยศาสตร์ 30 3.80 0.48 

ศึกษาศาสตร์ 83 3.88 0.53 

เทคนิคการ 

สัตวแพทย ์

9 3.78 0.48 

สัตวแพทย ์ 2 4.00 0.35 

อุตสาหกรรมเกษตร 19 3.68 0.42 

สถาปัตยกรรม 7 3.86 0.58 

สิงแวดลอ้ม 7 3.75 0.29 

รวม 364 3.81 0.54 

ขนัการ
ตดัสินใจเลือก 

เกษตร 36 3.46 0.80 0.900 0.559 ไม่แตกต่าง 

วนศาสตร์ 20 3.27 0.97 

ประมง 42 3.38 0.77 

เศรษฐศาสตร์ 15 3.20 0.88 
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ตารางที 33  ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามคณะของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ

อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

คณะ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการ
ตดัสินใจเลือก 
(ต่อ) 

บริหารธุรกิจ  .  0.65    

สังคมศาสตร์  .  0.71 

วิทยาศาสตร์ 30 3.43 0.70 

วิศวกรรมศาสตร์ 9 2.78 1.11 

มนุษยศาสตร์ 30 3.53 0.74 

ศึกษาศาสตร์ 83 3.53 0.75 

เทคนิคการ 

สัตวแพทย ์

9 3.44 0.75 

สัตวแพทย ์ 2 3.50 0.71 

อุตสาหกรรมเกษตร 19 3.25 0.74 

สถาปัตยกรรม 7 3.48 0.57 

สิงแวดลอ้ม 7 3.29 0.91 

รวม 364 3.41 0.77 

ขนัการ
ประเมินผล
ภายหลงัการซือ 

เกษตร 36 3.38 0.57 0.690 0.784 ไม่แตกต่าง 

วนศาสตร์ 20 3.18 0.51 

ประมง 42 3.21 0.63 

เศรษฐศาสตร์ 15 3.08 0.74 

บริหารธุรกิจ 32 3.34 0.62 

สังคมศาสตร์ 23 3.42 0.61 

วิทยาศาสตร์ 30 3.23 0.48 

วิศวกรรมศาสตร์ 9 3.36 0.68 

มนุษยศาสตร์ 30 3.45 0.59 

ศึกษาศาสตร์ 83 3.34 0.70 
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ตารางที 33  ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามคณะของ 

    ผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
(n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

คณะ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการ
ประเมินผล
ภายหลงัการ
ซือ 

เทคนิคการ 

สัตวแพทย ์
 .  .     

สัตวแพทย ์  .  .  

อุตสาหกรรมเกษตร 19 3.37 0.52 

สถาปัตยกรรม 7 3.11 0.80 

สิงแวดลอ้ม 7 3.25 0.72 

รวม 364 3.32 0.62 

 
 จากตารางที 33 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
บางเขน  ทีมีคณะแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้
ถึงปัญหา       ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการ
ประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที 1.5  นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ทีมี
รายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 
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ตารางที 34 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามรายไดข้อง 

   ผูต้อบแบบสอบถาม 

(n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจ
ซืออาหาร
สาํเร็จรูป 
แช่แขง็ 

รายได ้ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการ
ตดัสินใจ
ซืออาหาร    

สาํเร็จรูป 
แช่แขง็
โดยรวม 

ตาํกวา่ ,000 บาท 105 3.42 0.50 2.132 0.096 ไม่แตกต่าง 
,000 – 10,000  บาท 217 3.29 0.52 

,001 - 15,000  บาท 36 3.45 0.50 

มากกวา่  ,000 บาท 6 3.31 0.79 

รวม 364 3.35 0.52 

ขนัการ
รับรู้ถึง
ปัญหา 

ตาํกวา่ ,000 บาท 105 3.56 0.66 1.638 0.180 ไม่แตกต่าง 

,000 – 10,000  บาท 217 3.41 0.66 

,001 - 15,000  บาท 36 3.56 0.65 

มากกวา่  ,000 บาท 6 3.67 0.70 

รวม 364 3.47 0.66 

ขนัการ
คน้หา
ขอ้มูล 

ตาํกวา่ ,000 บาท 105 2.85 0.89 0.899 0.442 ไม่แตกต่าง 

,000 – 10,000  บาท 217 2.73 0.81 

,001 - 15,000  บาท 36 2.84 0.88 

มากกวา่  ,000 บาท 6 2.42 1.21 

รวม 364 2.77 0.85 

ขนัการ
ประเมิน 

ผลทาง 

เลือก 

ตาํกวา่ ,000 บาท 105 3.85 0.54 1.230 0.299 ไม่แตกต่าง 

,000 – 10,000  บาท 217 3.76 0.54 

,001 - 15,000  บาท 36 3.92 0.55 

มากกวา่  ,000 บาท 6 3.88 0.59 

รวม 364 3.81 .542 
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ตารางที 34   ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามรายไดข้อง 

 ผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป 
แช่แขง็ 

รายได ้ n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการ
ตดัสินใจ
เลือก 

ตาํกวา่ ,000 บาท 105 3.58 0.71 2.840* 0.038 แตกต่าง 

,000 – 10,000  บาท 217 3.33 0.78 

,001 - 15,000  บาท 36 3.45 0.80 

มากกวา่  ,000 บาท 6 3.17 0.96 

รวม 364 3.41 0.77 

ขนัการ
ประเมินผล
ภายหลงั
การซือ 

ตาํกวา่ ,000 บาท 105 3.35 0.61 2.086 0.102 ไม่แตกต่าง 

,000 – 10,000  บาท 217 3.26 0.62 

,001 - 15,000  บาท 36 3.51 0.60 

มากกวา่  ,000 บาท 6 3.50 0.82 

รวม 364 3.32 0.62 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 34 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
บางเขน  ทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งขนัการตดัสินใจ
เลือกแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก และขนัการ
ประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั  
 เพือให้ทราบว่านิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขนทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการตดัสินใจเลือก
แตกต่างกนั เป็นรายคู่ใดบา้ง จึงทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance 

Difference (LSD) ผลดงัตารางที 35 
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ตารางที 35  ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ขนัการตดัสินใจเลือก  
 จาํแนกตามรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี  
 Least  Significance Difference (LSD) 

 

รายได ้

 

X 

รายได ้

ตาํกวา่ 
,000 บาท 

,000 – 

10,000  

บาท 

,001 - 

15,000  

บาท 

มากกวา่  
,000 

บาท 

3.58 3.33 3.45 3.17 

ตาํกวา่ ,000 บาท 3.58 - 0.254* 0.127 0.414 

,000 – 10,000  บาท 3.33  - -0.127 0.161 

,001 - 15,000  บาท 3.45   - 0.287 

มากกวา่  ,000 บาท 3.17    - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 35 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งขนัการตดัสินใจ
เลือก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 โดยนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมีรายได้
ตาํกว่า 5,000 บาท มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการตดัสินใจเลือกมากกว่า
นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขนทีมีรายได ้ ,000 – 10,000 บาท 

 

สมมติฐานที 2 นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมีระดบั
ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการ
ตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่าง
กนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่าง
กนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 

ตารางที 36  ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามระดบั  
ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูต้อบ   
แบบสอบถาม 

(n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร

สาํเร็จรูป    แช่
แขง็ 

ระดบัความ
คิดเห็น

เกียวกบัปัจจยั
ของฉลาก
บรรจุภณัฑ ์    
อาหาร

สาํเร็จรูปแช่
แขง็ 

n X S.D. T Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จ 
รูปแช่แขง็
โดยรวม 

ไม่เห็นดว้ย 5 2.72 0.41 -2.730* 0.007 แตกต่าง 

เห็นดว้ย 359 3.35 0.52 

ขนัการคน้หา
ขอ้มูล 

ไม่เห็นดว้ย 5 2.10 0.63 -1.792 0.074 ไม่แตกต่าง 

เห็นดว้ย 359 2.78 0.85 

ขนัการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

ไม่เห็นดว้ย 5 3.15 0.29 -2.752* 0.006 แตกต่าง 
เห็นดว้ย 359 

 

3.82 

 

0.54 

 

ขนัการ
ตดัสินใจเลือก 

ไม่เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 
5 

359 

 

2.67 

3.42 

 

0.41 

0.77 

 

-2.185* 0.030 แตกต่าง 
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ตารางที 36   ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามระดบั  
ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบ   แบบสอบถาม 

(n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป    
แช่แขง็ 

ระดบัความ
คิดเห็นเกียวกบั
ปัจจยัของฉลาก
บรรจุภณัฑ ์       

อาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ 

n X S.D. T Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการ
ประเมินผล
ภายหลงัการ
ซือ 

ไม่เห็นดว้ย 5 2.65 0.70 -2.421* 0.016 แตกต่าง 
เห็นดว้ย 

 
359 3.32 0.62 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 36 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่าง
กนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งโดยรวม ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการ
ตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 ส่วนขนัการรับรู้ถึงปัญหา และขนัการคน้หาขอ้มูลไม่แตกต่างกนั 

        
 

สมมติฐานที 3 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
พฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่
แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีพฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูป     แช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขต 
บางเขน  ทีมีพฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที 3.1 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีความถีในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน  ทีมีความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขนทีมีความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 

ตารางที 37 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามความถีใน 

   การซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร

สาํเร็จรูปแช่
แขง็ 

ความถีในการ
ซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่

แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ 

อาหาร
สาํเร็จรูปแช่
แขง็โดยรวม 

ทุกวนั 

-  ครังต่อ
สัปดาห์ 

สปัดาห์ละครัง 

เดือนละครัง 

อืนๆ............... 
รวม 

10 

343 

 

130 

102 

25 

364 

3.78 

3.43 

 

3.32 

3.28 

3.26 

3.35 

0.52 

0.46 

 

0.54 

0.52 

0.54 

0.52 

3.070* 0.017 แตกต่าง 
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ตารางที  ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามความถีใน 

   การซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
  (n = ) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป    
แช่แขง็ 

ความถีในการซือ
อาหารสาํเร็จรูป

แช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการรับรู้
ถึงปัญหา 

ทุกวนั 10 3.93 0.63 4.583* 0.001 แตกต่าง 

-  ครังต่อ
สัปดาห์ 

97 3.62 0.61 

สปัดาห์ละครัง 130 3.48 0.64 

เดือนละครัง 102 3.33 0.69 

อืนๆ.................... 25 3.24 0.71 

รวม 364 3.47 0.66 

ขนัการคน้หา
ขอ้มูล 

ทุกวนั 10 3.33 1.13 1.925 0.106 ไม่แตกต่าง 

-  ครังต่อ
สัปดาห์ 

97 2.89 0.78 

สปัดาห์ละครัง 130 2.71 0.91 

เดือนละครัง 102 2.70 0.78 

อืนๆ.................... 25 2.70 0.88 

รวม 364 2.77 0.85 

ขนัการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

ทุกวนั 10 4.10 0.68 1.899 0.110 ไม่แตกต่าง 

-  ครังต่อ
สัปดาห์ 

97 3.79 0.49 

สปัดาห์ละครัง 130 3.74 0.56 

เดือนละครัง 102 3.84 0.55 

อืนๆ.................... 25 3.97 0.52 

รวม 364 3.81 0.54 
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ตารางที 37  ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามความถีใน 

 การซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป    
แช่แขง็ 

ความถีในการซือ
อาหารสาํเร็จรูป

แช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการ
ตดัสินใจ
เลือก 

ทุกวนั 10 3.67 0.42 0.594 0.667 ไม่แตกต่าง 

-  ครังต่อ
สัปดาห์ 

97 3.41 0.71 

สัปดาห์ละครัง 130 3.43 0.75 

เดือนละครัง 102 3.41 0.86 

อืนๆ.................... 25 3.24 0.83 

รวม 364 3.41 0.77 

ขนัการ
ประเมินผล
ภายหลงัการ
ซือ 

ทุกวนั 10 3.88 0.59 5.709* 0.000 แตกต่าง 
-  ครังต่อ
สัปดาห์ 

97 3.48 0.52 

สปัดาห์ละครัง 130 3.29 0.67 

เดือนละครัง 102 3.18 0.59 

อืนๆ.................... 25 3.15 0.67 

รวม 364 3.32 0.62 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  

 จากตารางที 37 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีความถีในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูป     แช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหาและขนัการประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือกและ
ขนัการตดัสินใจเลือกไม่แตกต่างกนั 
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 เพือใหท้ราบวา่นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนที
มีความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่
แข็งโดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหาและขนัการประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั เป็นรายคู่
ใดบา้ง จึงทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance Difference (LSD)                    
ผลดงัตารางที 38 – ตารางที 40 

 

ตารางที 38 ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม จาํแนกตาม 

   ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบพหุคูณ 

   เป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance Difference (LSD) 

ความถีในการซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

 

X 

ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ทุกวนั -  ครัง
ต่อสปัดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครัง 

เดือนละ
ครัง 

อืนๆ..... 

3.78 3.43 3.32 3.28 3.26 

ทุกวนั 3.78 - 0.349* 0.462* 0.496* 0.516* 

-  ครังต่อสปัดาห์ 3.43  - 0.112 0.146* 0.166 

สปัดาห์ละครัง 3.32   - 0.034 0.054 

เดือนละครัง 3.28    - 0.020 

อืนๆ.................... 3.26     - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 38 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีความถีในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูป      แช่แขง็โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 โดยนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมีความถี
ในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทุกวนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งโดยรวม
มากกว่านิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมีความถีในการ
ซืออาหารสาํเร็จรูป แช่แขง็ -  ครังต่อสัปดาห์ สัปดาห์ละครัง เดือนละครัง และอืน ๆ เช่น นาน ๆ 
ครัง 

 นอกจากนีนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมี
ความถีในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง -  ครังต่อสัปดาห์ มีระดับการตัดสินใจซืออาหาร
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สาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวมมากกว่านิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เดือนละครัง 

 

ตารางที 39  ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ขนัการรับรู้ถึงปัญหา  
  จาํแนกตามความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม    
      เปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance Difference (LSD) 

 

ความถีในการซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

 

X 

ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ทุกวนั -  ครัง
ต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครัง 

เดือนละ
ครัง 

อืนๆ..... 

3.93 3.62 3.48 3.33 3.24 

ทุกวนั 3.93 - 0.315 0.451* 0.607* 0.693* 

-  ครังต่อสปัดาห์ 3.62  - 0.137 0.292* 0.379* 

สปัดาห์ละครัง 3.48   - 0.155 0.242* 

เดือนละครัง 3.33    - 0.087 

อืนๆ.................... 3.24     - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  

 จากตารางที 39 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีความถีในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการรับรู้ถึงปัญหาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 โดยนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมีความถี
ในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทุกวนั และ -  ครังต่อสัปดาห์ มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สํ า เ ร็ จ รูป      แ ช่แข็ งขันการ รับ รู้ ถึ ง ปัญห า  มากกว่ า นิ สิ ตป ริญญาต รี ทีอยู่หอพัก ใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมีความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สัปดาห์
ละครัง เดือนละครัง และอืน ๆ เช่น นาน ๆ ครัง 

 นอกจากนีนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมี
ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สปัดาห์ละครัง มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่
แขง็ขนัการรับรู้ถึงปัญหา มากกว่านิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน
ทีมีความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็นาน ๆ ครัง 
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ตารางที 40 ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ขนัการประเมินผล 

   ภายหลงัการซือ จาํแนกตามความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ 

   ผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance   

    Difference (LSD) 

 

ความถีในการซือ
อาหารสาํเร็จรูป       

แช่แขง็ 

 

X 

ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ทุกวนั -  ครัง
ต่อสปัดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครัง 

เดือนละ
ครัง 

อืนๆ..... 

3.88 3.48 3.29 3.18 3.15 

ทุกวนั 3.88 - 0.396 0.587* 0.696* 0.725* 

-  ครังต่อสปัดาห์ 3.48  - 0.191* 0.300* 0.329* 

สัปดาห์ละครัง 3.29   - .110 0.138 

เดือนละครัง 3.18    - 0.029 

อืนๆ.................... 3.15     - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  

 จากตารางที 40 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีความถีในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งขนัการประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั
0.05 

 โดยนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  ทีมี
ความถีในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทุกวนั และ -  ครังต่อสัปดาห์ มีระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสําเร็จรูป     แช่แข็งขนัการประเมินผลภายหลงัการซือมากกว่านิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมีความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สัปดาห์
ละครัง เดือนละครัง และอืน ๆ เช่น นาน ๆ ครัง 

 

 สมมติฐานที 3.2 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีช่วงเวลาทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขนทีมีช่วงเวลาทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขนทีมีช่วงเวลาทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 

ตารางที 41 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามช่วงเวลาที 

   ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม 
  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป   
แช่แขง็ 

ช่วงเวลาทีซือ
อาหารสาํเร็จรูป

แช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป    
แช่แขง็
โดยรวม 

มือเชา้  
(06.00-10.00 น.) 

50 3.43 0.57 1.942 0.122 ไม่แตกต่าง 

มือกลางวนั  
(11.00-15.00 น.) 

42 3.46 0.55 

มือเยน็   
(16.00-19.00 น.) 

135 3.35 0.51 

มือดึก   
(20.00-24.00 น.) 

137 3.27 0.50 

รวม 364 3.35 0.52 

ขนัการรับรู้
ถึงปัญหา 

มือเชา้  
(06.00-10.00 น.) 

50 3.59 0.68 1.097 0.350 ไม่แตกต่าง 

มือกลางวนั  
(11.00-15.00 น.) 

42 3.54 0.65 
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ตารางที 41 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามช่วงเวลาที 

   ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป   
แช่แขง็ 

ช่วงเวลาทีซือ
อาหารสาํเร็จรูป

แช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการรับรู้
ถึงปัญหา  
(ต่อ) 

มือเยน็   
(16.00-19.00 น.) 

135 3.47 0 .65    

มือดึก   
(20.00-24.00 น.) 

137 3.41 0.67 

รวม 364 3.47 0.66 

ขนัการคน้หา
ขอ้มูล 

มือเชา้  
(06.00-10.00 น.) 

50 2.89 0.85 1.529 0.207 ไม่แตกต่าง 

มือกลางวนั  
(11.00-15.00 น.) 

42 2.90 0.83 

มือเยน็   
(16.00-19.00 น.) 

135 2.81 0.88 

มือดึก   
(20.00-24.00 น.) 

137 2.66 0.82 

รวม 364 2.77 0.85 

ขนัการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

มือเชา้  
(06.00-10.00 น.) 

50 3.83 0.62 0.895 0.444 ไม่แตกต่าง 

มือกลางวนั  
(11.00-15.00 น.) 

42 3.91 0.48 

มือเยน็   
(16.00-19.00 น.) 

135 3.76 0.53 

มือดึก   
(20.00-24.00 น.) 

137 3.81 0.54 
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ตารางที 41   ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามช่วงเวลาที 

 ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
  (n = 364) 

 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป   
แช่แขง็ 

ช่วงเวลาทีซือ
อาหารสาํเร็จรูป

แช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

รวม 364 3.81 0.54    

ขนัการ
ตดัสินใจ
เลือก 

มือเชา้  
(06.00-10.00 น.) 

50 3.51 0.79 1.955 0.120 ไม่แตกต่าง 

มือกลางวนั  
(11.00-15.00 น.) 

42 3.60 0.75 

มือเยน็   
(16.00-19.00 น.) 

135 3.42 0.72 

มือดึก   
(20.00-24.00 น.) 

137 3.31 0.81 

รวม 364 3.41 0.77 

ขนัการ
ประเมินผล
ภายหลงั   
การซือ 

มือเชา้  
(06.00-10.00 น.) 

50 3.38 0.67 1.440 0.231 ไม่แตกต่าง 

มือกลางวนั  
(11.00-15.00 น.) 

42 3.40 0.70 

มือเยน็   
(16.00-19.00 น.) 

135 3.35 0.64 

มือดึก   
(20.00-24.00 น.) 

137 3.23 0.55 

รวม 364 3.32 0.62 
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 จากตารางที 41 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีช่วงเวลาทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนั
การตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 

 สมมติฐานที 3.3 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขนทีมีประเภทของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขนทีมีประเภทของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 

ตารางที 42 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามประเภท 

   ของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป    

แช่แขง็ 

ประเภทของอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป   
แช่แขง็
โดยรวม 

ประเภทอาหารจานเดียว  

เช่น ขา้วผดั ผดัไทย 
189 3.32 0.49 0.710 0.586 ไม่แตกต่าง 

ประเภทขา้วราด                77 3.37 0.48 

ประเภทก๋วยเตียว   41 3.30 0.58 

ประเภทขา้วตม้ โจ๊ก 45 3.45 0.59 

อืนๆ………….. 12 3.31 0.67 

รวม 364 3.35 0.52 
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ตารางที 42 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามประเภท 

   ของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป    

แช่แขง็ 

ประเภทของอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการรับรู้
ถึงปัญหา 

ประเภทอาหารจานเดียว  
เช่น  ขา้วผดั  ผดัไทย 

189 3.44 0.64 0.883 0.474 ไม่แตกต่าง 

ประเภทขา้วราด                77 3.44 0.67 

ประเภทก๋วยเตียว   41 3.47 0.77 

ประเภทขา้วตม้ โจ๊ก 45 3.61 0.66 

อืนๆ………….. 12 3.64 0.59 

รวม 364 3.47 0.66 

ขนัการคน้หา
ขอ้มูล 

ประเภทอาหารจานเดียว  

เช่น  ขา้วผดั  ผดัไทย 
189 2.66 0.82 2.442* 0.047 แตกต่าง 

ประเภทขา้วราด                77 2.79 0.84 

ประเภทก๋วยเตียว 41 2.95 0.74 

ประเภทขา้วตม้ โจ๊ก 45 3.04 0.90 

อืนๆ………….. 12 2.85 1.23 

รวม 364 2.77 0.85 

ขนัการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

ประเภทอาหารจานเดียว  

เช่น  ขา้วผดั  ผดัไทย 
189 3.81 0.54 0.893 0.468 ไม่แตกต่าง 

ประเภทขา้วราด                77 3.86 0.48 

ประเภทก๋วยเตียว   41 3.68 0.56 

ประเภทขา้วตม้ โจ๊ก 45 3.85 0.55 

อืนๆ………….. 12 3.71 0.80 

รวม 364 3.81 0.54 
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ตารางที 42 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามประเภท 

   ของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ)  
  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป    

แช่แขง็ 

ประเภทของอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการ
ตดัสินใจ
เลือก 

ประเภทอาหารจานเดียว 

เช่น  ขา้วผดั  ผดัไทย 
189 3.36 0.74 1.208 0.307 ไม่แตกต่าง 

ประเภทขา้วราด                77 3.57 0.68 

ประเภทก๋วยเตียว  เช่น  
เกียวนาํ    

41 3.37 0.89 

ประเภทขา้วตม้ โจ๊ก 45 3.44 0.88 

อืนๆ………….. 12 3.25 0.89 

รวม 364 3.41 0.77 

ขนัการ
ประเมินผล
ภายหลงั   
การซือ 

ประเภทอาหารจานเดียว  

เช่น  ขา้วผดั  ผดัไทย 
189 3.38 0.60 2.233 0.065 ไม่แตกต่าง 

ประเภทขา้วราด                77 3.27 0.57 

ประเภทก๋วยเตียว  เช่น  
เกียวนาํ    41 3.09 0.67 

ประเภทขา้วตม้ โจ๊ก 45 3.35 0.60 

อืนๆ………….. 12 3.17 0.97 

รวม 364 3.32 0.62 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 จากตารางที 42 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แข็ง ขนัการคน้หาขอ้มูลแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนระดบัการ
ตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนั
การตดัสินใจเลือก  และขนัการประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั  
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 เพือให้ทราบว่านิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีประเภทของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ ขนัการคน้หาขอ้มูลแตกต่างกนั เป็นรายคู่ใดบา้ง จึงทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณ
เป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance Difference (LSD) ผลดงัตารางที 43 

 

ตารางที 43 ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ขนัการคน้หาขอ้มูล  
   จาํแนกตามประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบ 

     พหุคูณเป็น รายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance Difference (LSD) 

 

ประเภทของอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 

 

 

X 

ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

ประเภท
อาหาร
จานเดียว  

เช่น   
ขา้วผดั  
ผดัไทย 

ประเภท
ขา้วราด     

ประเภท
ก๋วยเตียว  
เช่น   

เกียวนาํ   

ประเภท
ขา้วตม้ 
โจ๊ก 

 
อืนๆ…… 

2.66 2.79 2.95 3.04 2.85 

ประเภทอาหารจาน
เดียว  เช่น  ขา้วผดั   
ผดัไทย 

2.66 - -0.129 -0.285 -0.379 -0.194 

ประเภทขา้วราด              2.79  - -0.156 -.250 -0.065 

ประเภทก๋วยเตียว  เช่น  
เกียวนาํ    

2.95   - -0.094 0.091 

ประเภทขา้วตม้ โจ๊ก 3.04    - 0.185 

อืนๆ………….. 2.85     - 

 
 จากตารางที 43 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขนทีมีประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ขนัการคน้หาขอ้มูลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เ มือทําการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบคู่ทีต่างกนั 
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 สมมติฐานที 3.4 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขนทีมีค่าใช้จ่ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขนทีมีค่าใช้จ่ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 

ตารางที 44 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามค่าใชจ่้ายใน 

   การซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ

อาหารสาํเร็จรูป    
แช่แขง็ 

ค่าใชจ่้ายในการซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็โดยรวม 

นอ้ยกวา่ 30 บาท 28 3.23 0.50 2.811* 0.025 แตกต่าง 
31-60  บาท 280 3.33 0.48 

61-90  บาท 40 3.37 0.63 

91-120 บาท 12 3.80 0.65 

มากกวา่ 120 บาท 4 3.49 0.96 

รวม 364 3.35 0.52 

ขนัการรับรู้ถึง
ปัญหา 

นอ้ยกวา่ 30 บาท 28 3.30 0.46 1.811 0.126 ไม่แตกต่าง 

31-60  บาท 280 3.46 0.64 

61-90  บาท 40 3.52 0.75 

91-120 บาท 12 3.89 0.77 

มากกวา่ 120 บาท 4 3.33 1.68 

รวม 364 3.47 0.66 
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ตารางที 44  ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามค่าใชจ่้าย  
ในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม(ต่อ) 

  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ

อาหารสาํเร็จรูป   
แช่แขง็ 

ค่าใชจ่้ายในการซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการคน้หา
ขอ้มูล 

นอ้ยกวา่ 30 บาท 28 2.85 0.80 4.178* 0.003 แตกต่าง 

31-60  บาท 280 2.70 0.81 

61-90  บาท 40 2.98 0.92 

91-120 บาท 12 3.56 1.06 

มากกวา่ 120 บาท 4 3.19 1.01 

รวม 364 2.77 0.85 

ขนัการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

นอ้ยกวา่ 30 บาท 28 3.64 0.43 2.217 0.067 ไม่แตกต่าง 
31-60  บาท 280 3.83 0.53 

61-90  บาท 40 3.66 0.63 

91-120 บาท 12 4.04 0.48 

มากกวา่ 120 บาท 4 3.94 0.77 

รวม 364 3.81 0.54 

ขนัการตดัสินใจ
เลือก 

นอ้ยกวา่ 30 บาท 28 3.26 0.84 0.667 0.616 ไม่แตกต่าง 

31-60  บาท 280 3.41 0.74 

61-90  บาท 40 3.42 0.91 

91-120 บาท 12 3.69 0.80 

มากกวา่ 120 บาท 4 3.42 0.83 

รวม 364 3.41 0.77 

ขนัการ
ประเมินผล
ภายหลงัการซือ 

นอ้ยกวา่ 30 บาท 28 3.13 0.77 2.554* 0.039 แตกต่าง 

31-60  บาท 280 3.31 0.56 

61-90  บาท 40 3.33 0.81 

91-120 บาท 12 3.79 0.75 
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ตารางที 44 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามค่าใชจ่้าย  
ในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 

  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ

อาหารสาํเร็จรูป   
แช่แขง็ 

ค่าใชจ่้ายในการซือ
อาหารสาํเร็จรูป 

แช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการ
ประเมินผล

ภายหลงัการซือ 

มากกวา่ 120 บาท 4 3.50 0.935    
รวม 

364 3.32 0.623 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  

 จากตารางที 44 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูป   แช่แขง็โดยรวม ขนัการคน้หาขอ้มูล และขนัการประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการประเมินผลทางเลือก และ
ขนัการตดัสินใจเลือกไม่แตกต่างกนั  
 เพือให้ทราบว่านิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขนทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูป     แช่แขง็โดยรวม ขนัการคน้หาขอ้มูล และขนัการประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั 
เป็นรายคู่ใดบา้ง จึงทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance Difference 

(LSD) ผลดงัตารางที 45 – ตารางที 47 
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ตารางที 45 ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม จาํแนกตาม 

   ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบพหุคูณ   

    เป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance Difference (LSD) 

 

ค่าใชจ่้ายในการซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

 

X 

ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

นอ้ยกวา่ 
30 บาท 

31-60  

บาท 

61-90  

บาท 

91-120 

บาท 

มากกวา่ 
120 บาท 

3.23 3.33 3.37 3.80 3.49 

นอ้ยกวา่ 30 บาท 3.23 - -0.102 -0.141 -0.566* -0.256 

31-60 บาท 3.33  - -0.039 -0.464* -0.154 

61-90 บาท 3.37   - -0.425* -0.115 

91-120 บาท 3.80    - 0.310 

มากกวา่ 120 บาท 3.49     - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 45 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 โดยนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมี
ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ราคานอ้ยกว่า 30 บาท ราคา 31-60 บาท และราคา 61-90 

บาท มีระดบั   การตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวมนอ้ยกว่านิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกั
ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขนทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็ราคา 91-120 
บาท 
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ตารางที 46 ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ขนัการคน้หาขอ้มูล  
   จาํแนกตามค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม    
     เปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance Difference (LSD) 

 

ค่าใชจ่้ายในการซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่

แขง็ 

 

X 

ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

นอ้ยกวา่ 
30 บาท 

31-60  

บาท 

61-90  

บาท 

91-120 

บาท 

มากกวา่ 
120 บาท 

2.85 2.70 2.98 3.56 3.19 

นอ้ยกวา่ 30 บาท 2.85 - 0.152* -0.127 -0.714* -0.339* 

31-60  บาท 2.70  - -0.279 -0.866 -0.491 

61-90  บาท 2.98   - -0.587 -0.212 

91-120 บาท 3.56    - 0.375 

มากกวา่ 120 บาท 3.19     - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 46 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูป   แช่แขง็ขนัการคน้หาขอ้มูลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 โดยนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งราคาน้อยกว่า 30 บาท มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการคน้หาขอ้มูลมากกว่านิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน  ทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ราคา 31-60 บาท 

 นอกจากนี นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขนทีมี
ค่าใชจ่้าย  ในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ราคานอ้ยกว่า 30 บาท มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สํ า เ ร็ จ รูป         แ ช่ แข็ ง ขันก า รค้นห าข้อมู ล  น้อ ย กว่ า นิ สิ ตป ริญญาต รี ที อ ยู่ ห อพัก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งราคา 
91-120 บาท และมากกวา่ 120 บาท 
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ตารางที 47 ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ขนัการประเมินผล 

   ภายหลงัการซือ จาํแนกตามค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของ 

   ผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบพหุคูณเป็นรายคู่ ดว้ยวีธี Least Significance    

     Difference (LSD) 

 

ค่าใชจ่้ายในการซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

 

X 

ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

นอ้ยกวา่ 
30 บาท 

31-60  

บาท 

61-90  

บาท 

91-120 

บาท 

มากกวา่ 
120 บาท 

3.13 3.31 3.33 3.79 3.50 

นอ้ยกวา่ 30 บาท 3.13 - -0.184 -0.206 -0.667* -0.375 

31-60  บาท 3.31  - -0.022 -0.483* -0.191 

61-90  บาท 3.33   - -0.460* -0.169 

91-120 บาท 3.79    - 0.292 

มากกวา่ 120 บาท 3.50     - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  

 จากตารางที 47 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูป   แช่แขง็ขนัการประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05  โดยนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมีค่าใชจ่้ายใน
การซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ราคานอ้ยกวา่ 30 บาท ราคา 31-60 บาท และราคา 61-90 บาท มีระดบั
การตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งขนัการประเมินผลภายหลังการซือ น้อยกว่ากว่านิสิต
ปริญญาตรีทีอยูห่อพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขนทีมีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็  ราคา 91-120 บาท 

 

 สมมติฐานที 3.5 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนทีมีสถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานหลกั (H0): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน  ทีมีสถานทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกัน มีระดับการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานรอง (H1): นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขต บางเขนทีมีสถานทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกัน มีระดับการตดัสินใจซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั 

 

ตารางที 48 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามสถานทีซือ 

   อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป   
แช่แขง็ 

สถานทีซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป    
แช่แขง็
โดยรวม 

ร้านสะดวกซือ 342 3.33 0.51 1.186 0.307 ไม่แตกต่าง 
หา้งสรรพสินคา้ชนันาํ 7 3.49 0.63 

เทสโกโ้ลตสั  บิกซี 15 3.52 0.65 

อืนๆ...................  - - - 

รวม 364 3.35 0.52 

ขนัการรับรู้
ถึงปัญหา 

ร้านสะดวกซือ 342 3.47 0.65 .168 0.845 ไม่แตกต่าง 

หา้งสรรพสินคา้ชนันาํ 7 3.33 0.79 

เทสโกโ้ลตสั  บิกซี 15 3.44 0.97 

อืนๆ...................  - - - 

รวม 364 3.47 0.66 

ขนัการคน้หา
ขอ้มูล 

ร้านสะดวกซือ 342 2.75 0.84 2.093 0.125 ไม่แตกต่าง 

หา้งสรรพสินคา้ชนันาํ 7 3.04 1.11 

เทสโกโ้ลตสั  บิกซี 15 3.17 0.90 

อืนๆ...................  - - - 
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ตารางที 48 ความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ จาํแนกตามสถานทีซือ 

   อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
  (n = 364) 

ระดบัการ
ตดัสินใจซือ
อาหาร
สาํเร็จรูป   
แช่แขง็ 

สถานทีซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 

n X S.D. F Sig ทดสอบ
สมมติฐาน 

ขนัการคน้หา
ขอ้มูล (ต่อ) 

รวม  .  .     

ขนัการ
ประเมินผล
ทางเลือก 

ร้านสะดวกซือ 342 3.80 0.54 0.409 0.664 ไม่แตกต่าง 

หา้งสรรพสินคา้ชนันาํ 7 3.96 0.64 

เทสโกโ้ลตสั บิกซี 15 3.87 0.63 

อืนๆ...................  - - - 

รวม 364 3.81 0.54 

ขนัการ
ตดัสินใจ
เลือก 

ร้านสะดวกซือ 342 3.40 0.77 0.960 0.384 ไม่แตกต่าง 

หา้งสรรพสินคา้ชนันาํ 7 3.52 0.74 

เทสโกโ้ลตสั บิกซี 15 3.67 0.87 

อืนๆ...................  - - - 

รวม 364 3.41 0.77 

ขนัการ
ประเมินผล
ภายหลงัการ
ซือ 

ร้านสะดวกซือ 342 3.30 0.62 1.099 0.334 ไม่แตกต่าง 

หา้งสรรพสินคา้ชนันาํ 7 3.57 0.57 

เทสโกโ้ลตสั บิกซี 15 3.47 0.78 

อืนๆ...................  - - - 

รวม 364 3.32 0.62 
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 จากตารางที 48 พบวา่ นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  ทีมีสถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการ
ตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 
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บทที 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ทีมีต่อฉลาก 

บรรจุภณัฑ์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมี
วตัถุประสงค ์      1) เพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่
แขง็ พฤติกรรม  การซือและระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรี
ทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 2) เพือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือก
ซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขนจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 3) เพือเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จาํแนกตามระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  4) เพือ
เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกั
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  จาํแนกตามพฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จาํนวน 364 คน และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ผล
การศึกษาทีไดน้าํมาสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี 
 
.สรุปผลการวจิัย 

ในการศึกษาไดแ้บ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 5 ส่วน สามารถสรุปผลการวิจยัได ้
ดงันี 

ส่วนที 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีที
อยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพัก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นนิสิตปริญญาตรีทีอยู่
หอพกัใมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน จาํนวน 364 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จาํนวน 266 คน         คิดเป็นร้อยละ 73.10 โดยมีอายรุะหว่าง -  ปี จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80.20 ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาระดบัชนัปีที 1 จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 ศึกษาคณะ
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ศึกษาศาสตร์มากทีสุด จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 นอกจากนีส่วนใหญ่พกัทีหอพกั 5 แห่ง 
ซึงมีจาํนวน 37 คน เท่ากนั ไดแ้ก่ หอพกัหญิง พุทธชาด, หอพกัหญิง ขจีนุช, หอพกัหญิง เฟืองฟ้า, 
หอพกัหญิง ลีลาวดี และหอพกัหญิง สุพรรณณิการ์ คิดเป็นร้อยละ 10.20 เท่ากนั และมีรายได้
ระหวา่ง ,000 – 10,000  บาทมากทีสุด จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 

ส่วนที 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยของฉลากบรรจุภัณฑ์
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขต
บางเขน  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป     
แช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ โดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิ (     = 4.21) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิ 2 ขอ้ และเห็นดว้ย 5 ขอ้ โดยมีค่าเฉลียความคิดเห็นมากทีสุด
เกียวกบัประเด็นราคาบนฉลากบรรจุภณัฑ์ ทาํให้สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนการเลือกซือ
ได ้(       = 4.40) และประเด็นเครืองหมายรับรองรับรองความปลอดภยัของอาหาร ทาํให้สินคา้มี
ความน่าเชือถือ (       = 4.40) ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลียความคิดเห็นนอ้ยทีสุด คือ บอกวิธีการปรุงที
ชดัเจน ทาํใหป้ระหยดัเวลา ง่ายต่อการรับประทาน (      = 4.06)    

นอกจากนี ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 364 คน เกือบทงัหมดมีความคิดเห็นเกียวกบั
ปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 359 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.60 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทีเหลือ 5 คน มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลาก       
บรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็อยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 1.40 

ส่วนที 3 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิต
ปริญญาตรีทอียู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีที
อยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แข็งสัปดาห์ละครัง จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 ซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ช่วงเวลามือดึก  (20.00-24.00 น.) จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 ส่วน
ใหญ่ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ประเภทอาหารจานเดียว เช่น ขา้วผดั ผดัไทย จาํนวน 189 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.9 0มีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ราคา 31-60 บาท จาํนวน 280 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.90 ส่วนใหญ่ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซือ จาํนวน 342 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.00 ซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งยีห้ออีซีโกมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.90 มีเหตุผลทีซือ

X
X

X

X
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อาหารสําเร็จรูปแช่แขง็เพราะหาซือไดง่้าย สะดวกมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.50 นอกจากนีส่วน
ใหญ่ดูฉลากบรรจุภณัฑ์ทุกครังก่อนการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็มารับประทาน จาํนวน 
175 คน       คิดเป็นร้อยละ 48.10 และมีความคิดเห็นเกียวกบัฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่
แขง็นนัมีความสาํคญั จาํนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 89.30 

ส่วนที 4 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจเลอืกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
ของนิสิตปริญญาตรีทอียู่หอพกัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิต
ปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (    = 3.35) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบ
แบบ สอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ และปานกลาง 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดบั
การตดัสินใจในขนัการประเมินผลทางเลือกมากทีสุด (      = 3.81) ส่วนค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจ
ในขนัการคน้หาขอ้มูลนอ้ยทีสุด (        = 2.77)  

ระดับการตัดสินใจขันการรับรู้ถึงปัญหา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับการ
ตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการรับรู้ถึงปัญหา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (    = 3.47) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 1 ขอ้    
มาก 1 ขอ้ และนอ้ย 1 ขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจมากทีสุดเกียวกบัประเด็นไม่ตอ้งเสียเวลา
ในการปรุงอาหาร (     = 4.27) ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจนอ้ยทีสุด คือ ท่านอยาก
ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ เพือใหดู้เป็นคนทนัสมยัในสายตาผูอื้น (     = 2.23)  

ระดบัการตดัสินใจขนัการคน้หาขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจ
เลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการคน้หาขอ้มูล โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (      = 2.77) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก 1 ขอ้             
ปานกลาง 1 ขอ้ และนอ้ย 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจมากทีสุดเกียวกบัประเด็นก่อนทีจะ
ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ท่านไดรั้บขอ้มูลจากสือโฆษณา (      = 3.46) ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลีย
ระดบัการตดัสินใจน้อยทีสุด คือ ก่อนทีจะซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ท่านไดส้อบถามขอ้มูลจาก
พนกังานขาย (       = 2.45) และก่อนทีจะซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ท่านไดส้อบถามขอ้มูลจากญาติ
พีนอ้ง (     = 2.45)   

ระดบัการตดัสินใจขนัการประเมินผลทางเลือก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการ
ตดัสินใจเลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งขนัการประเมินผลทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก          
(      = 3.81) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจมากทีสุดเกียวกบัประเด็นราคาของอาหารสําเร็จรูป     
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แช่แข็งแต่ละยีห้อ (      = 3.98) ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจน้อยทีสุด คือ การ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แต่ละยหีอ้ (    = 3.57)  

ระดบัการตดัสินใจขนัการตดัสินใจเลือก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการ
ตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการตดัสินใจเลือก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (     = 3.41) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ และ   
ปานกลาง 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจมากทีสุดเกียวกบัประเด็นเหตุผลทีท่านตดัสินใจ
ซืออาหารแช่แขง็สาํเร็จรูป เพราะคุณภาพเหมาะสมกบัราคา (      = 3.64) ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลีย
ระดบัการตดัสินใจนอ้ยทีสุด คือ เหตุผลทีท่านตดัสินใจซืออาหารแช่แขง็สาํเร็จรูปเพราะสือโฆษณา
และการประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ (     = 3.29)   

ระดบัการตดัสินใจขนัการประเมินผลภายหลงัการซือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการประเมินผลภายหลงัการซือ โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (       = 3.32) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ และปานกลาง 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจมากทีสุด
เกียวกบัประเด็นท่านซือซาํยหีอ้เดิมทุกครัง (     = 3.75) ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลียระดบัการตดัสินใจ
นอ้ยทีสุด คือ ท่านเคยบอกใหผู้อื้นซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ตามท่าน (     = 2.95)  

ส่วนที 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกซือ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน  จําแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จําแนกตามระดับความคิดเห็นเกยีวกบัปัจจัยของ
ฉลาก  บรรจุภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง และจําแนกตามพฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

1. ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิต     
ปริญญาตรีทีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจําแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

1.1 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
เพศแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนั
การคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผลภายหลงั
การซือไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

1.2 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
อายแุตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนั
การคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผลภายหลงั
การซือไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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1.3 นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมี
ระดับชันปีแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งโดยรวม และขันการ
ประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนขนัการรับรู้ถึง
ปัญหา ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก และขนัการตดัสินใจเลือกไม่แตกต่างกนั 

1.4 นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมี
คณะแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนั
การคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจเลือก และขนัการประเมินผลภายหลงั
การซือไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

1.5 นิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนทีมี
รายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการตดัสินใจเลือกแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม 
ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก และขนัการประเมินผล
ภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั  

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิต     
ปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจาํแนกตามระดบัความคิดเห็น
เกียวกบัปัจจยับนฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 
นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขนทีมีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั
ปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกัน มีระดับการตดัสินใจซืออาหาร
สําเร็จรูป  แช่แข็งโดยรวม ขันการประเมินผลทางเลือก  ขันการตัดสินใจเลือก  และขันการ
ประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนขนัการรับรู้ถึง
ปัญหา และขนัการคน้หาขอ้มูลไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิต     
ปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจาํแนกตามพฤติกรรมการซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

3.1 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็
โดยรวม     ขนัการรับรู้ถึงปัญหาและขนัการประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือกและขนัการตดัสินใจ
เลือกไม่แตกต่างกนั 
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3.2 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
ช่วงเวลาทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจ
เลือก และขนัการประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

3.3 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ขนั
การคน้หาขอ้มูลแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนระดบัการตดัสินใจซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจ
เลือกและขนัการประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั 

3.4 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่
แข็งโดยรวม ขนัการคน้หาขอ้มูล และขนัการประเมินผลภายหลงัการซือแตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการประเมินผลทางเลือก และขนัการ
ตดัสินใจเลือกไม่แตกต่างกนั  

3.5 นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมี
สถานทีซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแตกต่างกัน มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
โดยรวม ขนัการรับรู้ถึงปัญหา ขนัการคน้หาขอ้มูล ขนัการประเมินผลทางเลือก ขนัการตดัสินใจ
เลือก และขนัการประเมินผลภายหลงัการซือไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 

.อภิปรายผล 
ผลการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทีมีต่อฉลาก        

บรรจุภณัฑข์องนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีประเดน็ที
สามารถนาํมาอภิปรายผล ไดด้งันี 

จากการศึกษา พบวา่ ดา้นขอ้มูลความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑอ์าหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง โดยมีค่าเฉลียความคิดเห็นมากทีสุดเกียวกบัประเด็นราคาบน
ฉลาก     บรรจุภณัฑ์ ทาํให้สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนการเลือกซือได ้และประเด็น
เครืองหมายรับรองรับรองความปลอดภยัของอาหาร ทาํให้สินคา้มีความน่าเชือถือ อาจเป็นไดว้่า
ผูบ้ริโภคยงัเป็นนิสิตปริญญาตรีและอยู่ในยุคค่าครองชีพสูงตอ้งมีการใชจ่้ายเงินอย่างระมดัระวงั 
ดงันนัจึงใหค้วามสาํคญักบัราคาบนฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เป็นลาํดบัแรก ๆ แต่ถา้
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ราคาของผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แขง็ของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แต่ละ
รายมีราคาไล่เลียกนั ผูบ้ริโภคจึงให้ความสาํคญัเกียวกบัเครืองหมายรับรองรับรองความปลอดภยั
ของอาหารดว้ยในขณะเวลาเดียวกนั เพราะเครืองหมายรับรองจะทาํให้ผูบ้ริโภคมนัใจในความ
ปลอดภยัของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ประเภทนนั ๆ ได ้

จากการศึกษา พบวา่ ดา้นพฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรี
ทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ส่วนใหญ่มีความถีในการซืออาหาร
สาํเร็จรูป        แช่แขง็สัปดาห์ละครัง ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ประเภทอาหารจานเดียว เช่น ขา้ว
ผดั ผดัไทย มีค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งราคา 31-60 บาท ส่วนใหญ่ซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซือ ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ยีห้ออีซีโกมากทีสุด มีเหตุผลทีซือ
อาหารสาํเร็จรูป       แช่แขง็เพราะหาซือไดง่้าย สะดวก นอกจากนีส่วนใหญ่ดูฉลากบรรจุภณัฑ์ทุก
ครังก่อนการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แข็งมารับประทาน และมีความคิดเห็นเกียวกบัฉลาก
บรรจุภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งนนัมีความสําคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรลดา โรจน์
พิบูลยพ์นัธ์ (2550) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับประทานอาหารจานเดียว โดยตรายหีอ้ทีผูบ้ริโภค
ชอบมากทีสุด  3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เอสแอนดพ์ี ซีพี และอีซีโก ตามลาํดบั สาเหตุชืนชอบตรายหีอ้
ดงักล่าว เนืองจาก รสชาติ หาซือง่าย และสะดวกไม่ตอ้งเสียเวลาการเตรียมอาหาร สถานทีที
ผูบ้ริโภคซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็บ่อยทีสุด ไดแ้ก่ ร้านสะดวกซือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาฏ
ยา พนัธเสนา (2550) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซืออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ของลูกคา้ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมในการ
ตดัสินใจซือส่วนใหญ่ตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปดว้ยตนเอง ประเภทอาหารทีซือบ่อยทีสุด คือ 
อาหารทะเลสาํเร็จรูป    แช่แขง็ ส่วนเหตุผลในการซือ เพราะตอ้งการความสะดวกในการบริโภค 
และจาํนวนเงินทีใชซื้อต่อครังไม่เกิน 100 บาท  สอดคลอ้งกบังานวิจยัขององัคว์รา รัตนสะอาด 
(2551) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็พร้อมรับประทานของผูบ้ริโภคใน
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ความถีโดยเฉลียในการซือ  1-3 ครังต่อเดือน เหตุผลทีซือ
เนืองจากสะดวกในการรับประทาน สถานทีซือบ่อยทีสุด คือ ร้านสะดวกซือ ตรายหีอ้ทีซือบ่อยทีสุด
คือ อีซีโก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรญา เดียวทิพยสุ์คนธ์ (2552) ไดศึ้กษาเรือง ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคอาหารปรุงสาํเร็จแช่แขง็ มีเหตุผลในการเลือกซือ
อาหารปรุงสาํเร็จแช่แขง็มารับประทาน เพราะหาซือไดส้ะดวก สถานทีซืออาหารปรุงสาํเร็จแช่แขง็ 
คือ ร้านสะดวกซือ ความถีในการรับประทานอาหารปรุงสาํเร็จแช่แขง็เดือนละ 1 ครังหรือนอ้ยกว่า 
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และซือครังละไม่เกิน 100 บาท สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลคันา เลาหวิโรจน์พจน์ (2553) ไดศึ้กษา
เรือง พฤติกรรมของผูห้ญิงวยัทาํงานในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซืออาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทาน พบว่า เหตุผลทีเลือกซืออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานเพราะสะดวกในการ
รับประทาน และตรายหีอ้ทีเลือกซือบ่อยทีสุด คือ อีซีโก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนิดา จิระ
ไตรพร (2553) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของพนกังานสุภาพสตรี 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ พบวา่ ความถีโดยเฉลียในการซือ 1-5 ครังต่อเดือน 
เหตุผลทีซือเนืองจากสะดวก ประหยดัเวลาในการปรุง  

นอกจากนี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดาพร กุณฑลบุตร ( ) กล่าวว่า ฉลากเป็น   
ส่วนหนึงทีช่วยในดา้นการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์โดยมีคุณลกัษณะดงันี 1. การสร้างความสวยงามและ
ดึงดูดใจผูบ้ริโภค (Beautiful and attractive) 2. ใหข้อ้มูลทีจาํเป็นและเหมาะสม  (Provide necessary  
information) 3. ใหข้อ้มูลทีเกียวกบัวิธีใช ้ (Instruction  for  users) 4. ใหข้อ้มูลเกียวกบัราคา (Prices) 
แสดงราคาให้ผูบ้ริโภคทราบก่อนการตดัสินใจ ดงันนั ฉลากบรรจุภณัฑน์บัเป็นปัจจยัสาํคญัทาํให้
ผูบ้ริโภคไดท้ราบรายละเอียดเกียวกบัผลิตภณัฑที์ระบุไวบ้นฉลาก ซึงสามารถช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิด
การตดัสินใจซือผลิตภณัฑไ์ดใ้นระดบัหนึง เช่น ฉลากบรรจุภณัฑที์ระบุโภชนาการและราคาจะมี
ความน่าเชือถือช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกอาหารทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและยนิดีทีพร้อมจะซือ
ผลิตภณัฑใ์นราคาทีเหมาะสม 

จากการเปรียบเทียบระดับการตดัสินใจเลือกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิต
ปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  จาํแนกตามปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์  ผลการศึกษาทีเป็นไปตามสมมติฐาน  พบวา่ 

นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทีมีระดับชันปี
แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งโดยรวม และขนัการประเมินผล
ภายหลงัการซือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

นิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทีมีรายได้
แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ขนัการตดัสินใจเลือกแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สนธยา  คงฤทธิ (2544: 105) กล่าวไวว้่า การตดัสินใจของผู ้
ซือมกัจะไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาของบุคคลทาํให้มีความ
ตอ้งการในผลิตภณัฑ์และมีพฤติกรรมการซือแตกต่างกนัไปตามสภาพระดบัการศึกษา และการ
เลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลคนหนึงไดรั้บผลกระทบจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจของคนเราจะประกอบไปดว้ย รายไดที้สามารถใชจ่้ายได ้ 
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.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตดัสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทีมีต่อฉลาก       

บรรจุภัณฑ์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
ผูป้ระกอบการอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และ
นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ตลอดจนปรับปรุงและพฒันาฉลาก
ของบรรจุต่อไป เพือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง
ขนัได ้โดยผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 

1. จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยของฉลากบรรจุภัณฑ์อาหาร
สาํเร็จรูป     แช่แขง็ ให้ความสาํคญัในเรืองราคาบนฉลากบรรจุภณัฑ์ ทาํให้สามารถเปรียบเทียบ
ราคาสินคา้ก่อนการเลือกซือได ้และเครืองหมายรับรองรับรองความปลอดภยัของอาหาร ทาํให้
สินคา้มีความน่าเชือถือ ผูป้ระกอบการอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ควรระบุราคาและเครืองหมายรับรอง
รับรองความปลอดภยัของอาหารบนฉลากบรรจุภณัฑใ์หช้ดัเจน 

2. จากผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ส่วนใหญ่ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ช่วงเวลามือดึก (20.00-24.00 
น.) ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ประเภทอาหารจานเดียว เช่น ขา้วผดั ผดัไทย มากทีสุด มีค่าใชจ่้ายใน
การซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ราคา 31-60 บาท และส่วนใหญ่ซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้าน      
สะดวกซือ วิเคราะห์ไดว้า่ โดยส่วนใหญ่นิสิตจะพกัทีหอพกัเป็นประจาํ ดงันนั ถา้กลุ่มเป้าหมายของ
ผูป้ระกอบการอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เป็นนิสิตหรือนกัศึกษาทีอาศยัอยู่ตามหอพกั ผูป้ระกอบการ
ควรพิจารณาช่วงเวลา 20.00-24.00 น. ในการทาํโปรโมชันราคาขายอาหารประเภทจานเดียว             
โดยมีหลากหลายรายการอาหารใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซือผา่นช่องทางร้านสะดวกซือ 

3. จากผลการศึกษา พบว่า ขนัการคน้หาขอ้มูล ให้ความสําคญัในเรืองก่อนทีจะซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ท่านไดรั้บขอ้มูลจากสือโฆษณา โดยก่อนทีผูป้ระกอบการอาหารสาํเร็จรูป
แช่แข็งจะวางขายผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ผูป้ระกอบการอาหาร
สาํเร็จรูป     แช่แขง็ควรใชพ้ืนทีสือโฆษณาเพือสร้างการรับรู้ผลิตภณัฑใ์หม่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

4. จากผลการศึกษา พบว่า ขนัการตดัสินใจเลือก ใหค้วามสาํคญัในเรืองเหตุผลทีท่าน
ตดัสินใจซืออาหารแช่แขง็สาํเร็จรูป เพราะคุณภาพเหมาะสมกบัราคา ผูป้ระกอบการอาหารสาํเร็จรูป
แช่แขง็ควรมีการเลือกวตัถุดิบในการผลิตอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ทีมีคุณภาพ และมีโภชนาการทีเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะสมกบัราคา  
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.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
1. การวิจยัครังนีมุ่งศึกษากลุ่มประชากรเพียงนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนเท่านนั การทาํวิจยัครังต่อไปจึงควรทาํการวิจยัศึกษากลุ่มประชากร
นิสิต นกัศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร หรือในจงัหวดัอืน ๆ  

2. การศึกษาในครังต่อไป ควรมีการศึกษาในเรืองของความคิดเห็นเกียวกบักลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาดของผูป้ระกอบการอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือของ
ผูบ้ริโภค สามารถนาํผลการวิจยัมาพฒันากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภค 

3. การศึกษาในครังต่อไป ควรมีการทาํการวิจยัโดยวิธีการเก็บขอ้มูลประเภทอืน ๆ จาก
กลุ่มตวัอยา่ง เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีครอบคลุมมากขึน เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก เป็นตน้ 
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แบบสอบถามเพอืการวิจัย 
“ปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสินใจซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทมีีต่อฉลากบรรจุภัณฑ์ของ 

นิสิตปริญญาตรีทอียู่หอพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน” 
คาํชีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนีมีวัตถุประสงค์เพือใช้เป็นข้อมูลในการทําวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการประกอบการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาวิจยัในเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งทีมีต่อฉลากบรรจุภณัฑ์ของนิสิตปริญญาตรีทีอยู่หอพกัในมหาวิทยา ลยั
เกษตรศาสตร์ บางเขน เท่านนั 
 แบบสอบถามนีประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี 
 ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
 ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัของฉลากบรรจุภณัฑที์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ
อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  ของนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 
 ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ของนิสิต
ปริญญาตรีทีอยูห่อพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 
 ส่วนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิต
ปริญญาตรีทีอยูห่อพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 
 ส่วนที 5 ความคิดเห็นอืน ๆ เกียวกบัฉลากบรรจุภณัฑข์องอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ทีใชใ้น
ปัจจุบนั 
 ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถาม
จะไม่มีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด การนาํเสนอผลการวิจยันี นาํเสนอเป็น
ภาพรวมเท่านนั กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกขอ้ ขอ้มูลทีตรงกบัความเป็นจริงและ
สมบูรณ์จะช่วยใหก้ารวิจยัดาํเนินไปดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครังนี 
 

     นางสาวอญัชนา พงษสุ์วินยั  คณะวิทยาการจดัการ  
สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
 
ส่วนที    ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
กรุณาใส่เครืองหมาย    หนา้ช่องทีตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 
 
.เพศ 

 (  )  1.  ชาย (  )  2.  หญิง 
.อาย ุ

 (  )  1.  -   ปี    (  )  2.  -   ปี (  )  3.    ปีขึนไป 
.ระดบัชนัปี   

 (  )  1.  ชนัปีที   (  )  2.  ชนัปีที   (  )  3.  ชนัปีที            (  )  4.  ชนัปีที   
4.คณะ 
 (  )  .  คณะเกษตร (  )  .  คณะวนศาสตร์   (  )  . คณะประมง 
 (  )  .  คณะเศรษฐศาสตร์ (  )  .  คณะบริหารธุรกิจ (  )  . คณะสงัคมศาสตร์ 
 (  )  .  คณะวทิยาศาสตร์   (  )  .  คณะวศิวกรรมศาสตร์ (  )  . คณะมนุษยศาสตร์ 
 (  ) . คณะศึกษาศาสตร์   (  ) . คณะเทคนิคการสตัวแพทย ์ (  ) . คณะสตัวแพทย ์     
 (  ) .คณะอุตสาหกรรมเกษตร(  ) . คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (  ) . คณะสิงแวดลอ้ม 
5.ชือหอพกั 
 (  )  .  หอพกัชาย  หอ     (  )  . หอพกัชาย  หอ   (  )  .  หอพกัชาย  ตึก             

(  )  .  หอพกัชาย  ตึก   (  )  .  หอพกัชาย  ตึก   (  )  .  หอพกัชาย  ตึก      
 (  )  .  หอพกัหญิง  ชงโค (  )  .  หอพกัหญิง  บุษกร (  )  .  หอพกัหญิง  ขจรรัตน์ 
 (  )  .หอพกัหญิง  ชวนชม (  )  .หอพกัหญิง  คทัลียา (  )  .หอพกัหญิง  มหาหงษ ์
 (  )  .หอพกัหญิง  ราชาวดี  (  )  .หอพกัหญิง พทุธรักษา (  )  .หอพกัหญิง  พทุธชาด
 (  )  .หอพกัหญิง  ขจีนุช     (  )  .หอพกัหญิง  เฟืองฟ้า (  )  .หอพกัหญิง  ลีลาวดี 
 (  )  .หอพกัหญิง  สุพรรณณิการ์ 
6.รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  
 (  ) 1. ตาํกวา่ ,000 บาท   (  ) 2. ,000 – 10,000  บาท 
 (  ) 3. ,001 - 15,000  บาท   (  ) 4. มากกวา่  ,000 บาท   
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ส่วนที  2  ปัจจัยของฉลากบรรจุภัณฑ์ทมีีผลต่อการตดัสินใจเลอืกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของ
นิสิตปริญญาตรีทอียู่หอพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 
กรุณาใส่เครืองหมาย    ลงในตารางระดบัความคิดเห็นในการพิจารณาถึงปัจจยัของฉลาก     
บรรจุภณัฑที์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทีอยูห่อพกัใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 
 

ความคิดเห็น ระดบัความคิดเห็น 
เห็น
ดว้ย
อยา่ง
ยงิ 
5 

เห็น
ดว้ย 

 
 
 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
3 

ไม่เห็น
ดว้ย 

 
 
2 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยงิ 
 
 

.รูปภาพบนฉลากบรรจุภณัฑส์ามารถดึงดูด
ความสนใจของผูบ้ริโภค 

     

.ตราสินคา้บนฉลากบรรจุภณัฑ ์ ทาํใหต้ดัสินใจ
เลือกซือไดง่้ายขึน  

     

.ส่วนประกอบของอาหาร  ทาํใหส้ามารถเลือก
สินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ 

     

.การแสดงคุณค่าทางโภชนาการ  ทาํใหท้ราบ
ปริมาณสารอาหารทีร่างกายไดรั้บ    

     

.ราคาบนฉลากบรรจุภณัฑ ์  ทาํใหส้ามารถ
เปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนการเลือกซือได ้

     

.เครืองหมายรับรองรับรองความปลอดภยัของ
อาหาร  ทาํใหสิ้นคา้มีความน่าเชือถือ  

     

.บอกวิธีการปรุงทีชดัเจน  ทาํใหป้ระหยดัเวลา  
ง่ายต่อการรับประทาน    
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ส่วนที    พฤติกรรมการซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของนิสิตปริญญาตรีทอียู่หอพกัในมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์  บางเขน 
กรุณาใส่เครืองหมาย    หนา้ช่องทีตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 
 
.ความถีในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็   

 (  )  1.  ทุกวนั (  )  2.  -   ครังต่อสปัดาห์ 
 (  )  3.  สปัดาห์ละครัง (  )  4.  เดือนละครัง 
 (  )  .  อืนๆ..................... 
.ช่วงเวลาทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็   

 (  )  1.  มือเชา้  (06.00-10.00 น.) (  )  2.  มือกลางวนั (11.00-15.00 น.) 
 (  )  3.  มือเยน็  (16.00-19.00 น.) (  )  4.  มือดึก (20.00-24.00 น.) 

.ประเภทของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็   
 (  )  1.  ประเภทอาหารจานเดียว  เช่น  ขา้วผดั  ผดัไทย  (  )  2. ประเภทขา้วราด                   
 (  )  3.  ประเภทก๋วยเตียว  เช่น  เกียวนาํ               (  )  4.  ประเภทขา้วตม้ โจ๊ก 
 (  )  5.  อืน ๆ………….. 
.ค่าใชจ่้ายในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็   

 (  )  1.  นอ้ยกวา่  30  บาท (  )  2.  31-60  บาท 
 (  )  3.  61-90  บาท (  )  4.  91-120 บาท 
 (  )  5.  มากกวา่  120  บาท  

.สถานทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็   
 (  )  .  ร้านสะดวกซือ (  )  .  หา้งสรรพสินคา้ชนันาํ   
 (  )  .  เทสโกโ้ลตสั  บิกซี (  )  .  อืน ๆ............................  
.อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ยหีอ้ทีท่านเคยรับประทาน  (ตอบไดม้ากกวา่    ขอ้) 

 (  )  .  อีซีโก (  )  .  อีซีมีล  (  )  .  พรานทะเล 
 (  )  .  ทพัพี (  )  .  ไออิม  (  )  .  เทสโกเ้รดดีมีล 
 (  )  .  เอสแอนดพ์ ี (  )  .  อืน ๆ................ 
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. เหตุผลทีซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ (ตอบไดม้ากกวา่    ขอ้) 
 (  )  .  ราคาเหมาะสม (  )  .  หาซือไดง่้าย  สะดวก 
 (  )  .  เกบ็ไวไ้ดน้าน (  )  .  สะอาด  ถูกหลกัอนามยั 
 (  )  .  รสชาติอร่อย (  )  .  มีใหเ้ลือกหลากหลาย 
 (  )  .  ไม่มีเวลาทาํอาหารทานเอง (  )  8. อืน ๆ................................ 
. ในการซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็มารับประทาน  ท่านดูฉลากบรรจุภณัฑก่์อนการตดัสินใจซือ
หรือไม่ 
 (  )  .  ดูทุกครัง (  )  .  ดูเป็นบางครัง           (  )  .  ไม่ดูเลย 

. ท่านคิดวา่ฉลากบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  มารับประทาน  มีความสาํคญัหรือไม่ 
 (  )  .  มีความสาํคญั (  )  .  ไม่มีความสาํคญั           (  )  .  ไม่แน่ใจ 
 
ส่วนที  4  การตัดสินใจเลอืกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิตปริญญาตรีทอียู่หอพกัใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 
กรุณาใส่เครืองหมาย    ลงในตารางระดบัการตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ของนิสิต
ปริญญาตรีทีอยูห่อพกัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 
 
การตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็   ระดบัการตดัสินใจ 

มาก
ทีสุด 

5 

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 
 
2 

นอ้ย
ทีสุด 

 
การรับรู้ถึงปัญหา  

1. ไม่ตอ้งเสียเวลาในการปรุงอาหาร      

2. ท่านอยากซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  เพือใหดู้
เป็นคนทนัสมยัในสายตาผูอื้น 

     

3. อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เหมาะกบัผูที้มีวถีิชีวิต
ทีเร่งรีบ 

     

การค้นหาข้อมูล  

4. ก่อนทีจะซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ ท่านได ้
รับขอ้มูลจากสือโฆษณา 
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การตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็   ระดบัการตดัสินใจ 
มาก
ทีสุด 

5 

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 
 
2 

นอ้ย
ทีสุด 

 
5. ก่อนทีจะซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  ท่านได้
สอบถามขอ้มูลจากพนกังานขาย 

     

6. ก่อนทีจะซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  ท่านได้
สอบถามขอ้มูลจากญาติพีนอ้ง 

     

7. ก่อนทีจะซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  ท่านได้
สอบถามขอ้มูลจากเพือนหรือบุคคลรอบขา้ง 

     

การประเมินผลทางเลอืก  

8. ตวัผลิตภณัฑห์รือโภชนาการของอาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็แต่ละยหีอ้ 

     

9. ราคาของอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็แต่ละยหีอ้      

10. สถานทีจดัจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  
แต่ละยหีอ้ 

     

11. การส่งเสริมการตลาดอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็  
แต่ละยหีอ้ 

     

การตัดสินใจเลอืก  

12. เหตุผลทีท่านตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูป  
แช่แขง็ เพราะสือโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์
ต่าง ๆ 

     

13. เหตุผลทีท่านตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูป   
แช่แขง็ เพราะมีผูแ้นะนาํหรือผูที้เคยซือ 
มาทานแลว้ 

     

14. เหตุผลทีท่านตดัสินใจซืออาหารสาํเร็จรูป  
แช่แขง็ เพราะคุณภาพเหมาะสมกบัราคา 

     

15. ท่านซือซาํยหีอ้เดิมทุกครัง      

16. ท่านเปลียนยหีอ้ใหม่ หรือไม่ยดึติดยหีอ้ใน
การซือแต่ละครัง 
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การตดัสินใจเลือกซืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็   ระดบัการตดัสินใจ 
มาก
ทีสุด 

5 

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 
 
2 

นอ้ย
ทีสุด 

 
การประเมินผลภายหลงัการซือ  

17. ท่านเคยบอกใหผู้อื้นซืออาหารสาํเร็จรูป     
แช่แขง็ตามท่าน 

     

18. ท่านรู้สึกพอใจรสชาติอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็        

 
ส่วนที  5  ความคิดเห็นอืน ๆ  เกียวกบัฉลากบรรจุภณัฑข์องอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ทีใชใ้นปัจจุบนั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

--- ขอขอบคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครังนี --- 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญเป็นผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพด้านความเชือมันของแบบสอบถาม 
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Reliability 

 

Scale: ปัจจัยฉลากบรรจุภณัฑ์ 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.827 7 

 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

ปัจจยัขอ้  4.50 .572 30 

ปัจจยัขอ้  4.63 .490 30 

ปัจจยัขอ้  4.40 .675 30 

ปัจจยัขอ้  4.57 .504 30 

ปัจจยัขอ้  4.53 .507 30 

ปัจจยัขอ้  4.60 .498 30 

ปัจจยัขอ้  4.60 .498 30 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ปัจจยัขอ้  27.33 4.782 .744 .772 

ปัจจยัขอ้  27.20 5.959 .323 .839 

ปัจจยัขอ้  27.43 5.151 .446 .833 

ปัจจยัขอ้  27.27 5.375 .574 .803 

ปัจจยัขอ้  27.30 5.045 .732 .778 

ปัจจยัขอ้  27.23 5.702 .429 .825 

ปัจจยัขอ้  27.23 4.875 .840 .761 

 

Reliability 

 

Scale: การตัดสินใจเลอืกซืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.822 18 
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Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

d1 4.30 .596 30 

d2 2.13 1.008 30 

d3 3.83 .913 30 

d4 3.53 .819 30 

d5 2.37 1.033 30 

d6 2.57 1.165 30 

d7 2.77 1.194 30 

d8 3.63 .809 30 

d9 4.07 .640 30 

d10 3.87 .681 30 

d11 3.80 .664 30 

d12 3.53 1.008 30 

d13 3.63 .809 30 

d14 3.83 .747 30 

d15 3.97 .556 30 

d16 3.17 .913 30 

d17 2.87 1.074 30 

d18 3.53 .776 30 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

d1 57.10 59.059 .272 .820 

d2 59.27 56.133 .315 .820 

d3 57.57 54.530 .485 .809 

d4 57.87 53.637 .633 .802 

d5 59.03 53.068 .516 .807 

d6 58.83 50.075 .635 .798 

d7 58.63 55.757 .265 .826 

d8 57.77 53.633 .643 .802 

d9 57.33 59.885 .163 .825 

d10 57.53 57.085 .423 .814 

d11 57.60 55.628 .589 .807 

d12 57.87 53.292 .516 .807 

d13 57.77 54.806 .538 .807 

d14 57.57 59.082 .197 .824 

d15 57.43 59.357 .261 .821 

d16 58.23 57.082 .289 .821 

d17 58.53 54.326 .406 .815 

d18 57.87 57.844 .293 .820 
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