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ในวัยทํางาน จํานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบไค-สแควร์ (𝑥 2 – test) และหาค่าสัมประสิทธิ ์
Cramer’s V
ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และรูปแบบการดําเนินชีวติ ตัวแปรตามคือ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภค ได้แก่ ประเภทของอาหารที่เลือกบริโภค สถานที่บริโภค
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จะบริโภคอาหารพร้อมบริโภคประเภทแช่เย็น โดยมักจะบริโภคคนเดียว และบริโภคที่บ้านเป็ นส่วน
ใหญ่ โดยบริโภคมากทีส่ ุดในมือ้ เย็น และมักรับประทานอาหารพร้อมบริโภคเมื่อไม่สามารถหาอาหาร
ปรุงสดมาทานได้
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สถานภาพสมรส และกิจกรรมด้านการทํางาน
3. พฤติกรรมการเลือกบุคคลทีร่ ่วมบริโภคอาหารพร้อมบริโภค มีความสัมพันธ์กบั ช่วงอายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพร้อม
บริโภค
4. พฤติกรรมการบริโภคด้านมื้ออาหาร มีความสัมพันธ์กบั จํานวนสมาชิกในครอบครัว
กิจกรรมด้านการทํางาน และความคิดเห็นเกีย่ วกับอาหารพร้อมบริโภค
5. พฤติกรรมการบริโภคด้านโอกาสในการบริโภค มีความสัมพันธ์กบั ช่วงอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และกิจกรรมด้านการทํางาน
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The purpose of this research is to study lifestyles and behavior toward ready-to-eat
meals consumption of work-age people in Bangkok. A total of 385 work-age people in
Bangkok were interviewed for their ready-to-eat meals consumption behavior.
Questionnaires were used as the instrument for data collection. The statistical methods
employed in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and
chi-square test.
Independent variables are personal data, and lifestyle. The dependent variable is
the ready-to-eat meals consumption behavior in terms of type of food selection, consuming
place, consumption companions, time of having meals, and occasion of having meals.
The study found that most of the respondents are female, 26-31 years old, single,
hold a bachelor degree, work as employee in private companies with average monthly
income of 10,001-25,000 Baht, and live with 2-3 members in a household. Most of them
consume chilled food, alone, at their home and usually as their suppers, especially when
they cannot find the fresh-cooked foods.
The hypotheses tests at the statistical significance level of 0.05 reveal that:
1. Type of food selection has relationship with age, education level, occupation,
family size, and food interests.
2. Consuming place has relationship with marital status, and work-related activities.
3. Consumption companions have relationship with age, marital status, education
level, family size, and opinion toward ready-to-eat meals.
4. Time of having meals has relationship with family’s size, and work-related
activities.
5. Occasion of having meals has relationship with age, marital status, education
level, average monthly income, and work-related activities.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
อาหารพรอมบริโภค หรือ อาหารพรอมทาน หรือ Ready to Eat (RTE) หรือ Home meal
replacement (HMR) ไดถูกคิดคน และพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบรับวิถีของชาวโลกยุคใหมที่ตองการ
ความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารโดยไมตองทําเองตอไป ไมวาจะดวยเหตุผลของขนาด
ครอบครัวที่เล็กลง คนทํางานนอกบานมากขึ้น หรือไมมีฝมือการปรุงอาหารเฉกเชนคนรุนกอน
โดยเมื่อตนป 2007 บริษัทวิจัยระดับโลก ACNielsen (อุตสาหกรรมสาร เดือนมกราคมกุมภาพันธ 2552) ไดทําการสํารวจทางอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับความคิดเห็นและพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารพรอมทานในประเทศตางๆ ทั่วโลก พบวาสาเหตุที่คนสวนใหญซื้ออาหารพรอมทาน
เพราะความสะดวกสบาย บางคนคิดวาอาหารพรอมทานนั้นมีราคาถูกกวาอาหารปรุงสดใหมที่ซื้อ
จากร า นทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ มื้ อ เย็ น เป น มื้ อ ที่ อ าหารพร อ มทานขายดี ที่ สุ ด โดยแหล ง ซื้ อ ประจํ า คื อ
ซูปเปอรมารเก็ต เพราะมีความหลายหลายของเมนูใหเลือกทาน
รูปแบบของอาหารพรอมบริโภค หรือ Ready to Eat ในปจจุบันสามารถแบงประเภทไดดังนี้
(อุตสาหกรรมสาร เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2552)
1. อาหารพรอมทานแชเย็น (Chilled ready meals)
2. อาหารพรอมทานแชแข็ง (Frozen ready meals)
3. อาหารพรอมทานแบบบรรจุกระปอง (Canned ready meals)
4. อาหารพรอมทานแบบแหง (Dried ready meals)
จากการสํา รวจครั้ งนั้ นยัง แสดงผลถึ งการตอบรับอาหารพรอมทานของผู บริ โภคในย า น
ประเทศแถบเอเชียแปซิฟกซึ่งรวมถึงไทยดวย โดยผลสํารวจชี้ใหเห็นวาผูคนในภูมิภาคนี้ใหความ
นิยมอาหารพรอมบริโภคอยางมาก และตลาดใหญของอาหารพรอมทานที่ติดอันดับ1 ใน10นั้น 7
ประเทศแรกที่อยูในแถบนี้ นําโดยประเทศไทย ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด ไตหวัน สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร มาเลเซีย อัฟริกาใต และฟลิปปนส
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการสํารวจเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนใน
สั ง คมเมือ งหลวง ที่ สอดคล อ งกั บพฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารพร อ มบริ โ ภค รวมถึ ง ศึ กษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัยทํางาน โดยที่ผูทําวิจัยไดใหความสนใจใน
กลุมของคนวัยทํางานเปนพิเศษ เพราะกลุมวัยทํางาน เปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง รวมถึงมีกิจกรรมให
ทํามากมายในแตละวัน และคนกลุมนี้ยังไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การดําเนินชีวิต ในสังคมเมืองหลวง โดยทําการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของกลุมคนวัยทํางาน เชน
เพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพ ฯลฯ ที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ที่แตกตางกัน
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ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้
1. เพื่ อศึกษาลัก ษณะทางสว นบุ ค คล ไดแ ก เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา อาชี พ รายได
สถานภาพการสมรส ขนาดของครอบครัว ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของคนวัยทํางาน

2. ศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของคนวัยทํางาน

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางาน
ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อจะไดทราบเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางานในสังคมเมืองหลวง วา
มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคอยางไร
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดกลุมเปาหมายของผูจัดจําหนาย ซึ่งสามารถกําหนด
ไดเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาดมากขึ้น
3. เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการใชในการวางแผนเชิงกลยุทธ ในการตอบสนองดาน
การบริโภคอาหาร และความตองการที่แทจริงของผูบริโภควัยทํางาน

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้มุงศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่สงผลถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปที่อาศัยหรือทํางาน
อยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุ มตั วอย า งที่ ใช ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ไดแ ก คนวัยทํ า งานอายุ ตั้ง แต 20-55 ป ที่อาศัย หรื อ
ทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค โดยผูวิจัยทําการ
เลือกกลุมตัวอยางจากการคํานวณสูตรไมทราบจํานวนประชากร ไดกลุมตัวอยางเปนจํานวน 385
คน และสํารองไว 15 คน รวมทั้งสิ้น 400คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience
sampling)
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร”
มีตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงไดดังนี้
1. ขอมูลดานประชากรศาสตร
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 อายุ 20 - 25 ป
1.2.2 อายุ 26 - 31 ป
1.2.3 อายุ 32 - 37 ป
1.2.4 อายุ 38 - 43 ป
1.2.5 อายุ 44 - 49 ป
1.2.6 อายุ 50 - 55 ป
1.3 สถานภาพสมรส
1.3.1 โสด
1.3.2 สมรส
1.3.3 อื่น ๆ
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
1.4.2 ปริญญาตรี
1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี
1.5 อาชีพ
1.5.1 พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน
1.5.2 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.5.3 เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว
1.5.4 อื่น ๆ
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1.6 รายไดตอเดือน
1.6.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
1.6.2 10,001 – 25,000 บาท
1.6.3 25,001 – 40,000 บาท
1.6.4 40,001 – 55,000 บาท
1.6.5 55,001 บาทขึ้นไป
1.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1.6.1 อาศัยอยูคนเดียว
1.6.2 2-3 คน
1.6.3 4-5 คน
1.6.4 มากกวา 5 คน
2. รูปแบบการดําเนินชีวิต
3.1 กิจกรรม
3.2 ความสนใจ
3.3 ความคิดเห็น
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพทเฉพาะ
1. อาหารพรอมบริโภค หรืออาหารพรอมทาน(Ready to Eat Food) หมายถึง อาหารที่
ปรุงเรียบรอยแลว พรอมจําหนาย ในรูปแบบตางๆ ไดแก อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น อาหาร
พรอมบริโภคแบบแชแข็ง อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง และอาหารพรอมบริโภคแบบแหง โดย
สามารถนํา มาอุ น ดว ยความร อนเท า นั้น ไมนั บ รวมถึ ง อาหารกึ่ ง สํ าเร็จ รูป ตา งๆ เชน บะหมี่ กึ่ ง
สําเร็จรูป และไมนับรวมอาหารพรอมปรุงตางๆ เชนกุงชุบแปงทอด โดยการศึกษาครั้งนี้ ศึกษา
เฉพาะ พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารพรอ มบริโภคในมื้อ อาหารหลัก เทา นั้ น ได แก มื้ อเชา มื้อ
กลางวัน มื้อเย็น มื้อค่ําหรือมื้อดึก
2. อาหารพร อ มบริ โ ภคแบบแช เ ย็ น หมายถึ ง อาหารพร อ มบริ โ ภคที่ ผ า นการปรุ ง รส
เรียบรอยและตองเก็บรักษาไวในสถานที่เย็นเพื่อรักษาสถาพอาหาร พรอมรับประทานไดทันที หรือ
อุนโดยการผานความรอนกอนรับประทาน อาทิ ผลิตภัณฑพรอมทานซีพี ไดแก หมูพันสาหราย ไก
คาราเกะ รวมถึงอาหารกลองแชเย็น พิซซาแชเย็น
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3. อาหารพรอมบริโภคแชแข็ง หมายถึง อาหารพรอมบริโภคที่ผานการปรุงรสเรียบรอย
และตองเก็บรักษาไวในตูแชแข็งเพื่อรักษาคุณภาพอาหาร โดยตองผานความรอนกอนรับประทาน
อาทิ ขาวตมหมูสับแชแข็งพรอมบริโภค อาหารกลองแชแข็งตางๆ เปนตน
4. อาหารพร อมบริ โ ภคแบบกระป อง หมายถึ งอาหารพร อมรับประทานที่บรรจุอยู ใน
กระปอง ที่ปดสนิทพรอมเปดรับประทาน โดยกอนเปดฝาสามารถเก็บรักษาไวในอุณหภูมิปกติได ได
ไมตองแชเย็น อาทิ ปลากระปอง แกงเขียวหวานกระปอง ผักดองกระปอง เปนตน
5. อาหารพรอมบริโภคแบบแหง หมายถึงอาหารพรอมบริโภคที่มีลักษณะแหง หรือผาน
การรีดน้ําออก พรอมรับประทานทันที โดยบรรจุในถุงที่ปดผนึกสนิท เชน หมูแผน หมูหยอง น้ําพริก
แหงบรรจุกระปุกตางๆ ปลาแผน เนื้อสวรรค เปนตน
6. รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึงรูปแบบการใชชีวิตของคนกรุงเทพในแตละวัน โดยใน
ดานกิจกรรม การวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการทํางาน และกิจกรรมการซื้อสินคาประเภท
อาหาร ในดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร และในดานความคิดเห็น ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
6.1 กิจกรรม
กิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน หมายถึง กิจกรรมการทํางานนอกเหนือเวลางานปกติ และ
กิจกรรมการทํางานนอกสถานที่ ที่ผูบริโภคเขารวม หรือกระทํา ไดแก การออกไปพบลูกคานอก
สถานที่ทํางาน การออกรานหรือจัดงานนอกสถานที่ทํางาน การประชุมนอกเหนือเวลางาน การ
ทํางานลวงเวลา(OT)ในวันทํางานปกติ และการทํางานลวงเวลาในวันหยุด
6.2 ความสนใจ
ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคใหความสนใจในดานอาหาร ไดแก
ความสนใจในดานการเขาไปทดลองชิมผลิตภัณฑอาหารใหมๆ ตามซุมในหางสรรพสินคา ความ
สนใจที่จะอาน นิตยสาร หรือบทความเกี่ยวกับอาหาร ความสนใจในขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
อาหาร และ ความสนใจที่จะคนควาความรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการที่จะไดรับจากการบริโภค
อาหารตางๆ
6.3 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตออาหารพรอม
บริโภค ไดแก อาหารพรอมบริโภคสรางความสะดวกสบายในชีวิต อาหารพรอมบริโภคมีความ
สะอาดและปลอดภัย อาหารพรอมบริโภคมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทาอาหารปรุงสด อาหาร
พรอมบริโภคมีรสชาติเที่ยบเทาอาหารปรุงสด อาหารพรอมบริโภคชวยประหยัดคาใชจายมากกวา
การทําอาหารรับประทานเอง
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7. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึงการพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารพรอม
บริโภคของผูบริโภควัยทํางาน ไดแก บริโภคที่ไหน บริโภคกับใคร และบริโภคอยางไร
บริโภคที่ไหน หมายถึง สถานที่ที่ผูบริโภคเลือกที่จะรับประทานอาหารประเภทอาหาร
พรอมบริโภค ไดแก บาน สถานที่ทํางาน รานอาหาร ในรถระหวางการเดินทาง
บริโภคกับใคร หมายถึง บุคคลที่ผูบริโภคเลือกที่จะรับประทานอาหารประเภทอาหาร
พร อ มบริ โ ภคร ว มด ว ย ได แ ก รับ ประทานคนเดียว รั บ ประทานร ว มกั บครอบครัว เพื่ อ น เพื่ อ น
รวมงาน คูรักหรือแฟน
บริโภคอยางไร หมายถึง ลักษณะโอกาสการบริโภคอาหารพรอมบริโภควาผูบริโภคมี
รูปแบบการบริโภคเปนอยางไร รับประทานในโอกาสใด ไดแก รับประทานทุกวัน รับประทานเฉพาะ
วันทํางาน รับประทานเฉพาะวันหยุด รับประทานเมื่อมีโอกาสพิเศษ รับประทานเมื่อไมสามารถหา
อาหารปรุงสดรับประทานได
8. ผูบริโภควัยทํางาน หมายถึง ผูบริโภควัยทํางานที่มีอายุตั้งแต 20 ป ถึง 55ป โดยเปนผู
ที่ทํางาน หรือใชชีวิตอยูในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดในการศึกษาคนควา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ลักษณะดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
5. อาชีพ
6. รายไดตอเดือน
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
รูปแบบการดําเนินชีวติ
1. กิจกรรม
2. ความสนใจ
3. ความคิดเห็น

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร
• บริโภคอะไร
• บริโภคที่ไหน
• บริโภคกับใคร
• บริโภคอยางไร
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สมมติฐานในการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
อายุมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
การศึกษามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
รายไดมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
9. รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ตของผู บริ โ ภคด า นความสนใจมี ผ ลต อพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหารพรอมบริโภค
10. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความคิดเห็นมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวคิด ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
แนวคิด ปจจัย และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทฤษฎีและแนวความคิดดานลักษณะสวนบุคคล
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
ขอมูลเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค
แนวคิด ทฤษฎีอื่นๆ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ความหมายผูบริโภค
ชิพแมน (Schiffman. 2000 : 8) กลาววา ผูบริโภค หมายถึงผูซื้อสินคาและบริการ เพื่อการ
ใชในครอบครัว หรือเปนของกํานัลสําหรับเพื่อน เปนการซื้อของบุคคลเพื่อการบริโภค ขั้นสุดทาย
ซึ่งอาจเรียกไดวา เปนผูบริโภคคนสุดทาย (End Users or Ultimate Consumer)
อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 4-5) กลาววา ผูบริโภค คือ ผูใชสินคาและบริการตางๆ ที่ผลิตได
ใหหมดไป เพื่อการตอบสนองความตองการของตน
รศ.ศุภร เสรีรัตน (2544:7) กลาววา ผูบริโภค คือ บุคคลผูซึ่งมีสิทธิในการไดมา และใชไปซึ่ง
สินคา และบริการที่ไดมีการเสนอขาย โดยสถาบันทางการตลาด
ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค
ชิฟแมน และคานุค (Schiffman and Kanuk. 1994 : 5) พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง
พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหาร การคิด การซื้อ การใช การประเมินผล ในสินคา และบริการ ซึ่ง
คาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา
ศุภกร เสรีรัตน (2544 : 7 )กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวของกับการซื้อ การใชสินคาและบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองตัดสินใจ
ทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว
อดุลย จาตุรงคกุล (2545 : 6) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของ
การตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น
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ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550 : 9 ) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไว ไดแก พฤติกรรม
ที่ผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการซึ่งคาด
วาจะตอบสนองความตองการของพวกเขา
ทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550 : 11) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการวิจัย
พฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ
และการใชของผูบริโภค โดยวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H เพื่อคนหาคําตอบ 7
ประการ (7O’s) ซึ่งประกอบดวย Occupant, Objects, Objectives, Organizations, Occasion,
Outlets และ Operations
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา หรือจิต
วิเคราะห และพฤติกรรมศาสตร
2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงสิ่งที่
ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ คือตองการคุณสมบัติ หรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน
(Competitive differentiation)
3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อสินคา (Why does the consumer buy?) คําถามเพื่อทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการของเขาดานรางกาย
และดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคือ ปจจัยภายในหรือปจจัย
ทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อบาง (Whom participates in the buying?) เปนคําถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุมตาง(Organizations) มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวยผูริเริ่ม
ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ และผูใช
5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อตองการทราบ
ถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน
โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลตางๆ
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อตองการทราบ
ถึงชองทาง หรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ราน
ขายของชํา เปนตน
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึงขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ซึ่งประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกหลังการซื้อ
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ตาราง 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) ในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
คําถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย
(Who is in the market?)

2. ผูบริโภคซื้ออะไร
(What does consumer buy?)

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ
(Why does consumer buy?)

คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุมเปาหมาย
(Occupants) ทางดาน
1. ประชากรศาสตร
2. ภูมิศาสตร
3. จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห
4. พฤติกรรมศาสตร
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ
(Objects) สิ่งที่ผูบริโภคตองการ
จากผลิตภัณฑก็คือ คุณสมบัติ
หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ
(Product Component) และ
ความแตกตางเหนือกวาคูแขง
(Competitive Differentiation)

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธทางการตลาด (4Ps)
ประกอบดวยกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product
Strategies) ประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑหลัก
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก
การบรรจุภัณฑ ตราสินคา
รูปแบบการบริการ คุณภาพ
ลักษณะนวัตกรรม
3. ผลิตภัณฑควบ
4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑความ
แตกตางทางการแขงขัน
(Competitive Differentiation)
ประกอบดวย ความแตกตาง
ดานผลิตภัณฑ บริการ
พนักงาน และภาพลักษณ
กลยุทธที่ใชมากคือ
วัตถุประสงคในการซื้อ
(Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคา 1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ
เพื่อสนองความตองการของเขา
(Product Strategies)
ดานรางกายและดานจิตวิทยา
2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด
ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มี
(Promotion Strategies)
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ
ประกอบดวยกลยุทธการ
1. ปจจัยภายในหรือปจจัยดาน
โฆษณา การขายโดยใช
จิตวิทยา
พนักงานขาย การสงเสริมการ
2. ปจจัยทางสังคมและ
ขาย และการประชาสัมพันธ
วัฒนธรรม
3. กลยุทธดานราคา
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล
(Price Strategies)
4. กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย
(Distribution Strategies)
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ตาราง1 (ตอ)
คําถาม (6Ws และ 1H)

คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)

บทบาทของกลุมตาง ๆ
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Organizations) มีอิทธิพลใน
(Who participates in the การตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย
buying?)
1. ผูริเริ่ม
2. ผูมีอิทธิพล
3. ผูตัดสินใจซื้อ
4. ผูซื้อ
5. ผูใช
5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด
โอกาสในการซื้อ เชน ชวงเดือน
(When does the consumer ใดของป ชวงฤดูกาลใดของป
buy?)
ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด
ชวงโอกาสพิเศษ หรือ เทศกาล
วันสําคัญตาง ๆ
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน
ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไป
(Why does the consumer buy?) ทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(How does the consumer buy?) ประกอบดวย
1. การรับรูปญหา
2. การคนหาขอมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ
5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2550) พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 36

กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Advertising
and Promotion Strategies) โดย
ใชกลุมอิทธิพล

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด เชน การทํา
การตลาดเมื่อใดจะสอดคลองกับ
โอกาสในการซื้อ
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทนําผลิตภัณฑสูการตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาสูคน
กลางอยางไร
กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาดประกอบดวย
การโฆษณาขายโดยใชพนักงาน
ขาย การสงเสริมการขาย การให
ขาว และการประชาสัมพันธ
การตลาดทางตรง และจะกําหนด
วัตถุประสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการตัดสินใจซื้อ
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โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model)
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539 : 110) โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model)
เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่ง
กระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
(Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของ
ผู ซื้ อ จะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลั ก ษณะต า ง ๆ ของผู ซื้ อ แล ว ก็ มี ก ารตอบสนองของผู ซื้ อ (Buyer’s
Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ซึ่งประกอบไปดวย (Kotler.
1997 : 172)
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกายและสิ่งกระตุนจาก
ภายนอก นักการตลาดจะใหความสําคัญและใหความสนใจกับสิ่งกระตุนภายนอก ซึ่งประกอบไปดวย
2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุ ม และต อ งจั ด ให มี ขึ้ น เป น สิ่ ง กระตุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ส ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวย สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนดานราคา สิ่งกระตุนดาน
เทคโนโลยี สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม
1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงามเพื่อกระตุนความตองการ
1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน การจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค
1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่
อยูภายนอกองคกรซึ่งควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ สิ่งกระตุนทาง
เทคโนโลยี สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม
2. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buyer Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผู
ซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบไดจึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristic) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย
ขั้นตอน คือ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ
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3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ หรือผูบริโภค
โดยผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ (Product Decision) การตัดสินใจของผูบริโภคที่จะ
ซื้อผลิตภัณฑหนึ่งจะขึ้นอยูกับทัศนคติตอผูประกอบการธุรกิจและตราสินคา ราคา การลดราคา การ
ตัดสินใจดานผลิตภัณฑจะทําการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
3.1.1 การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินคา
3.1.2 การตัดสินใจดานราคา และการลดราคา
3.1.3 การตัดสินใจซื้อโดยฉับพลัน
3.2 การตัดสินใจดานตราสินคา (Brand Decision) เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับตรา
สินคาที่ตองการซื้อของผูบริโภค
3.3 การตัดสินใจดานผูขาย (Store Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับรานคาของ
ผูบริโภคขึ้นอยูกับทัศนคติความรูสึกตอรานนั้น ๆ และการเลือกรานคา ซึ่งการเลือกรานคาขึ้นอยูกับ
ทําเลที่ตั้งประเภทของสินคา ราคา และการบริการ
3.4 การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการซื้อ (Method of Purchase Decision) ลักษณะหรือ
วิธีการซื้อของผูบริโภคจะใชหัวขอตอไปนี้พิจารณา คือ
3.4.1 ทัศนคติตอระยะเวลา และระยะทาง (Attitude Toward Time of
Distance) โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระยะทางกับสินคาที่จําหนาย
3.4.2 การตัดสินใจจับจายหลายรายการ (Multiple Shopping Decision)
ผูบริโภคมักนิยมไปรานคาที่สามารถหาซื้อของที่ตองการไดครบทุกรายการภายในรานเดียว (One
Stop Shopping)
3.5 การตัดสินใจเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะ
เลือกวาจะซื้อ หนึ่งกลอง ครึ่งโหล หรือ หนึ่งโหล
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สิ่งกระตุนภายนอก
(Stimulus)

การตอบสนองของผูซื้อ
(Response)

สิ่งกระตุนทางการตลาด
(Marketing Stimulus)

สิ่งกระตุนอื่น ๆ
(Other Stimulus)

ผลิตภัณฑ
ราคา
ชองทางการจําหนาย
การสงเสริมการตลาด

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม
ฯลฯ

การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกตราสินคา
การเลือกผูขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณการซื้อ

กลองดําหรือความ
รูสึกนึกคิดของผูซื้อ
(Buyer’s Black Box)

ลักษณะของผูซื้อ
(Buyer’s Characteristics)
ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural)
ปจจัยดานสังคม (Social)
ปจจัยสวนบุคคล (Personal)
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological)

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ
(Buyer’s Decision Process)
การรับรูปญหา (Problem Recognition)
การคนหาขอมูล (Information Search)
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behav.)

ภาพประกอบ 1 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546). 198 ; อางอิงจาก
Kotler Philip. (1997). Marketing management. 172)
ปจจัยที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค
เสรี วงษมณฑา (2542 : 32-33) พฤติกรรมผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะทางกายภาพถูกกําหนดดวยสภาพทางจิตวิทยา โดยสภาพทางจิตวิทยาถูกกําหนดดวย
ครอบครัว และครอบครัวถูกกําหนดดวยสังคม รวมถึงสังคมจะถูกกําหนดดวย วัฒนธรรมของแตละ
ทองถิ่น ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคอยางหลีกเลี่ยงไมได มีดังนี้
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1. ลักษณะทางสรีระ (Physiological Condition) สรีระเปนปจจัยเบื้องตนในการกําหนด
พฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใชของผูบริโภค เนื่องจากมีบทบาทมากที่สุดในการตัดสินใจของ
มนุษย เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเพราะสิ่งเหลานี้เปนความตองการของรางกายสวนใหญเปนปจจัยสี่
ซึ่งประกอบดวยอาหาร เครือ่ งนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ที่บังคับใหเราตองประพฤติปฏิบัติ เชน
เราจําเปนตองรับประทานอาหารเพราะหิว เราตองรับประทานยา เพราะไมสบาย เปนตน
ดังนั้น สิ่งแรกที่บังคับมนุษยใหเกิดพฤติกรรมผูบริโภค คือ เหตุผลทางสรีระ เปนสิ่งที่เปน
พื้นฐานมากที่สุด
2. สภาพทางจิตวิทยา (Psychological Condition) เปนลักษณะของความตองการที่เกิดจาก
สภาพจิตใจ ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย เปนปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
มนุษย ลักษณะความตองการตอบสนองในเรื่องเดียวกัน แตสภาพจิตใจไมเหมือนกัน เชน คนบาง
คนรับประทานอาหารตามรานริมบาทวิถีได แตบางคนตองรับประทานอาหารในรานติดแอร หรือราน
ในโรงแรม หรืออยางเชน การสวมแวนสายตา บางคนสวมเพื่อใหอานหนังสือไดเทานั้น แตบางคน
ตองการความเทหดวย ดังนัน้ กรอบแวนก็จะมีราคาแตกตางกันไป ซึ่งเปนสภาพทางจิตใจของ
มนุษยที่ไมเหมือนกัน
3. ครอบครัว (Family) เปนกลุมสังคมเบื้องตนที่บุคคลเปนสมาชิกอยู ครอบครัวเปนแหลง
อบรมและสรางประสบการณของบุคคล ถายทอดนิสัย และคานิยม ลักษณะของครอบครัวจึงมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมอื่น ๆ ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของสังคม
(Socialization) และครอบครัวถือเปนหนวยที่มีบทบาทในแงของการเตรียมตัวผูบริโภคเขาสูสังคม
(Socializing Agent) สังคมองคกร (Socialization) คือ กระบวนการสําหรับเตรียมคนใหเขาสูสังคม
ซี่งจะมีหนวยที่จะเขากระบวนการนี้ (Socializing Agent) หลายหนวย เชน ครอบครัว โรงเรียน วัด
สถาบันการเมือง สถาบันสื่อมวลชน เปนตน ขณะที่ผูบริโภคแตละคนเจริญเติบโตมานั้น ก็ไดรับการ
อบรมสั่งสอนมาจากครอบครัว เชน บางคนถูกสอนใหไหวพระกอนนอน บางคนถูกสอนใหดื่มนม
กอนนอน ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ไดมาจากครอบครัว ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดไดจากครอบครัว คือนิสัย
และคานิยม
4. สังคม (Social Group) เปนสิ่งที่อยูรอบตัวเรา ซึ่งจะมีผลทําใหเราตองทําตัวใหสอดคลอง
กับบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การที่ผูบริโภคเปนคนชั้นสูง ชนชั้นกลางหรือชนชั้นต่ํา ซึ่งแตละ
ชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมแตกตางกัน เชน บางคนชอบเที่ยวในประเทศไทย บางคนชอบเที่ยว
ตางจังหวัด แตขณะที่บางคนชอบเที่ยวตางประเทศ วัฒนธรรมของชนชั้นจะบงบอกถึงพฤติกรรม
การบริโภคของผูบริโภควาจะใชเสื้อผาแบบไหน รับประทานอาหารแบบไหน จะทองเที่ยวที่ไหน ซึ่ง
สิ่งเหลานี้จะสอนผูบริโภคทั้งหมด เพราะมนุษยหลีกหนีการเปนสวนหนึ่งของชนชั้นไมได อยางไรก็
ตามตองมีชนชั้นเปนของตนเอง เชน เปนชาวไร ชาวนา เปนกรรมกร เปนขาราชการ เปนเจาของ
ธุรกิจ เปนเศรษฐี เปนนายธนาคาร สิ่งเหลานี้จะเปนผูกําหนดใหมนุษยเสมอ อีกประการหนึ่ง
สงครามชนชัน้ ลางจะไลตามชนชั้นบน สวนชนชั้นลางไป เชน การใชน้ําหอม พอชนชั้นสูงเริ่มใช
น้ําหอมอะไร ชนชั้นลางก็ตาม พอชนชั้นลางใชตาม ชนชั้นสูงก็ตองเปลี่ยนยี่หอใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ
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5. วัฒนธรรม (Culture) ไมวาจะอยูชนชั้นใดในสังคมก็ตาม จะตองมีวัฒนธรรมเปนตัว
ครอบงํา วัฒนธรรม คือ วิถีชีวติ ที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติตามกันเพื่อความงอกงามของ
สังคม คําวา วัฒนะ แปลวา งอกงาม ธรรม แปลวา สิ่งที่ดีงาม ดังนั้น วัฒนธรรม แปลวา สิ่งที่ดีงามที่
คนในสังคมยอมรับที่จะประพฤติปฏิบัติรว มกันเพื่อใหสังคมนั้นดําเนินไปดวยดี วัฒนธรรมเปนสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้น (Man Made Product) วัฒนธรรมไมใชสิ่งถาวร วัฒนธรรมเปนสิ่งมีชีวิต สามารถ
เปลี่ยนแปลงได แตอาจใชเวลานาน เนื่องจากเปนการยอมรับของสังคมที่กวางขวาง และเปนสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไดยากมาก เปนที่มาของรูปแบบการดํารงชีวิตและคานิยม (Value and Lifestyle)
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2550 : 27-32) กลาววาผูบริโภคตองเผชิญกับสภาพการณที่มีขอมูล
สินคาไมสมบูรณ กอนการตัดสินใจซื้อผูบริโภคจําเปนตองรูจักสินคาแลวจึงนําคุณสมบัติตาง ๆ มา
พิจารณากอนการตัดสินใจ ผูบริโภคทั่วไปจึงมีกระบวนการซื้อ อันประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 5
ขั้นตอนดังนี้
1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลระลึกถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่เขามีอยูกับสิ่งที่เขาตองการ ซึ่งเกิดจาก
1.1 ตัวแปรภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยา ประกอบดวย ความตองการและการจูงใจ
บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ
1.2 ตัวแปรภายนอก หรือปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม ประกอบดวย กลุม
อางอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยอย
ปจจัยเหลานี้จะสงผลตอการกําหนดความตองการของแตละบุคคล
2. การคนหาขอมูล (Search for Information) เมื่อบุคคลไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะ
คนหาวิธีการที่จะทําใหความตองการดังกลาวไดรับการตอบสนอง ซึ่งผูบริโภคสามารถคนหาขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการได 2 ทาง คือ
2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน โดยทบทวนความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
หรือตราสินคาที่ตนเองเคยซื้อ
2.2 การคนหาขอมูลจากภายนอก ซึ่งสามารถคนหาไดจาก 5 แหลง ดังนี้
2.2.1 แหลงบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก
2.2.2 แหลงการคา ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย
2.2.3 แหลงชุมชน ไดแก สื่อมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภค เปนตน
2.2.4 แหลงประสบการณ ไดแก การควบคุม การตรวจสอบการใชสินคา เปนตน
2.2.5 แหลงทดลอง ไดแก หนวยงานที่สํารวจคุณภาพผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัย
ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใชผลิตภัณฑ เปนตน
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สินคาและบริการที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ํา ผูซื้ออาจใชการคนหาขอมูล
จากภายใน โดยการเลือกตราสินคาที่ตนเองรูจักหรือเคยใชมากอน ดังนั้น นักการตลาดจึงควรให
ความสําคัญในการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก
สวนสินคาและบริการที่ตองใชความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูง นักการตลาดตองใช
ความพยายามในการขายและการสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนใหบุคคลมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาและบริการมากขึ้น
3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หลังจากที่ไดคน หาขอมูลแลว ผูบริโภค
ตองทําการประเมินผลทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผบู ริโภคตองกําหนด
เกณฑการพิจารณาที่จะใชสําหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของเหตุผลที่
มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปนเรื่องของความพอใจสวน
บุคคล เชน ชือ่ เสียงของตราสินคา แบบ หรือสี เปนตน ฉะนั้นผูบริโภคจึงตองพิจารณาเลือก
ทางเลือกที่กอใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุดคุณสมบัติ ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ดังนั้น นักการ
ตลาดจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑที่ผูบริโภคใชสําหรับการประเมินผลทางเลือกตาง ๆ
เกณฑการประเมินผลมีการกําหนดขึ้นมา และไดรับอิทธิพลจากความแตกตางของแตละ
บุคคล ซึ่งพิจารณาจากปจจัยดานจิตวิทยาและอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ปรากฏในรูปของสิ่งจูงใจ (Motives) คานิยม (Value) รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) และอื่น ๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลว จะเปน
ขั้นตอนที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ การซื้อโดยทั่วไปเกิดขึน้ ในรานคาปลีก แตอยางไรก็ตามอาจเกิดขึ้น
ในบานหรือสํานักงานของลูกคาก็ได
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ในขั้นนี้ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
คุณคาที่ไดรับจริง (Perceived Value) จากการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง
(Expectation) ถาคุณคาที่ดรับจริงสูงกวาความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied)
แตถาคุณคาที่ไดรับจริงต่ํากวามาตรฐาน ผูบริโภคจะเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfied)

2. แนวคิด ปจจัย และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอาหาร
ทฤษฎีการบริโภคมวลรวม
ปราณี ทินกร (2529 : 6-23) ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริโภคแบบมวลรวมตางๆ ที่ความ
เกี่ยวของกับการบริโภคไวดังนี้
1. ทฤษฎีการบริโภคแบบมวลรวม หรือ ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดสัมบูรณ (Absolute
Income Hypothesis) เคนส(Keynes) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยไวดังนี้ คนเรา
จะเพิ่มการบริโภคเมื่อรายไดเพิ่มขึ้นแตการบริโภคจะเพิ่มขึ้นไมมากเทากับการเพิ่มขึ้นของรายได
และเปนที่ประจักษดวยวา เมื่อระดับรายไดลดลงจะทําใหชองวางระหวางรายไดกับการบริโภคมีมาก
ขึ้น เนื่องจากการจัดหาปจจัยพื้นฐานใหกับตนเองและครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญกวาแรงจูงใจในการ
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สะสมนั้นคือ การออมจะมีขึ้นเมื่อตนเอง และครอบครัวมีการอุปโภค บริโภคเพียงพอ ฉะนั้นเมื่อ
รายไดสูงขึ้น สัดสวนของการออมจะสูงขึ้น ดังนั้นจะเห็นไดวาความตองการในการบริโภคของบุคคล
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับอัตรารายไดดวย
2. ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดเปรียบเทียบ (Relative Income Hypothesis) ผูคิดคนคือ
เจมส ดิวเซนเบอรรี่ (James S. Duesenberry) สมมติฐานที่สําคัญของทฤษฎีคือ
- ผูบริโภคแตละคนมิไดใหความสําคัญแกระดับการบริโภคแบบสมบูรณ มากเทากับ
ระดับการบริโภคแบบเปรียบเทียบ โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระดับการบริโภคของตนเองกับคน
อื่นๆ ในสังคม บุคคลจะพยายามรักษาระดับการบริโภคใหใกลเคียงกับคนอื่นๆ ในสังคม
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคในปจจุบันที่สําคัญตัวหนึ่ง คือระดับการบริโภคที่เคย
ชินมาแลวในอดีต ถารายไดของบุคคลลดลงการลดการออมจะงายกวาการลดระดับการบริโภคที่เคย
ชินมาแลว แสดงใหเห็นวาการบริโภคของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยม และความเคยชินในการบริโภค
ของบุคคลนั้นๆ
3. ทฤษฎีการบริโภคแบบชวงอายุ (Life-Cycle Hypothesis) ซึ่งเปนของ Modigliani และ
Brumberg แนวคิดของทฤษฎีนี้กลาววาในชวงชีวิตของแตละคน อัตราการบริโภคจะคอนขางต่ํา
ในชวงเริ่มตนชีวิต และบันปลายชีวิตเมื่อเทียบกับชวงตอนกลางของชีวิต ซึ่งเปนวัยทํางาน เนื่องจาก
กลุมคนในชวงเริ่มตนชีวิต และบั้นปลายชีวิตมีรายไดต่ํากวาชวงวัยทํางานซึ่งสามารถหารายไดเลี้ยง
ชีพตนเองได และรางกายมีความตองการสารอาหารเพื่อมาใชในการทํากิจกรรมตางๆ เปนจํานวนสูง
กวา แสดงใหเห็นวาการบริโภคก็จะผันแปรไปตามชวงอายุขัยของบุคคลดวย
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ประจวบ อินออด (2520 : 36) กลาววาการศึกษาของบุคคลมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหาร
เพราะคานิยมก็ดี ความเชื่อ ตลอดจนทัศนคติก็ดีของบุคคลที่ระดับการศึกษาตางกันก็มักแตกตางกัน
ไปดวย
สวัสดิ์ บันเทิงสุข (2528 : 4) ไดกลาวถึงอาหาร และการบริโภควา เปนเครื่องแสดงออกทาง
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเปนวัฒนธรรมการกิน เปนวิถีชีวิตที่มีองคประกอบมาจากหลายดาน หรือ
หลายมิติดวยกัน เชน รัฐศาสตร ประวัติศาสตร การศึกษา และเศรษฐกิจ เปนตน สิ่งเหลานี้หลอ
หลอมกันโดยมิติของกาลเวลา จนในที่สุดก็จะกอรูป และคงตัวเปนแบบแผนชีวิต (Pattern of Life)
ในดานตางๆ โดยสามารถพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงตอไปได
สุทธิลักษณ สมิตตะสิริ (2537 : 4-5) กลาวถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารไววาพฤติกรรม
การบริ โ ภคอาหารเป น การแสดงออกของบุ ค คลทั้ ง ที่ สั ง เกตได และสั ง เกตไม ไ ด เ กี่ ย วกั บ การ
รับประทานอาหาร โดยมีความสัมพันธกับสิ่งอื่น เชน ความเชื่อเรื่องอาหาร ขอหามในเรื่องอาหาร
ความนิยมในเรื่องอาหาร และนิสัยการบริโภคอาหาร ลวนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารทั้งสิ้น
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1. ความเชื่อในการบริโภค (Food Belief) เปนความเขาใจ และประสบการณที่ไดถายทอด
สะสมกันมา โดยมักมีเหตุผลหรือขออางอิงเปนคําอธิบายถึงผลของความเชื่อนั้นๆ ซึ่งอาจจะจริง
หรือไมจริงก็ได เชน หญิงมีครรภเชื่อวากินน้ํามะพราวจะชวยลางไขมันของทารกชวยใหคลอดงาย
เปนตน
2. ขอหามในการบริโภค (Food Taboo) เปนกฎเกณฑของสังคมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
ในสภาวะ หรือสถานการณบางอยาง เชน หามหญิงตั้งครรภกินไข หรือหามหญิงคลอดบุตรอยูไฟ
รับประทานของแสดง (ซึ่งแตกตางกันไปในแตละชุมชนเปนตน
3. ความนิยมในการบริโภค (Food Fad) เปนการกระทําที่เอาอยางกันเพื่อแสดงความมี
ส ว นร ว ม หรื อ เพื่ อ รั ก ษาสถานะของคนในสั ง คม หรื อ เพื่ อ ความจํ า เป น ทางเศรษฐกิ จ และ
สภาพแวดลอม โดยไมจําเปนตองถูกตอง และไมจําเปนตองมีเหตุผล เชน การเลี้ยงลูกดวยนมขวดที่
แสดงความทันสมัย หรือตามอยางเพื่อน หรือเพราะความจําเปนทางอาชีพที่เปลี่ยนไปตามลักษณะ
ของสังคมสมัยใหม
4. นิสัยการบริโภค (Food Habits) หมายถึง ลักษณะหรือการกระทําอันซ้ําซาก ซึ่งบุคคลใด
บุคคลหนึ่งทําดวยความเขาใจ เพื่อใหการรับประทานอาหารของเขาบรรลุถึงความประสงคทาง
อารมณ และสังคม บริโภคนิสัยมักจะเปนสิ่งที่สืบเนื่องกันมาเปนเวลานาน และเปนการยากที่จะ
เปลี่ยน การที่บุคคลรับประทานอาหารแตกตางกันไปนั้น เปนผลการเรียนรูจากประสบการณไมได
เกิดมาพรอมกับการถายทอดทางพันธุกรรม คือดูตัวอยางจากผูสูงอายุกวา หรือจากเพื่อน นิสัยการ
บริโภคอาหาร และความเชื่อในเรื่องคุณสมบัติและคุณภาพของอาหารจะมีอิทธิพลมากตอภาวะ
โภชนาการของแตละบุคคลซึ่งสืบเนื่องจากการเลือกอาหารของเขา
ศิริลักษณ สินธวาลัย (2533 : 86) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารวา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนเรื่องของลักษณะวิธีการรับประทานอาหารวา รับประทานอะไร
รั บ ประทานอย า งไร มากหรื อ น อ ย บ อ ยหรื อ ไม ใ นรอบวั น หรื อ เดื อ น มี ร ะเบี ย บมารยาทการ
รับประทานอาหารเปนอยางไร เปนตน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจําแนกไปตามลักษณะ หรือประเภท
ของบุ ค คล เป น เด็ ก ผู ใ หญ คนชรา เป น ต น หรื อ อาจจํ า แนกการรั บ ประทานตามโอกาส เช น
รับประทานที่บาน รับประทานที่รานอาหารเปนตน พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธไป
ถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการหา และการทําอาหารกอนที่จะเอามารับประทานวา ไดวัสดุอาหารนั้นมาจาก
ไหน วิธีใดรักษา หรือเพิ่มคุณคาทางโภชนาการไดดีที่สุด วิธีใดทําลายหรือลดคุณคาทางโภชนาการ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไมใชพฤติกรรมธรรมชาติเอกเทศสวนบุคคลที่จะทําไดโดยเสรีตาม
อําเภอใจ แตเปนการกระทําทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับผูอื่นเสมอ จึงตองเปนไปตาม
รูปแบบ และกฎเกณฑที่กลุมนั้นกําหนดไว เรื่องอาหารและการรับประทานจึงเปนพฤติกรรมทาง
สังคม และวัฒนธรรมที่เขาใจไดชัดเจนก็ตอเมื่อไดพิจารณาปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรมนั้นดวย
มารติน อัสติน อีเทิล (2514 : 4) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอบริโภคนิสัยวา
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1. อาหารที่มีในทองถิ่น หากทองถิ่นใดมีอาหารบริบูรณ คนในทองถิ่นนั้นยอมมีโอกาสจะได
บริโภคอาหารที่มีคุณคาเพียงพอแกความตองการของรางกาย ทองถิ่นใดขาดแคลน อาหาร คน
ทองถิ่นก็จําเปนตองกินอยางจํากัด
2. ฐานะทางเศรษฐกิ จ แต ล ะครอบครั ว จะสามารถซื้ อ อาหารที่ มี ข ายในท อ งตลาดมา
รับประทานได มากนอ ยเพียงไร และซื้ ออาหารจํา พวกใดบ างนั้ น สว นหนึ่ง ขึ้ นอยู กับรายได ของ
ครอบครัว
3. ความเคยชินในการรับประทานอาหารของครอบครัว การรับประทานของแตละครอบครัว
นั้นบางครั้งมีเหตุผลเบื้องหลังที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา และขนบธรรมเนียมประจําชาติ หรือความ
เชื่อของครอบครัวนั้นๆ รวมทั้งนิสัยที่สืบเนื่องกันมาหลายชั่วคน
4. ขนบธรรมเนียมประเพณี
5. ภาวะทางอารมณและจิตใจ เหตุการณที่กอใหเกิดความสุขหรือความทุกข หรือวุนวายใจ
ความชอบหรือไมชอบในอาหาร
6. ปฏิกิริยาตอกลิ่น และรสอาหาร บุคคลแตละคนมีปฏิกิริยาตอกลิ่น และรสของอาหารไม
เหมือนกัน
7. อิ ทธิ พลของการศึ ก ษา ความรู เ รื่ องคุณ ค า ของอาหาร อาจเป นเหตุ ผ ลสํา คั ญในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ การที่บุคคลนิยมรับประทานอาหารเพราะรูคุณคาของอาหารนั้น แสดงใหเห็น
ความสําคัญของการใหความรูทางโภชนาการแกประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยเด็กอันเปนวัยที่
นิสัยในการรับประทานอาหารกําลังจะเกิดขึ้น
ศิริลักษณ สินธวาลัย (2530 : 101-103) ไดยกตัวอยางอิทธิพลทําใหเกิดบริโภคนิสัยที่
ตางกันไดเพียง 3 ประการคือ
1. วัฒนธรรมและประเพณี สังคมที่มีวัฒนธรรม หรือประเพณีที่แตกตางกันก็มักจะมีบริโภค
นิสัยตางกันดวย เชน ชาวมุสลิมไมรับประทานหมูโดยเด็ดขาด สวนชาวยิวไมรับประทาน เนื้อหมู
กระต า ย อู ฐ และชาวฮิ น ดู ไ ม รั บ ประทานเนื้ อ วั ว เป น ต น แสดงให เ ห็ น ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของประเพณี
วัฒนธรรมตอการบริโภคอาหาร
2. การผลิตและการกระจายของอาหาร ภาวการณผลิตและการกระจายอาหารเปนสิ่งซึ่ง
อาจแสดงถึงนิสัยการบริโภคของสังคมบางกลุม พืชผักบางชนิดจะปลูกไดในบางทองถิ่นเทานั้น เชน
การรับประทานสะตอของชาวภาคใต หรือบางจังหวัดทางภาคตะวันออก เปนตน ซึ่งสมัยกอนคน
ภาคอื่นๆ ไมคอยรูจัก แตปจจุบันนี้การขนสง การคา แบะการเดินทางสะดวกขึ้น ทําใหการกระจาก
อาหารดีขึ้น คือ มีการนําผักอาหารตางๆ จากแหงหนึ่งไปขายยังอีกแหงหนึ่งซึ่งไมมีการปลูกพืชชนิด
นั้นในทองถิ่นตน
3. ภาวะทางโภชนาการศึกษา ความรูทางดานโภชนาการเปนสิ่งซึ่งมีอิทธิพลตอนิสัยการ
บริ โ ภค สื่ อ สารมวลชน เช น หนั ง สื อ พิ ม พ วารสาร หนั ง สื อ เป น ต น ซึ่ ง เผยแพร ข า วสารด า น
โภชนาการ จะมีความสําคัญมากตอการบริโภคของประชาชน จะเห็นไดวาปจจุบันนี้ภาวะทางโภชน
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ศึกษาดีขึ้น เด็กที่เกิดมารุนหลังสวนใหญจะมีภาวะโภชนาการที่ดี เนื่องจากไดรับการฝกใหมีนิสัย
การบริโภคที่ดีมาตั้งแตเด็ก

3. ทฤษฎีและแนวความคิดดานลักษณะสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล (personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวน
บุคคลของคนทางด านสังคมตางๆ ไดแก อายุการศึ กษา ขั้ นตอนวัฏจักรชีวิต ครอบครัว อาชี พ
โอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึงบุคลิกภาพและความคิดเกี่ยวกับตนเอง ดังนี้
(พรทิพย สัมปตตะวนิช. 2539 : 312-316)
1. อายุ และลําดับขั้นในวงจรชีวิต
อายุ (Age) อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความเหมือนหรือแตกตางกันในเรื่องความคิด
และพฤติก รรม โดยทั่วไปแลว คนที่มีอายุนอยกวามัก จะมีความคิดเสรี นิยมมากกว า คนที่มีอายุ
มากกวาจะยึ ดถือการปฏิ บัติมากกว า และใจร อนกวา ในขณะที่คนที่มีอายุ มากมักจะมีความคิ ด
อนุรักษนิยมมากกวา ยึดถือการปฏิบัติมากกวา มีความระมัดระวังมากกวา และยังมองโลกในแงราย
และมักจะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน การรักษาพยาบาล การมีบาน และที่ดิน
เปนของตนเองมากกวา
2. เพศ (Sex) โดยสตรีจะเปนเปาหมาย และเปนผูบริโภคที่มีอํานาจในการซื้อสูง ไมวาจะ
เปนสินคาประเภทใดก็ตาม เชน สินคาสําหรับผูชาย หรือเด็ก มักจะสังเกตไดวาผูที่ตัดสินใจซื้อมัก
เปนสตรีมากกวาเพศอื่น
3. การศึกษา
การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีโลกทัศนกวางกวา และไมคอยเชื่ออะไรงายๆ
การตัดสินใจเรื่องใดๆ จึงมีความละเอียดรอบครอบ ทําใหการโนมนาวใจเกิดขึ้นไดยาก
4. วงจรชีวิตครอบครัว
วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลทําให
เกิ ด ความต อ งการในผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ แ ตกต า งกั น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ครอบครั ว
ประกอบดวยขั้นตอนแตละขั้นจะมีลักษณะการบริโภคแตกตางกันดังนี้
ขั้นที่ 1 เปนโสดและอยูในวัยหนุมสาว มักซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสวนตัว สนใจดานการ
พักผอนหยอนใจ เสื้อผา และเครื่องสําอาง เปนตน
ขั้นที่ 2 คูสมรสใหมและยังไมมีบุตร มักซื้อสินคาถาวร รถยนต ตูเย็น เตาไฟฟา และ
เฟอรนิเจอรที่จําเปน
ขั้นที่ 3 ครอบครัวมีบุตรขั้นที่ 1 : บุตรคนเล็กอายุต่ํากวา 6 ขวบ มักซื้อสินคาถาวรที่ใชใน
บาน เชน เฟอรนิเจอร เครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน และยังไมซื้อผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เชน อาหารเด็ก
ยา เสื้อผา และของเลนเด็ก รวมทั้งจะมีความสนใจในผลิตภัณฑใหมเปนพิเศษ
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ขั้นที่ 4 ครอบครัวที่มีบุตรคนเล็กอายุมากกวา 6 ขวบ มีฐานะการเงินดีขึ้น ภรรยาอาจจะ
ทํางานดวย เพราะบุตรเขาโรงเรียนแลว สินคาที่บริโภค เชน อาหาร เสื้อผา เครื่องเขียนแบบเรียน
และรายการพักผอนหยอยใจสําหรับบุตร
ขั้นที่ 5 ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมาก และมีบุตรโตแลวแตยังไมแตงงาน มีฐานะการเงินดี
สามารถซื้ อ สิ น ค า ถาวรและเฟอร นิ เ จอรม าแทนของเก า ผลิต ภั ณฑ ที่บริ โ ภคอาจจะเป น รถยนต
บริการของทันตแพทย การพักผอนและการทองเที่ยวที่หรูหรา บานขนาดใหญกวาเดิม
ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีบิดามารดาอายุมาก มีบุตรแยกครอบครัวและยังทํางานอยู มีฐานะการ
เงินดีอาจจะตองยายไปอยูอพารทเมนท ชอบเดินทางเพื่อพักผอน บริจาคทรัพยสินบํารุงศาสนา และ
ชวยเหลือสังคม
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมาก มีบุตรแยกครอบครัวและออกจากงานแลว คาใช
จายสวนใหญเปนคารักษาพยาบาล
ขั้นที่ 8 คนที่อยูคนเดียว เนื่องจากฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดกัน และทํางานอยู
ขั้นที่ 9 คนที่อยูคนเดียว เนื่องจากฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดกัน และออกจากงานแลวคา
ใชจายสวนใหญเปนคารักษาพยาบาล
5. อาชีพ
อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคา
และบริการที่แตกตางกัน เชนขาราชการมักจะคํานึงถึงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์สวัสดิการ ศักดิ์ศรี และ
เกียรติภูมิของความเปนขาราชการ ในขณะที่คนทํางานธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายได และความมั่ง
คงในหนาที่การงานเปนตน
6. โอกาสทางเศรษฐกิจ
โอกาสทางเศรษฐกิจ(Economic Circumstance) หรือ รายได (Income) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคา และบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลานี้ประกอบดวย
รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจ
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออมทรัพยและอัตราดอกเบี้ย เพื่อการกําหนดนโยบายดานราคา
เพื่อใหสัมพันธกับรายไดของผูบริโภคดวย.
รายได (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลานี้ประกอบดวย
รายได การออมสินทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน (อัจจิมา เศรษฐบุตร และ
สายสวรรค เรืองวิเศษ. 2542 : 113)
7. รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style)
รูปแบบการดํารงชีวิตในโลกแสดงออกในรูปของ AIOs ซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรม
(Activities) (2) ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเปน (Opinion) แบบการดํารงชีวิตขึ้นอยูกับ
วัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาดเชื่อวาการเลือกผลิตภัณฑของ
บุคคลขึ้นอยูกับแบบการดํารงชีวิต ตัวอยางรูปแบบการดํารงชีวิตที่เกี่ยวของกับการบริโภคสินคา คน
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ที่ชอบเที่ ยวกลางคื น ชอบการพักผ อนหยอนใจ การบริโ ภคอาหารนอกบา น สว นคนที่สมถะจะ
บริโภคสินคาที่จําเปน

4. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
ความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิต
คอทเลอร (Kotler. 2000: 180) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ คือรูปแบบ
การดําเนินชิวิตในโลกที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ
โดยรูปแบบการดําเนินชีวติจะแสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นที่มีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมของเขาทั้งหมด
รูปแบบการดําเนเชีวิต (Lifestyle) หรือมีชื่อเสียงอีกอยางหนึ่งวาลักษณะทางจิตวิทยาสังคม
(Psychographics) (Onkvisit; & Shaw. 1994: 120) ชีวิตมีความเกี่ยวของสัมพันธกับคุณคา และ
บุคลิกภาพของผูบริโภค และนักการตลาดนํามาใชประโยชนมากในปจจุบัน ไดมีผูใหความหมายของ
รูปแบบการดําเนินชีวิตดังตอไปนี้
โมเวน และไมเนอร (Mowen; & Minor. 1998: 220) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวติ หรือ
Lifestyle หมายถึง บุคคลมีการดําเนินชีวิตอยูอยางไร
ดารา ทีปะปาล(2542 : 169) ใหความหมายวา รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง บุคคลมี
การดํารงชีวิตอยูอยางไร หรือ รูปแบบการใชชีวิตของบุคคลอยูในโลก ที่แสดงออกมาในรูปแบบ
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตางๆ และแบบการดํารงชีวิตนี้จะใชในความหมายครอบคลุม
ถึง กลุมบุคคลที่รวมกันอยูใน 3 ระดับคือ กลุมปจเจกบุคคล กลุมเล็กของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธกัน
และกลุมบุคคลกลุมใหญ
อดุลย จาตุรงคกุล (2545 : 284-285) แบบของการใชชีวิต (lifestyle) หมายถึง มนุษยอยู
รวมกันเปนกลุมแตละกลุมมีกฎ หรือเกณฑที่ทุกคนในกลุมพึงถือปฏิบัติ พฤติกรรมของแตละคนใน
กลุม จึงเปนไปในทํานองเดียวกัน เมื่อกลุมสังกัดชั้นทางสังคม และวัฒนธรรม พฤติกรรมของบุคคล
ในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบ เชน บุคคลผูเปนสมาชิกของกลุมชั้นทางสังคม และวัฒนธรรมจะ
พัฒนาแบบแผนของการดํารงชีพตลอดจนถึงแบบเปนของการบริโภคขึ้นมาเพื่อใชในสังคม
แองเจล (James F. Engle. 1993: 449) ไดใหความหมายของแบบการดํารงชีวิตวา เปน
แบบที่บุคคลดํารงชีพ และใชจายเวลาและเงิน (Patterns in which people live and spend time
and money) ดังนี้
1. วิธีที่เราดํารงชีวิต เชน อาหารเชาทานกาแฟ ขนมปง และไขดาว (ปรุงไดรวดเร็ว และคน
ใชเปนผูเตรียมอาหาร)
2. สินคาที่เราซื้อ จริงอยูวัฒนธรรมในการกินอยูไมไดเปลี่ยนแปลงมากนัก แตสินคามีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเสนอขาย ไกมีการแบงขายเปนชิ้น มีอาหารสําเร็จรูปแชเย็น มีการซื้อในแต
ละครั้งจํานวนมาก เพื่อเอาไวใชนานๆ ตองมีตูเย็นไวถนอมอาหาร สรุปแลววิธีการขาย และวิธีการ
ซื้อในสมัยปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเหมาะกับแบบของการใชชีวิตของบุคคลในปจจุบัน
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3. วิธีการใชสินคา จะเห็นไดวาเสื้อผาที่เราซื้อมาสวมใสไดทันที อาหารสําเร็จรูปก็ปรุงได
ทันทีดวยเตาธรรมดา หรือเตาไมโครเวฟ สรุปแลวการใชสินคาสะดวกขึ้น
4. มองสินคาอยางไร สินคาถูกมองวาจะนํามาใชเพื่อผอนแรง และประหยัดเวลา
5. แบบการใชชีวิตขึ้นอยูกับปจจัยมากมาย แบบดังกลาวเปนลักษณะที่ฝงแนนในตัวบุคคล
ซึ่งไดรับการสราง และขัดเกลาโดยการปฏิบัติตอบตอกันทางสังคม เมื่อบุคคลผานแตละขั้นตอนของ
วงจรชีวิต ดังนั้น แบบของการดํารงชีวิตจึงไดรับอิทธิพลของปจจัยหลายอยาง เชน สถานการณ
ครอบครัว ความตองการ ทัศนคติ และลักษณะสวนบุคคล ฯลฯ
แบบของการใชชีวิตแสดงใหเห็นถึงภาพพจนของบุคคล (Self-image or Self-concept) เปน
ทั้งหมดที่ตัวเรามีอยู อันเปนผลมาจากวัฒนธรรม สถานการณ และประสบการณที่เกี่ยวของกับการ
ดํารงชีพ ตลาดที่มีบุคคลซึ่งมีแบบของการใชชีวิตเดียวกันนั้นดูไดจากกลุมบุคคลที่ใชเวลา คํานิยาม
และความเชื่อเหมือนกันตลอดจนมีคุณสมบัติทางเศรษฐกิจสังคมเหมือนกัน และคุณสมบัติเหลานี้
เกี่ยวพันกับการทํากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ของกลุมบุคคลดังกลาวดวย
แบบของการใชชีวิตนอกจากจะเปนแบบการดํารงชีพแลว ยังเปนแบบความสนใจอีกดวย
เชน คนมีรายไดเทากันแตบริโภคตางกัน เพราะแบบการใชชีวิตตางกันทั้งบุคคล และครอบครัวที่
ดํารงชีพอยูในสังคมปจจุบันสามารถแสดงแบบของการใชชีวิตใหเห็นไดโดยชัดเจน ดังเชนเราไดยิน
บอยๆ วาสมัยนี้มีคน “แตงกับงาน” “ครอบครัวฝากทองไวนอกบาน” เหลานี้เปนการสรุปใหเห็นถึง
แบบของการใชชีวิต แบบของการใชชีวิตอาจจะเปนไปไดทั้งการรูตัว และไมรูตัว เราอาจตัดสินใจซื้อ
สินคาโดยรูตัววาเปนอิทธิพลของแบบในการใชชีวิตก็ได แตสวนมากเราไมรูตัววามันมาจากสิ่งนั้น
บุคคลสวนใหญรักษาแบบของการใชชีวิตของตนไวโดยมีการเปลี่ยนแปลงบางทีละนอย การรักษา
หรือการเปลี่ยนแบบของการใชชีวิตของบุคคล หรือครอบครัวมักจะตองเกิดจากมีการบริโภค และ
ตัดสินใจซื้อสินคา ซึ่งก็นาจะเปนที่สนใจของนักการตลาด อิทธิพลของแบบการใชชีวิตที่มีตอการ
ตัดสินใจซื้อแสดงใหเห็นไดดังรูป
ความตองการและทัศนคติที่กออิทธิพลตอ
การตัดสันใจซื้อ(Consumption Decisions)
แบบของการใชชีวิต
ของผูบริโภค

การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค

พฤติกรรม และประสบการณ ที่ลด รักษา
หรือเพิ่มพูนแบบของการใชชีวิต

ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของแบบของการใชชีวิตที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 258.
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ดารา ทีปะปาล. (2546: 169) ไดกลาววา นักการตลาดจึงใชการวิเคราะหลักษณะจิตวิทยา
ทางสังคมของผูบริโภคเปนเกณฑในการแบงรูปแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภค ลักษณะจิตวิทยา
ทางสังคม (Psychographics) เปนคําที่นํามาใชเพื่อประเมินแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดวย
การวิเคราะห กิจกรรม(Activities:A) ความสนใจ(Interests:I) และความคิดเห็น(Opinions:O) โดยจะ
วิเคราะหวา ผูบริโภคใชเวลาและทรัพยากรตางๆ ของเขาอยางไรในแตละวัน อะไรในสิ่งแวดลอมที่
เขาสนใจและถือวามีความสําคัญ และเขาคิดเกี่ยวกับตนเอง และคิดถึงโลกรอบๆ ตัวเขาอยางไร การ
วิเคราะหตามลักษณดังกลาวบางครั้งเรีกสั้นๆ วา AIO เพื่อการอางอิง
ตาราง 2 กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่แสดงลักษณะแบบการดําเนินชีวิต
ACTIVITIES (กิจกรรม)

INTERESTS(ความสนใจ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การทํางาน
งานอดิเรก
เหตุการณทางสังคม
วันหยุดพักผอน
การบันเทิง
สมาชิกสโมสร
ชุมชน
การซื้อสินคา
การเลนกีฬา

ครอบครัว
บาน
งาน
ชุมชน
สันทนาการ
แฟชั่น
อาหาร
สื่อตางๆ
ความสําเร็จ

OPINIONS (ความคิดเห็น)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความสัมพันธสวนตัว
ปญหาสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
ผลิตภัณฑ
อนาคต
วัฒนธรรม

ที่มา: Assael Henry. (1998). Consumer Behavior and Marketing Action. P.423.
อดุลย จาตุรงคกุล (2545 : 290-293) ใหแนวทางการศึกษาแบบของการใชชีวิต วา
ผูบริโภคใชแบบของการใชชีวิต เพื่อลดความไมสอดคลอง และความไมสมดุลในคานิยม โดยการ
แปลความหมายเหตุการณที่ลอมรอบตัวเขาพรอมทั้งทํานายเหตุการณที่จะเกิดดวย การกระทํา
เชนนี้ทําใหคานิยมมีความคงทนถาวร แตแบบของการใชชีวิตกลับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วมาก ซึ่งก็
ทําใหนักวิจัยตองคอยสนใจ และคอยปรับวิธีการวิจัยตลอดจนปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด
Psychographics เปนเทคนิคที่นักวิจัยใชเพื่อวัดแบบของการใชชีวิต คําที่ใชแทนกันคือ AIO
ซึ่งหมายถึง การวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions)
รายละเดียดของ AIO มีดังนี้ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 285)
A คือกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก เชนดูทีวี จายของรานคา แมวาปฏิกิริยานี้
ใครๆ ก็เห็นอยูแตก็ไมสามารถจะหาเหตุผลของการกระทําไดหมด และก็ไมจะมีใครทําการวัดเพื่อหา
เหตุผลของปฏิกิริยานี้
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I คือ ความสนใจ เปนความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ หรือวัตถุโดยมีระดับของความ
ตื่นเตนที่เกิดขึ้นเมื่อไดตั้งใจติดตอกัน หรือมีความตั้งใจเปนพิเศษกับมัน
O คือ ความคิดเห็น เปนไปในรูปคําพูดหรือเขียน “ตอบ” ที่บุคคลตอบตอสถานการณที่
กระตุนเราที่มีการถามคําถาม ความคิดเห็นเราใชเพื่ออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเน และ
การประเมินคา เชนเชื่อในสิ่งซึ่งบุคคลอื่นตั้งใจ ความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ประเมิน
รางวัลที่จะไดรับจากการเลือกทางเลือก และโทษที่จะเปนผลของการเลือกทางเลือก
รูปแบบการดําเนินชีวิตจะถูกกําหนดดวยปจจัยตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย ประสบการณที่
ผ า นมา ลั ก ษณะที่ ติ ด มาตั้ ง แต เ กิ ด และสถานการณ ใ นป จ จุ บั น สิ่ ง ดั ง กล า วเหล า นี้ มีอิ ทธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการบริโภคทุกคนจะมีการดําเนินชีวิตเปนของตนเอง และจะไดรับการปรุงแตงขัดเกลา
โดยผานการปฎิสัมพันธทางสังคม ไปตามลําดับขั้นตอนของวงจรชีวิต
ตาราง 3 แบบการดําเนินชีวิตและกระบวนการบริโภค
ตัวกําหนดแบบดําเนินชิวติ
แบบการดําเนินชีวติ
(Lifestyle determinants)
(Lifestyle)
• ลักษณะประชากรศาสตร เรามีชีวิตอยูอยางไร
• กิจกรรม
• วัฒนธรรมยอย
• ความสนใจ
• ชั้นของสังคม
• ชอบ/ไมชอบ
• แรงจูงใจ
• ทัศนคติ
• บุคลิกภาพ
• การบริโภค
• อารมณ
• ความคาดหวัง
• คานิยม
• ความรูสึก
• วงจรชีวิตของครัวเรือน
• ประสบการณในอดีต

ผลกระทบตอพฤติกรรม
(Impact on behavior)
การซื้อ
• ซื้ออยางไร
• ซื้อเมื่อไหร
• ซื้อที่ไหน
• ซื้ออะไร
• ซื้อกับใคร
การบริโภค
• บริโภคที่ไหน
• บริโภคกับใคร
• บริโภคอยางไร

ที่มา : Hawkins; & Coney. (2001). Consumer Behavior : Building Marketing Strategy.
P.434
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นอกจากนี้ อดุลย จาตุรงคกุล. (2539 : 278-284) ไดกลาวถึง สังคมไมมีครัว บทบาทการใช
ชีวิต การเปลี่ยนแปลงของการใชชีวิต และการจําแนกลักษณะของแบบการใชชีวิตไวดังนี้
สังคมที่ไมมีครัว (Kitchenless Society)
(อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 285) สังคมในเมืองใหญของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
มากมายจนกระทั่งกลายเปนสังคมที่ไมมีครัว อาหารใสถุงพลาสติก ฟาสตฟูดตามหางสรรพสินคา
และภัตตาคารเกิดขึ้นเปนดอกเห็ดเพื่อตอบสนองความตองการตามแบบของการใชชีวิตแบบใหม
สตรีออกทํางานนอกบานมากขึ้น เกิดคานิยมในครอบครัวขึ้นใหม การไมมีครอบครัวหรือการเปน
โสด เหลานี้ทําใหแบบของการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหเกิดสังคมไมมีครัวขึ้น
แบบของการใช ชี วิ ต ในป จจุ บัน รวมกั บ สั ง คมไม มี ค รั ว จะทํ า ให เ กิ ด โอกาสทางการตลาดสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช และอาหารขึ้นอยางมากมายเปนธรรมดาอยูเองที่การรักษาหรือ
เปลี่ยนแบบการใชชีวิตจะตองมีการบริโภคสินคา ปจจุบันนี้ครัวของแตละบานลดขนาดลงกวาครึ่ง
และผูบริโภคใชเวลาในครัวนอยกวาหองอื่นๆ ในบาน
ตัวอยางการใชชีวิตของคนในยุคปจจุบัน
1. บทบาททางสังคม (Social role) โครงสรางของความสัมพันธของบทบาทภายใน
ครอบครัวของไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แตเดิมสตรีอยูกับบาน และทําหนาที่ตัดสินใจกับเรื่องตางๆ
ภายในบานของตน สามีมักจะทําหนาที่ในการตัดสินใจซื้อและซื้อของมาให ในปจจุบันสตรีไดรับ
การศึกษาสูงขึ้นออกไปทํางานนอกบาน จึงทําใหสตรีมีบทบาทในการซื้อ และมีอํานาจซื้อในอัตรา
สวนสูงที่เดียวในตลาด ซึ่งก็เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญแกแบบของการใชชีวิตของครอบครัวไทย
ในปจจุบันนี้สมาชิกแตละคนในครอบครัวตางก็มีบทบาทและอิทธิพลตอการซื้อสิ่งของใหครอบครัว
มากทีเดียว เมื่อมีการตัดสินใจเลือกตรายี่หอของสินคาใหญ ๆ ก็มักจะมีการรวมกันตัดสินใจ
2. เวลาสําหรับการพักผอน (Leisure time) ในปจจุบันเราทํางานนอยลงเหลือสัปดาหละ 5
วัน ดังนั้น *ปรัชญาในการพักผอน* จึงมีบทบาทเปนสวนหนี่งของแบบการใชชีวิต เราจะเห็นไดวา
ทุกวันนี้คนไทยตื่นตัวในเรื่องกิจกรรมและกีฆาเพื่อการพักผอนมากยิ่งขึ้น เชนไปเที่ยวชายทะเล
สนใจศิลปกรรม สนใจดนตรี การแสดง มหรสพ การออกไปรับประทานอาหารนอกบาน เปนตน การ
เพิ่มการพักผอนจะนําไปสูแบบของการใชชีวิตที่แตกตางไปจากเดิม ตั้งแตการดํารงชีพในครอบครัว
ไปจนถึงการแตงการย และใชเครื่องทุนแรงเปนตน
3. ชวงเวลาของการใชชีวิต (Pace of living) ในขณะนี้มีการเรงชวงเวลาของชีวิตมากขึ้น
บุคคลจะไมใครเต็มใจที่จะรอเวลาที่จะตอบสนองความตองการสําหรับสินคา หรือบริการตางๆ แมวา
เขาจะไมมีเงินพอที่จะซื้อก็ตาม แนวโนมทางสังคมและจิตวิทยาดังกลาวนี้ตจะเพิ่มความสําคัญในการ
ใหสินเชื่ อในการขายของนักการตลาด ตลอดจนเครื่องยนตกลไกในการบรรจุสิ นคา ผลิตสิ นคา
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ประทับตราสินคา เพื่อใหทันกับความตองการของสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ และเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคราคาก็อาจจะต่ําลงแตบริการดีขึ้น
นอกจากเรื่องที่กลาวมานี้แบบของการใชชีวิตของผูบริโภคยังเกี่ยวของกับตนทุนในแงของ
เวลาและความพยายามที่ลงไปในการจายของการบริโภค และการใชของผูซื้อดวย ปจจุบันการซื้อแต
ละครั้งสะดวกรวดเร็วกวาแตกอนมาก เนื่องจากมีการเพิ่มความสําคัญของการปฎิบัติการทางการ
ตลาดมากขึ้น เชน การใชตรายี่หอ และหีบหอที่เดนดึงดูดใจ การโฆษณาและการสงเสริมการขายที่
เร าใจ ยิ่งในยุ คจรวดนี้ดว ยแล ว ทุ กสิ่ง ทุ กอยา งที่ผ ลิตออกขายนั้ น นัก การตลาดพยายามพั ฒ นา
ผลิตภัณฑให “ใชไดโดยฉับพลัน” (Instant use) เราจะเห็นไดจากผลิตภัณฑนม น้ําสม กาแฟ โจก
ขาวตม น้ําปลา ผงเครื่องแกงสําเร็จรูป เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความพอใจแกผูบริโภคในการอํานวย
ความสะดวก และความงายแกการบริโภคผลิตภัณฑ และเพื่อใหเหมาะแกการเปลยนแปลงของแบบ
การใชชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบัน คือ
การเคลื่อนที่ทางสังคม (Social mobility) การเคลื่อนที่ทางสังคมเปนลักษณะที่สําคัญอยาง
หนึ่งของแบบการใชชีวิตของผูบริโภคซึ่งหมายถึงสิ่งตางๆ เชน การเปลี่ยนงาน รายไดเพิ่ม และการ
แยกจากบุคคลยุคกอนหนาตน เปนตน การศึกษาที่เพิ่มขึ้นไดยกระดับรสนิยม และกลายเปนสวน
สําคัญในการเพิ่มการเคลื่อนที่ทางสังคม นอกจากนั้นการศึกษาไดทําใหงานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ยายภายในชั้นสังคมงายขึ้น และเปนเหตุใหบุคคลหวังที่จะหารายไดสูงขึ้นในอนาคต ปรากฎวาใน
ปจจุบันนี้นิสัยของการใชจาย และแบบแผนของครอบครัวไดเปลี่ยนไป โดยขึ้นอยูกับความปรารถนา
และความคาดหมายมากกวาที่จะขึ้นอยูกับรายไดปจจุบัน เราจะเห็นไดวามีการใชสินเชื่อมากขึ้น
และการเคลื่อนที่ก็เพิ่มมากขึ้น ชนชั้นกลางมีมากขึ้น การเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตรก็มีมากขึ้นดาย
บุคคลยายทองถิ่นเขาไปในเมืองใหญโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจนแนนไปหมด
บทบาทของแบบการใชชีวิต
แบบของการใชชีวิตสําหรับผูบริโภคมี 2 บทบาทคือ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 260)
1. เปนแรงจูงใจหลักใหมีการซื้อ (A basic motivator) เชนความปรารถนาที่จะรักษาเพิ่มพูน
แบบของการใชชีวิตในปจจุบัน ทําใหเกิดกิจกรรมการตัดสินใจซื้อ และใชสินคา ความตองการที่จะ
ตัดสินใจซื้อนี้เกิดจากเราคือใคร เราเปนอะไร และปญหาและโอกาสที่เราประสบในชีวิต
2. การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการตัดสินใจ ผลของการที่ผูบริโภคทําการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตัวสินคาที่กอใหเกิดขาวสารการจูงใจ และทัศนคติ ซึ่งขาวสารนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือ
เสริมแรง (Reinforce) แบบของการใชชีวิต เชนการใชหรือการประเมินผลวันหยุดสุดสัปดาหอาจ
นําไปสูแบบของการใชชีวิตในการทองเที่ยว (Travel-oriented-lifestyle) ในระดับสูงกวาเดิม แบบ
ของการใชชีวิตอาจเปลี่ยนแปลว ถเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล กลุมอางอิง หรือครอบครัว
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การเปลี่ยนแปลงการใชชีวิต (Lifestyle changes) (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 260)
เมื่อเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบของการใชชีวิต มักจะทําใหเกิดปญหาซึ่งมีรากฐานมาจาก
การบริโภค (Consumption-related problems) และ/หรืออาจเกิดโอกาสที่จะทําการตัดสินใจใหม
ปญหานี้จะนําไปสูกระบวนการที่มีความผันแปรและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ การ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะการที่ผูบริโภคทําการตัดสินใจ หรือไมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
ตั ว กํ า หนดของแบบการใช ชี วิ ต เช น เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ค า นิ ย มจนทํ า ให แ บบดั ง กล า ว
เปลี่ยนแปลงดวย
แบบการใชชีวิตบุคคลมิไดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือเปลี่ยนแปลงอยางมาก ถาเปลี่ยน
มากกายและสม่ําเสมอคนจะตองวิตกกังวลและอาจเกิดภาวะลมเหลว (Frustration) ดังนั้นแบบของ
การใชชีวิต คอยๆ เปลี่ ยนแปลงและเปนไปในรู ปแบบรูตั วและไมรู ตัว การเปลี่ยนแปลงมากและ
เป น ไปอย า งกระทั น หั น ที่มี ผ ลต อ แบบของการใชชี วิ ต เกิ ด ขึ้ น ได ใ นเฉพาะเหตุ ก ารณ ต า งๆ เช น
สงคราม พายุ บาดเจ็บ แตงงาน จบการศึกษา เด็กเกิด หยา เปลี่ยนงาน และคูสมรสตาย
การจําแนกลักษณะของแบบการใชชีวิต
แบบของการใชชีวิตสามารถจําแนกตามลักษณะไดดังนี้ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 261)
1. ตื่นตัวกับไมตื่นตัว (Active versus passive) เชนผูบริโภคเขารวมในการเลนกีฬาหรือ
เขาดูคอนเสิรต รายการสด สวนแบบไมตื่นตัวนั้นผูบริโภคดูโทรทัศนืหรือฟงเทปอยูบาน
2. การโออวดกับการสวนตัว (Ostentatious versus private) แบบแรกแสวงหาสัญลักษณ
แหงความสําเร็จที่ปวงชนยอมรับ ซึ่งตรงขามกับแบบหลังแสวงหาสินคาที่ใชเฉพาะตัว
3. ครอบครัวกับอาชีพ (Family versus private) แบบแรกมีบุตรและใชเวลากับกิจกรรมของ
ครอบครัว แตแบบหลังไมมีบุตรและใชเวลาเพื่อความกาวหนาในอาชีพ
4. ทองถิ่นกับนครหลวง (Local versus cosmopolitan) แบบแรกเขารวมกับชมรมทองถิ่น
กับแบบหลังเขารวมกับโลกกวางกวา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่จะศึกษาถึงการกระทํากิจกรรมตางๆ ความสนใจ
ในดานอาหารและสุขภาพ และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารในดานตางๆ

5. อาหารพรอมบริโภค
องคการอาหารและยาใหคํานิยาม คําวา “อาหารพรอมบริโภค” หรืออาหารสําเร็จรูปพรอม
บริโภคทันที หมายถึง อาหารที่ผลิตเรียบรอยพรอมบริโภคที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายไดทันที
เชน น้ําพริกสําเร็จรูป (น้ําพริกเผา น้ําพริกสวรรค น้ําพริกตาแดง แจวบอง) ขนมตางๆ (ขนมรังแตน
ขาวแตน กระยาสารท ทองมวน ทองตัน ทองพับ กรอบเค็ม กระหรี่ปป ขาวเกรียบที่ทอดแลว
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ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมปงกรอบ คุกกี้ เอแคร ขนมอบกรอบ ขนมขบเคี้ยว) พืชผักและ
ผลไมแปรรูป (กลวยตาก กลวยฉาบ กลวยอบเนย กลวยกวน สับปะรดกวน มะมวงดอง ฝรั่งดอง
มะยมหยี มะมวงหยี ฝรั่งหยี มะดันแชอิ่ม มะมวงแชอิ่ม) ผลิตภัณฑจากสัตว (ไขเค็มตมสุก หมูหยอง
หมูทุบ หมูแผน หมูสวรรค ปลาแผน หมูแผน เนื้อสวรรค ฯลฯ)
อาหารพรอมบริโภค หรือ อาหารพรอมทาน หรือReady to Eat (RTE) หรือ Home meal
replacement(HMR) ไดถูกคิดคน และพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบรับวิถีของชาวโลกยุคใหมที่ตองการ
ความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารโดยไมตองทําเองตอไป ไมวาจะดวยเหตุผลของขนาด
ครอบครัวที่เล็กลง คนทํางานนอกบานมากขึ้น หรือไมมีผีมือการปรุงอาหารเฉกเชนคนรุนกอน
ดารามาศ แกวแดง (2541 : 6) ใหความหมายอาหารพรอมบริโภค หมายถึงอาหารที่ผลิต
หรือปรุงเรียบรอยแลว พรอมบริโภคทันที โดยบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
โดยสามารถแบ ง ประเภทของอาหารพร อ มบริ โ ภคแยกตามรายประเภทสิ น ค า ได ดั ง นี้
(อุตสาหกรรมสาร เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2552)
1. อาหารพรอมทานแชเย็น (Chilled ready meals)
2. อาหารพรอมทานแชแข็ง (Frozen ready meals)
3. อาหารพรอมทานแบบบรรจุกระปอง (Canned ready meals)
4. อาหารพรอมทานแบบแหง (Dried ready meals)
สรุป อาหารพรอมบริโภค (Ready to Eat Food) หมายถึง อาหารที่ผานการแปรรูป หรือ
ปรุงเรียบรอยแลว ทั้งชนิดที่รับประทานไดทันที หรือตองนํามาอุนกอนบริโภค โดยใสในภาชนะปด
มิดชิด ไดแกอาหารพรอมบริโภคแชเย็น อาหารพรอมบริโภคแชแข็ง อาหารพรอมบริโภคกระปอง
และอาหารพรอมบริโภคแบบแหง

5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยภายในประเทศ
สุทธิลักษณ สมิตะสิริ และคณะ (2537 : 60-63 ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอวัฒนธรรม
การกินของผูหญิงทํางานในกรุงเทพฯ : กรณีศึกษายานถนนสีลม และรัฐวิสาหกิจ โดยศึกษาจาก
ผูหญิงทํางานที่มีอายุ 20-50 ป ที่ทํางานในยานดังกลาว พบวาปจจัยที่สําคัญไดแก ความสะดวกและ
เวลา รสชาติ ความเชื่อ คานิยม โฆษณา และขอมูลขาวสารทางโภชนาการซึ่งปจจัยเหลานี้มีสวนใน
การกําหนดพฤติกรรมการกินของผูหญิงกลุมที่ศึกษา มีการทานอาหารไทยเปนหลัก รับประทาน
อาหารนอกบานเปนสวนใหญ ซึ่งเปนเพราะบริบทของการทํางาน และเปนรูปแบบของการสังสรรค
อยางหนึ่ง วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารมีลักษณะสุภาพตามมาตรฐานแบบไทยสมัยใหม
ลักษณะอาหารที่รับประทานมีแนวโนมที่จะเปนประเภทแปงนอยลง แตเปนประเภทโปรตีนจากสัตว
และไขมันมากขึ้น โดยภาพรวามรับประทานอาหารที่มีวิตามินเอ ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสเพียงพอ ตอ
ความตองการของรางการ แตไดรับแคลเซี่ยมไมเพียงพอ แตสภาวะโภชนาการโดยทั่วไปยังถือไดวา
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อยูในมาตรฐาน แตในกลุมที่มีรูปรางทวมหรืออาวนซึ่งมีอายุมากกวา 30ปขึ้นไป อาจมีความเสี่ยงตอ
โรคที่เนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงเกินไป
บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดสํารวจ “พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของ
คนกรุงเทพฯ” (25-26 กุมภาพันธ 2541) จากกลุมตัวอยาง 179 คนซึ่งเนนการสัมภาษณตาม
สถานการณจริง ปรากฏวาคนในยานอโศกพึ่งพาอาหารนอกบานในมื้อเชารอยละ 33.9 รองลงมาคือ
มื้อกลางวันรอยละ 2830 มื้อเย็นรอยละ 24.3 และมื้อค่ํารอยละ 13.7 โดยมื้อเชานิยมรับประทาน
แซนวิช กับกาแฟมากที่สุด ในมื้อกลางวันและมื้อเย็นนิยมอาหารประเภทขาว เครื่องดื่ม คือน้ําเปลา
โดยมื้อค่ํานิยมรับประทานขาวแกง เครื่องดื่มเปนนม โดยราคาอาหารเฉลี่ยอยูที่ มื้อเชาประมาณ 20
บาท มื้อกลางวันและมื้อเย็นคาอาหารมากกวา 30 บาทขึ้นไป สวนมื้อค่ําอยูที่ประมาณ 20-30 บาท
นอกจากนี้ยังไมรวมคาเครื่องดื่มและอาหารวางอยูที่มื้อละประมาณ 6-10 บาท ซึ่งพบวาผูบริโภค
นิยมบริโภคเครื่องดื่มในอาหารมื้อค่ํามากกวามื้ออื่น ถึงรอยละ 68.8 ในขณะที่มื้อเชาเทากับรอยละ
50.5 สวนของวางและผลไม พบวาผูบริโภคนิยมบริโภคในมื้อกลางวันและเย็นมากกวามื้อเชาและค่ํา
บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดสํารวจ “คนกรุงเทพกับการบริโภคอาหารพรอมปรุง” (212 พฤษภาคม 2540) จากกลุมตัวอยาง 1795 คน โดยกระจายตัวอยางตามสาขาอาชีพทั่วทุกเขตใน
กรุงเทพฯ ปรากฏวาคนกรุงเทพ รอยละ 64.5 นิยมรับประทานอาหารพรอมปรุง โดยเหตุผลที่เลือก
รับประทานอาหารพรอมปรุง 3 อันดับแรกคือ สะดวกและประหยัดเวลารอยละ 39.8 อยากลอง
ของใหมรอยละ 10.8 และยังคงไดสนุกกับการปรุงอาหารเองรอยละ 9.9 สวนที่เหลืออีกรอยละ 39.5
นั้ น มี เ หตุ ผ ลในการรั บ ประทานอาหารพร อ มปรุ ง เนื่ อ งจากติ ด ใจในรสชาติ เป น โอกาสที่ จ ะได
รับประทานอาหารรอนๆ เพื่อนๆ แนะนํา และคิดวามีคุณคาทางโภชนาการมากกวาการรับประทาน
อาหารแชแข็ง และอาหารประเภทฟาสตฟูดส โดยความถี่ในการบริโภคอาหารพรอมปรุงของคน
กรุงเทพฯนั้น รอยละ33.4 บริโภคอาทิตยละครั้ง รอยละ3.9 บริโภคอาหารพรอมปรุงทุกวัน ปริมาณ
การซื้ออาหารพรอมปรุงโดยเฉบี่ยในแตละสัปดาหประมาณ 2 ถาด และมีคาใชจายในการซื้ออาหาร
พรอมปรุงโดยเฉลี่ยในแตละสัปดาหประมาณ 200บาทตอคน
บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดสํารวจ “พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของ
คนกรุ งเทพฯ” (25-26 กุม ภาพั น ธ 2541) จากกลุม ตั วอย าง 179คน ซื่ ง เน น การสั มภาษณ ต าม
สถานการณจริง โดยสัมภาษณเฉพาะผูที่รับประทานอาหารในยานอโศก และสัมภาษณเฉพาะในวัน
ทํางานเทานั้น ปรากฏวาคนในยานอโศกพึ่งพาอาหารนอกบานในมื้อเชารอยละ 33.9 รองลงมาเปน
มื้อกลางวันรอยละ 28.0 มื้อเย็นรอยละ 24.3 และมื้อค่ํารอยละ 13.7 โดยในแตละมื้อมีการสํารวจ
ประเภทอาหาร เครื่องดื่มและของวางที่เปนที่นิยม รวมทั้งในแตละมื้อคนในยานอโศก ซึ่งนับวาเปน
แนวทางในการลงทุนสําหรับผูประกอบการที่สนใจเขามาลงทุนเปดธุรกิจรานอาหารในยานอโศก
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของ
คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปที่อาศัยหรือทํางาน
อยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปที่อาศัยหรือทํางานอยูใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค เนื่องจากไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 27-28) การหาขนาดตัวอยางมีสูตรดังตอไปนี้
n = Z2
4E2
n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
Z แทน คาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ซึ่งขึ้นอยูกับระดับ
ความเชื่อมั่นที่กําหนด คือ 95% ซึ่งจะไดคา Z.95 = 1.96
E แทน สัดสวนความคาดเคลื่อนในการประมาณที่ยอมรับไดคือ 5% (E = 0.05)
ดังนั้น
n = (1.96) 2
4(.05) 2
= 384.16 หรือประมาณ 385 คน
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วิธีการสุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช วิธีการสุมตัวอยางแบบไมคํา นึงถึงความนาจะเปน Non-Probability
Sampling)
และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience
Sampling) โดยจะแจก
แบบสอบถาม ตามจุดที่มีประชากรวัยทํางานสัญจรไปมามาก ไดแก ตามอาคารสํานักงานยานถนน
สีลม เพชรบุรีตัดใหม สาทร อโศก รัชดา บางนา บางเขน พระราม2 เปนตน จนครบตามจํานวนที่
กําหนด

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ เปนลักษณะขอคําถามในแบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามแบบ
ปลายปด (Close-ended Response Question) จํานวน 7 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขอ 1 เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมีคําตอบให
เลือกสองขอ (Dichotomous Question)
ขอ 2 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก
หลายขอ (Multichotomous Question)
ขอ 3 สถานภาพสมรส ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมี
คําตอบใหเลือกหลายขอ (Multichotomous Question)
ขอ 4 ระดับการศึกษาสูงสุด ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอ 5 อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมีคําตอบให
เลือกหลายขอ (Multichotomous Question)
ขอ 6 รายไดตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยมี
คําตอบใหเลือกหลายขอ (Multichotomous Question)
ขอ 7 จํานวนสมาชิกในครอบครัว ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ(Ordinal Scale)
โดยมีคําตอบใหเลือกหลายขอ (Multichotomous Question)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูบริโภควัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามไดถามเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ ประจําวัน โดยแบงออกเปน 3 ดาน
ไดแก ดานกิจกรรม ดานความสนใจ ดานการความคิดเห็น เปนการใหคะแนนแบบ Likert
(Summated Rating Method : The Likert Scale) โดยมีสเกลอยู 5 ระดับ จัดเปนการวัดระดับขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ดังนี้
รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่ตรงกับผูบริโภค
มากที่สุด เทากับ 5 คะแนน
รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่ตรงกับผูบริโภค
มาก
เทากับ 4 คะแนน
รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่ตรงกับผูบริโภค
ปานกลาง เทากับ 3 คะแนน
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รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่ตรงกับผูบริโภค
รูปแบบการดําเนินชีวติ ที่ตรงกับผูบริโภค

นอย
นอยที่สุด

เทากับ 2 คะแนน
เทากับ 1 คะแนน

การอภิปรายผลการวิจัยแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชิวิตทั้ง 3 สวน ใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยอาศัย
สูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา.2550:29)
ความกวางของชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชัน้
= 5–1
5
= 0.80
และเพื่อความสะดวกในการลงขอมูลทางสถิติการอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะ
แบบสอบถามที่ใชในการสอบถามการวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) ตอนที่2 ผูวิจัย
ใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปราย โดยอาศัยสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
= 5–1
2
= 2
เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
คาเฉลี่ย
1.00 – 3.00
หมายถึง ระดับปานกลาง-นอย
คาเฉลี่ย
3.01 – 5.00
หมายถึง ระดับมาก
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของ
คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยคําถามชนิดปลายปด (Close-ended Response
Question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังตอไปนี้
1. ศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม
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2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งไดแก ลักษณะดานประชากรศาสตร รูปแบบการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารพร อ มบริ โ ภค เพื่ อ สร า งแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และนิยามศัพท
3. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธพิจารณาตรวจสอบและ
ขอคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงาย และมีความชัดเจนตามความมุง
หมายของการวิจัย
5.
นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและไดแกไขเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญตรวจ
แบบสอบถาม ไปทดลองใช (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ครอนบัค แอลฟา (Cronbach’ Alpha) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 4142)
โดยผลจากทดสอบ ครอนบัค แอลฟา ไดคาดังนี้
ดานกิจกรรมการทํางาน (Activity)
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .737
ดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร (Interest)
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .831
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค (Opinion) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .929

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
แหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาขอมูลจากเอกสารที่สามารถอางอิงได
ผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการสรางแบบสอบถาม
2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการนําขอมูลจากกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม
มาศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัย
ทํางาน
โดยการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมินั้น ไดทําการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด โดยการ
แจกแบบสอบถามตามอาคารสํานักงานตางๆ และรอรับ โดยสามารถเก็บไดทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเปน
รอยละ 100 และไดใชแบบสอบถามทั้งสิ้น 385 ชุดในการทําการวิเคราะหขอมูล

4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล
1. การจัดทําขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลโดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1.1 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับมาจะตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของ
แบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวน มาลงรหัส
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ตัวเลข (Code) ตามเกณฑของเครื่องมือแตละสวน แลวจึงนําไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูลใน
ขั้นตอไป
1.2 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS (Statistical Package
For The Social Science) For Window Version 15.0
2. การวิเคราะหขอมูล
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดาน เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ของ
ผูบริโภควิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่และคาสถิติรอยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนดานความสนใจของ
ผูตอบแบบสอบถาม และสวนที่ 3 เปนดานความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหดวย
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. แบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยวิเคราะห
ดวยการแจกแจงความถี่ และรอยละ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใชสถิติวเิ คราะห ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก
2. สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 การหาคาความถี่ (Frequencies) และคารอยละ (Percentage) เพื่อใชแปล
ความหมายของขอมูลตอนที่ 1 และตอนที่ 3 โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 52)

เมื่อ

P

=

f x 100
n

P
f
n

แทน คารอยละ
แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด

1.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลตอนที่ 2 โดยใชสูตรดังนี้
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(กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 48)
=
เมื่อ

แทน คาคะแนนเฉลีย่

n

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ดังนี้ (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2550 : 49)

=
แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
แทน

แทน
n

ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง

แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

2. การหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α = Coefficient)
ของครอนบัค โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 34-36)
α =

k Co var iance / Variance
1 + (k − 1)Co var iance / Variance
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โดยที่ k

แทน จํานวนคําถาม

Co var iance

แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตาง ๆ

Variance

แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม

3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
สถิ ติ ที่ใชใ นการวิ เ คราะห ค วามสั มพัน ธ เมื่อตัว แปรทั้ง 2
ตัว เป นตัว แปรเชิ งกลุ ม
ใชเพียรสันไคสแควร (Pearson Chi-Square) โดยใชสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 92)

โดยที่ Pearson Chi-Square

Oij

=

=

แทน

จํานวนหรือความถี่ของขอมูลที่มีลักษณะที่ i ของตัวแปรที่
หนึ่งและมีลักษณะ j ของตัวแปรที่สอง
แทน จํานวนลักษณะของตัวแปรที่หนึ่ง
แทน จํานวนลักษณะของตัวแปรที่สอง
แทน ความถี่หรือจํานวนที่คาดไวของลักษณะที่ j ของตัวแปรที่
หนึ่งและลักษณะ j ของตัวแปรที่สอง

r
c
Eij

กรณีพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความสัมพันธดวยสถิติ
Crammer’s V
สถิติ Cramer’s V ใชทําการวัดความสัมพันธ เมื่อมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือทั้งสองตัวแปร
เปน Nominal (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 95)

V
Cramer’s V
n

=
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ์ Cramer’V
คา Chi-Square
ขนาดของตัวอยาง
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t
แทน
จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภที่มีคานอย
โดยที่คาสถิติ Cramer’s V จะมีคาระหวาง 0 < V < 1 ความหมายของคา V คือ
1. ถา V เขาใกล 1 แสดงวาตัวแปรเชิงกลุมทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันมาก
2. ถา V เขาใกล 0 แสดงวาตัวแปรเชิงกลุมทั้ง 2 ตัว ไมมีความสัมพันธกัน หรือสัมพันธกัน
นอยมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครใชสัญลักษณยอดังตอไปนี้
n

Sig.

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

Cramer’s V
Ho
Ha
*

แทน
แทน
แทน
แทน

Χ

S.D.

ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาสถิติของการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square Test)
คาความนาจะเปนสําหรับบงบอกระดับนัยสําคัญของการทดสอบ
สมมติฐาน
คาสัมประสิทธิ์ Cramer’s V
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
คาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้ง
นี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับหัวขอเปน 4
สวน ดังนี้
สวนที่ 1
ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูบริโภควัยทํางานที่ตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภควัยทํางาน ในดานกิจกรรมการทํางาน
ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค
สวนที่ 3
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัยทํางาน
สวนที่ 4
การทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตาราง 4 จํานวนความถี่และรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

143
242
385

37.10
62.90
100.00

รวม

65
156
66
64
28
6
385

16.90
40.50
17.10
16.60
7.30
1.60
100.00

265
86
34
385

66.80
22.30
8.80
100.00

60
259
66
385

15.60
67.30
17.10
100.00

ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
ชวงอายุ
20 - 25 ป
26 - 31 ป
32 -37 ป
38 - 43 ป
44 - 49 ป
50 - 55 ป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
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ตาราง 4 (ตอ)
จํานวน (คน)
ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
307
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
36
ธุรกิจสวนตัว
42
รวม
385
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน 10,000 บาท
36
10,001 - 25,000 บาท
167
25,001 - 40,000 บาท
145
40,001 - 55,000 บาท
19
มากกวา 55,000 บาท
18
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
385
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรว มกัน ณ ปจจุบัน
อาศัยอยูคนเดียว
90
2-3 คน
141
4-5 คน
96
มากกวา 5 คน
58
รวม
385

รอยละ
79.70
9.40
10.90
100.00
9.40
43.40
37.70
4.90
4.70
100.00
23.40
36.60
24.90
15.10
100.00

จากตาราง 2 การวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 385 คน มีรายละเอียดดังนี้
เพศ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 62.90 และ
เพศชาย จํานวน 143 ราย คิดเปนรอยละ 37.10
อายุ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 26-31 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 40.50
รองลงมาอายุ 32-37 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 17.10 อายุ 20-25 ป จํานวน 65 คน คิดเปน
รอยละ 16.90 อายุ 38-43 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.60 อายุ 44-49 ป จํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 7.30 และ อายุ 50-55 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.6 ตามลําดับ
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สถานภาพสมรส
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.80
รองลงมามีสถานภาพสมรสแลว จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.30 และมีสถานภาพเปนหมาย
หรือหยารางหรือแยกกันอยู จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลําดับ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ
67.30 รองลงมาการศึ ก ษาระดั บสู ง กว าปริญ ญาตรี จํา นวน 66 คน คิ ด เป นร อยละ 17.10 และ
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 60 คิดเปนรอยละ 15.60 ตามลําดับ
อาชีพ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ
79.70 รองลงมาประกอบธุ ร กิ จส ว นตั ว จํ า นวน 42 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 10.90 และข า ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.40 ตามลําดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-25,000 บาท จํานวน 167
คน คิดเปนรอยละ 43.40 รองลงมารายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-40,000 บาท จํานวน 145 คน คิด
เปนรอยละ 37.70 รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.40
รายไดเฉลี่ย 40,001-55,000บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.90 และรายไดเฉลี่ยตั้งแต 55,001
บาทขึ้นไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.70 ตามลําดับ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวมกัน ณ ปจจุบัน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวมกัน ณ ปจจุบัน
2-3 คน เปนจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 36.60 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน
คิดเปนรอยละ 24.90 อาศัยอยูเพียงคนเดียว เปนจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.40 และมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบันมากกวา 5 คน จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.10
ตามลําดับ
จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง พบวาความถี่ของกลุมผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใน
สวนของ ชวงอายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีการกระจายอยูมาก ดังนั้นในการทดสอบสมมติฐาน
ผูวิจัยจึงดําเนินการจัดกลุมตัวอยางใหมใหมีจํานวนที่เหมาะสม ดังนี้
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่จัดกลุมใหม
ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
ชวงอายุ
20 - 25 ป
26 - 31 ป
32 -37 ป
38 - 43 ป
44 - 55 ป
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน 25,000 บาท
มากกวา 25,000 บาท
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

จํานวน (คน)

รอยละ

65
156
66
64
34
385

16.90
40.50
17.10
16.60
8.80
100.00

203
182
385

52.70
47.30
100.00

จากตาราง 5 การวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่จัดกลุมใหม
จํานวน 385 คน มีรายละเอียดดังนี้
อายุ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 26-31 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 40.50
รองลงมาอายุ 32-37 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 17.10 อายุ 20-25 ป จํานวน 65 คน คิดเปน
รอยละ 16.90 อายุ 38-43 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.60 อายุ 43-55 ป จํานวน 34 คน
คิดเปนรอยละ 8.80 ตามลําดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา หรือเทากับ 25,000 บาท
จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 52.70 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 25,000 บาท จํานวน 182
คน คิดเปนรอยละ 47.30 ตามลําดับ
สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภควัยทํางาน ในดานกิจกรรม
การทํางาน ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค
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ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ในดานกิจกรรมการทํางาน
กิจกรรม
กิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน
การออกไปพบลูกคานอกสถานที่ทํางาน
การออกรานหรือจัดงานนอกสถานที่ทํางาน
การประชุมนอกเหนือเวลาทํางาน
การทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติ
การทํางานลวงเวลาในวันหยุด
รวม

Min.

Max.

Χ

S.D.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

2.74
2.42
2.62
3.18
2.14
2.62

1.48
1.22
1.14
1.29
1.05
0.84

ระดับการทํา
กิจกรรม
ปานกลาง-นอย
ปานกลาง-นอย
ปานกลาง-นอย
มาก
ปานกลาง-นอย
ปานกลาง-นอย

จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีกิจกรรมการทํางานโดยรวมในระดับปานกลางนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการทํางานลวงเวลาในวันทํางาน
ปกติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 รองลงมาเปนการออกไปพบลูกคานอกสถานที่อยู
ในระดับปานกลาง-นอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74 การประชุมนอกเหนือเวลางานอยูในระดับปาน
กลาง-นอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 การออกรานหรือจัดงานนอกสถานที่อยูในระดับปานกลาง-นอย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.42 และการทํางานนอกเวลาในวันหยุดอยูในระดับปานกลาง-นอย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.14ตามลําดับ
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตในดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร
ความสนใจ
ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร
การทดลองชิมผลิตภัณฑอาหารใหมๆ ตามซุม
ในหางสรรพสินคา
อานนิตยสาร หรือบทความเกี่ยวกับอาหาร
สนใจขาวสารเกี่ยวกับการคิดคนรูปแบบ
กระบวนการผลิตอาหารแบบใหมๆ
สนใจความรูเ กี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการที่
จะไดรบั จากการบริโภคอาหารตางๆ
รวม

Min.

Max.

Χ

S.D. ระดับความสนใจ

1.00

5.00

2.90

0.99 ปานกลาง-นอย

1.00

5.00

3.01

1.00

1.00

5.00

2.92

0.99 ปานกลาง-นอย

1.00

5.00

3.35

1.04

มาก

1.00

5.00

3.05

0.73

มาก

มาก

จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจเกี่ยวกับอาหารโดยรวมในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจเกี่ยวกับอาหารในระดับ
มาก ในดานความรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการที่จะไดรับจากาการบริโภคอาหารตางๆ อยูใน โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 รองลงมาคือ ความสนใจในการอานนิตยสาร หรือบทความเกี่ยวกับอาหารอยู
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01
ในสวนที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจอยูในระดับปานกลาง-นอย คือความสนใจดาน
ขาวสารเกี่ยวกับการคิดคนรูปแบบกระบวนการผลิตอาหารแบบใหมๆ เชนการทอดโดยใชน้ําแทน
น้ํามัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 และความสนใจในการทดลองชิมผลิตภัณฑอาหารใหมๆ ตามซุม
ในหางสรรพสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 ตามลําดับ
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาหารพรอมบริโภค
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค
อาหารพรอมบริโภคชวยใหชีวิตทาน
สะดวกสบายมากขึ้น
อาหารพรอมบริโภคมีความสะอาด และ
ปลอดภัย
อาหารพรอมบริโภคมีคุณคาทางโภชนาการ
เทียบเทาอาหารปรุงสด
อาหารพรอมบริโภคมีความอรอยของรสชาติ
เทียบเทาอาหารปรุงสด
อาหารพรอมบริโภคชวยใหทานประหยัด
คาใชจายไดมากกวาการทําอาหารรับประทาน
เอง
รวม

Min.

Max.

Χ

S.D.

ระดับ
ความเห็นดวย

1.00

5.00

3.65

0.87

มาก

1.00

5.00

3.29

0.95

มาก

1.00

5.00

2.79

1.06

ปานกลาง-ต่ํา

1.00

5.00

2.76

1.07

ปานกลาง-ต่ํา

1.00

5.00

2.77

1.16

ปานกลาง-ต่ํา

1.00

4.33

3.04

0.77

มาก

จากตาราง 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแงบวกเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค หรือมีระดับความเห็นดวยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแงบวก หรือมีระดับ
ความเห็ น ด ว ยในระดั บ มาก ในเรื่ อ งอาหารพร อ มบริ โ ภคช ว ยให ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ของ
ผูบริโภคสะดวกสบายมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 รองลงมาผูบริโภคมีความคิดเห็นวาอาหาร
พรอมบริโภคมีความสะอาด และปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29
และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแงบวกในระดับปานกลาง-นอย เกี่ยวกับอาหาร
พรอมบริโภค ในดานคุณคาทางโภชนาการที่จะไดรับจากอาหารพรอมบริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาหารปรุงสด มีความเทียบเทากันนั้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79 และในดานความคิดเห็นวา
อาหารพรอมบริโภคทําใหผูบริโภคประหยัดคาใชจายมากกวาทําอาหารรับประทานเอง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.77 และความคิดเห็นในเรื่องความอรอยของรสชาติอาหารพรอมบริโภคเทียบเทากับอาหาร
ปรุงสด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 ตามลําดับ
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ตาราง 9 จํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จํานวน (คน)
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
166
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
42
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
85
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
92
รวม
385
สถานที่ ทีม่ กั จะซื้ออาหารพรอมบริโภคไปรับประทาน
บาน
243
สถานทีท่ าํ งาน
73
ในยวดยานพาหนะ
31
หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต
38
รวม
385
ใคร ทีผ่ ูบริโภคมักรับประทานอาหารพรอมบริโภครวมดวย
รับประทานคนเดียว
198
รับประทานกับคนรัก/แฟน
33
รับประทานกับเพื่อน/เพื่อนรวมงาน
67
รับประทานกันครอบครัว
87
รวม
385
รับประทานอาหารพรอมบริโภคมือ้ ใดมากทีส่ ุด
มือ้ เชา
91
มือ้ กลางวัน
78
มือ้ เย็น
130
มือ้ ค่ํา/มือ้ ดึก
86
รวม
385

รอยละ
43.10
10.90
22.10
23.90
100.00
63.10
19.00
8.10
9.90
100.00
51.40
8.60
17.40
22.60
100.00
23.60
20.30
33.80
22.30
100.00
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ตาราง 9 (ตอ)

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
โอกาสที่รบั ประทานอาหารพรอมบริโภคมากที่สุด
รับประทานทุกวัน ทุกโอกาส
รับประทานเฉพาะวันทํางาน
รับประทานเฉพาะวันหยุด
รับประทานเมือ่ มีโอกาสพิเศษ
รับประทานเมือ่ ไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

46
76
48
30
177
8
385

11.90
19.70
12.50
7.80
46.00
2.10
100.00

ตาราง 9 การวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 385 คน มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รับประทานอาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น จํานวน 166
คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 43.1 รองลงมาคืออาหารพรอมบริโภคแบบแหง จํานวน 92 คน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 23.90 อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง จํานวน 85 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
22.10 และ อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง จํานวน 42 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.90 ตามลําดับ
สถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มักรับประทานอาหารพรอมบริโภคที่บาน จํานวน 243 คน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 63.10 รองลงมาคือที่ทํางาน จํานวน 73 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.00 ที่
หางสรรพสินคา หรือซูเปอรมารเก็ต จํานวน 38 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.90 และในยวดยาน
พาหนะ จํานวน 31 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.10 ตามลําดับ
บุคคลที่คนวัยทํางานมักรับประทานอาหารพรอมบริโภครวมดวย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มักรับประทานอาหารพรอมบริโภคเพียงคนเดียว จํานวน
198 คน โดยมี ค าเฉลี่ยเท ากับ 51.40 รองลงมาคือรั บประทานร วมกับครอบครั ว 87 คน โดยมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 22.60 รับประทานรวมกับเพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน 67 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
17.40 และรับประทานรวมกับคนรัก หรือแฟน จํานวน 33 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.60 ตามลําดับ
มื้ออาหารที่คนวัยทํางานมักรับประทานอาหารพรอมบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รับประทานอาหารพรอมบริโภคในมื้อเย็น จํานวน 130 คน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.80 รองลงมาคือมื้อเชา จํานวน 91 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.6 มื้อดึก
จํานวน 86 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.30 และมื้อกลางวัน จํานวน 78 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
20.30 ตามลําดับ
โอกาสที่คนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รับประทานอาหารพรอมบริโภคในโอกาสที่ไมสามารถหา
อาหารปรุงสดรับประทานได จํานวน 177 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 46.00 รองลงมารับประทาน
เฉพาะวันทํางาน จํานวน 76 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.70 รับประทานเฉพาะวันหยุด จํานวน 48
คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.50 รับประทานทุกวัน จํานวน 46 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.90
รับประทานเฉพาะโอกาสพิเศษ เชนวันปใหม วันเกิด จํานวน 30 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.80
และอื่นๆ เชนเฉพาะวันที่งานยุง จํานวน 8 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.10 ตามลําดับ
จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง พบวาความถี่ของกลุมผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใน
สวนของโอกาสในการเลื อกรั บประทานอาหารพรอ มบริโภคมีการกระจายอยู มาก ดังนั้นในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยจึงดําเนินการจัดกลุมตัวอยางใหมใหมีจํานวนที่เหมาะสม ดังนี้
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ตาราง 10 จํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูตอบ
แบบสอบถามที่จัดกลุมใหม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สถานที่ที่มกั จะเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค
บาน
สถานที่ทํางาน
อื่นๆ
รวม
โอกาสที่รับประทานอาหารพรอมบริโภคมากที่สุด
รับประทานทุกวัน ทุกโอกาส
รับประทานเฉพาะวันทํางาน
รับประทานเฉพาะวันหยุด
รับประทานเมือ่ ไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

243
73
69
385

63.10
19.00
17.90
100.00

46
76
48
177
38
385

11.90
19.70
12.50
46.00
9.90
100.00

จากตาราง10 การวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของผูตอบแบบสอบถามที่จัดกลุมใหม จํานวน 385 คน มีรายละเอียดดังนี้
สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค
สถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มักรับประทานอาหารพรอมบริโภคที่บาน จํานวน 243 คน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 63.10 รองลงมาคือที่ทํางาน จํานวน 73 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.00 และ
อื่นๆ อันไดแก หางสรรพสินคา หรือซูเปอรมารเก็ต และในยวดยานพาหนะ จํานวน 69 คน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 17.90 ตามลําดับ
โอกาสที่คนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รับประทานอาหารพรอมบริโภคในโอกาสที่ไมสามารถหา
อาหารปรุงสดรับประทานได จํานวน 177 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 46.00 รองลงมารับประทาน
เฉพาะวันทํางาน จํานวน 76 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.70 รับประทานเฉพาะวันหยุด จํานวน 48
คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.50 รับประทานทุกวัน จํานวน 46 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.90 และ
อื่นๆ เชนเฉพาะวันที่งานยุง และรับประทานในโอกาสพิเศษ จํานวน 38 คน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
9.90 ตามลําดับ
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สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคน
วันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้
สมมติฐานยอยที่ 1.1 เพศมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัย
ทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
Ha : เพศมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 11 ความสัมพันธระหวางเพศกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่เลือกรับประทาน
ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
รวม

x2 = 1.982

ชาย
63
18
33
29
143

เพศ
หญิง
103
24
52
63
242
Sig (2-sided) =

รวม
166
42
85
92
385
0.576

จากตาราง 11 ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ใน
ดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา มีคาเทากับ
1.982 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.576 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก
(Ho) หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
ประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว
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สมมติฐานยอยที่ 1.2 เพศมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
Ha : เพศมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 12 ความสัมพันธระหวางเพศกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทานอาหาร
พรอมบริโภค
บาน
สถานที่ทํางาน
อื่นๆ
รวม

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
94
149
243
24
49
73
25
44
69
143
242
385
Sig (2-sided) = 0.657
x2 =0.841
จากตาราง 12 ความสัมพันธระหวางเพศกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 0.841 และคา Sig. (2-sided) มีคา
เทากับ 0.657 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เพศไมมี
ความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค

สมมติฐานยอยที่ 1.3 เพศมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทาน
อาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
Ha : เพศมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
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สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 13 ความสัมพันธระหวางเพศกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย

บุคคลที่มักจะรับประทานอาหารพรอม
บริโภครวมดวย
รับประทานคนเดียว
คนรัก
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน
ครอบครัว
รวม
0.956

ชาย
74
10
27
32
143

เพศ
หญิง
124
23
40
55
242
Sig (2-sided) =

รวม
198
33
67
87
385
0.812

จากตาราง 13 ความสัม พั น ธ ร ะหวา งเพศกั บ พฤติ ก รรมการการบริ โ ภคอาหารพร อ ม
บริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา มีคาเทากับ 0.956
และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.812 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารพรอมบริโภค
รวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 1.4 เพศมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : เพศมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 14 ความสัมพันธระหวางเพศกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
มื้ออาหารที่มักจะบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
มื้อเชา
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
มื้อค่ํา/มื้อดึก
รวม
= 0.821

ชาย
32
27
52
32
143

เพศ
หญิง
59
51
78
54
242
Sig (2-sided) =

รวม
91
78
130
86
385
0.845

จากตาราง 14 ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ดานมื้ออาหาร พบวา คา มีคาเทากับ 0.821 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.845 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 1.5 เพศมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : เพศมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 15 ความสัมพันธระหวางเพศกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
โอกาสที่เลือกรับประทานอาหารพรอม
เพศ
บริโภค
ชาย
หญิง
รวม
ทุกวัน ทุกโอกาส
19
27
46
เฉพาะวันทํางาน
34
42
76
เฉพาะวันหยุด
21
27
48
เมื่อไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
57
120
177
อื่นๆ
12
26
38
รวม
143
242
385
Sig (2-sided) = 0.242
= 5.470
จากตาราง 15 ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 5.470 และคา Sig. (2sided) มีคาเทากับ 0.242 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เพศ
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานโอกาสในการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

สมมติฐานที่ 2 ชวงอายุมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัย
ทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 16 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่เลือกรับประทาน

ประเภทของอาหารพรอม
บริโภค
อาหารพรอมบริโภคแบบแช
เย็น
อาหารพรอมบริโภคแบบแช
แข็ง
อาหารพรอมบริโภคแบบ
กระปอง
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
รวม
= 24.985*
Cramer's V = 0.147*

ชวงอายุ
ตั้งแต
ตั้งแต
32-37 ป 38-43 ป

ตั้งแต
20-25ป

ตั้งแต
26-31 ป

26

78

25

23

14

10

15

7

7

3

16

40

12

8

9

13

23

22

26

8

65

156

64
0.015
0.015

34

66
Sig (2-sided) =
Sig =
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มากกวา
43ป

จากตาราง 16 ความสั ม พั นธ ร ะหวา งช ว งอายุ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารพร อ ม
บริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา มีคา
เทากับ 24.985 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ชวงอายุมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ชวงอายุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางาน
เลือกรับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.147 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.015 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานยอยที่ 2.2 ชวงอายุมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือก
บริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 17 ความสัมพันธระหวางเพศกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
สถานที่ที่มักจะ
เลือกรับประทาน
ตั้งแต
อาหารพรอมบริโภค 20-25ป
บาน
44
สถานที่ทํางาน
13
อื่นๆ
8
รวม
65
= 12.287

ตั้งแต
26-31 ป
97
36
23
156

ชวงอายุ
ตั้งแต
ตั้งแต
มากกวา
32-37 ป 38-43 ป
43ป
46
36
20
8
9
7
12
19
7
66
64
34
Sig (2-sided) = 0.139

รวม
243
73
69
385

จากตาราง 17 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางาน
มักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 12.287 และคา Sig. (2-sided) มี
คาเทากับ 0.139 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ชวงอายุไมมี
ความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สมมติฐานยอยที่ 2.3 ชวงอายุมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทาน
อาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
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สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 18 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
บุคคลที่มักจะ
รับประทานอาหาร
พรอมบริโภครวม

ชวงอายุ
ตั้งแต
ตั้งแต
ตั้งแต
ตั้งแต
มากกวา
20-25ป 26-31 ป 32-37 ป 38-43 ป
43ป
รับประทานคนเดียว
44
90
31
17
16
คนรัก
5
15
9
2
2
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน
9
22
8
20
8
ครอบครัว
7
29
18
25
8
รวม
65
156
66
64
34
Sig (2-sided) = 0.000
= 41.098*
Sig = 0.000
Cramer's V = 0.189*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รวม
198
33
67
87
385

จากตาราง 18 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอม
บริ โ ภคด า นบุ ค คลที่ ค นวั ยทํ า งานมั ก จะรั บ ประทานอาหารร ว มด ว ย พบว า ค า มี ค า เท า กั บ
41.098 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ชวงอายุมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารพรอมบริโภครวมดวย ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ชวงอายุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
พรอมบริโภครวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.189 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.000 แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานยอยที่ 2.4 ชวงอายุมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 19 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
มื้ออาหารที่มักจะ
บริโภคอาหาร
ตั้งแต
พรอมบริโภค
20-25ป
มื้อเชา
20
มื้อกลางวัน
12
มื้อเย็น
15
มื้อค่ํา/มื้อดึก
18
รวม
65
= 16.965

ตั้งแต
26-31 ป
32
29
65
30
156

ชวงอายุ
ตั้งแต
ตั้งแต
มากกวา
32-37 ป 38-43 ป
43ป
10
18
11
14
16
7
23
16
11
19
14
5
66
64
34
Sig (2-sided) = 0.151

รวม
91
78
130
86
385

จากตาราง 19 ความสั ม พั นธ ร ะหวา งช ว งอายุ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารพร อ ม
บริโภค ดานมื้ออาหาร พบวา คา มีคาเทากับ 16.965 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.151
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 2.5 ชวงอายุมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
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Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 20 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ชวงอายุ
โอกาสที่เลือก
รับประทานอาหาร ตั้งแต
ตั้งแต
ตั้งแต
ตั้งแต
มากกวา
พรอมบริโภค
20-25ป 26-31 ป 32-37 ป 38-43 ป
43ป
ทุกวัน ทุกโอกาส
9
11
6
12
8
เฉพาะวันทํางาน
19
27
11
10
9
เฉพาะวันหยุด
6
19
13
7
3
เมื่อไมสามารถหา
24
87
31
23
12
อาหารปรุงสดได
อื่นๆ
7
12
5
12
2
รวม
65
156
66
64
34
Sig (2-sided) = 0.009
= 32.446*
Sig = 0.009
Cramer's V = 0.145*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รวม
46
76
48
177
38
385

จากตาราง 20 ความสั ม พั นธ ร ะหวา งช ว งอายุ กับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารพร อ ม
บริโภค ดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 32.446 และคา
Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.009 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ชวงอายุมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภคซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ชวงอายุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมีคา

62

สัมประสิทธิ์เทากับ 0.145 และคา Sig.มีคาเทากับ 0.009 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของ
คนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้
สมมติฐานยอยที่ 3.1 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอม
บริโภคที่คนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 21ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่เลือก
รับประทาน
สถานภาพสมรส
ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
รวม
=11.992

โสด

สมรส

หยา/แยกกันอยู

รวม

117
33
56
59
265

37
5
16
28
86
Sig (2-sided) =

12
4
13
5
34
0.062

166
42
85
92
385

จากตาราง 21 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา
มีคาเทากับ 11.992 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.062 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
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อาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 3.2 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 22 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทานอาหาร
สถานภาพสมรส
พรอมบริโภค
หยา/แยกกันอยู
โสด
สมรส
บาน
174
55
14
สถานที่ทํางาน
52
14
7
อื่นๆ
39
17
13
รวม
265
86
34
Sig (2-sided) = 0.012
= 12.819*
Sig = 0.012
Cramer's V = 0.129*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รวม
243
73
69
385

จากตาราง 22 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 12.819 และคา Sig. (2sided) มีคาเทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Ha) หมายความวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในดานสถานที่ ที่ค นวัยทํางานมักจะเลื อกบริ โภคอาหารพร อมบริ โภค ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
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เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.177 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.000
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานยอยที่ 3.3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย
Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม
ดวย
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 23 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย

บุคคลที่มกั จะรับประทานอาหาร
พรอมบริโภครวมดวย
รับประทานคนเดียว
คนรัก
เพือ่ น/เพือ่ นรวมงาน
ครอบครัว
รวม
= 40.61*
Cramer's V = 0.230*

สถานภาพสมรส
โสด
159
20
40
46
265

สมรส

22
13
17
34
86
Sig (2-sided) =
Sig =
* มีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

หยา/แยกกันอยู

รวม

17
0
10
7
34
0.000
0.000

198
33
67
87
385
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จากตาราง 23 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา มีคาเทากับ
40.610 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธพฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารพรอ มบริ โ ภค ในด า นบุ ค คลที่ ค นวั ยทํ า งานมั ก จะรั บประทานอาหารร ว มด ว ย ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริ โภค ในด านบุค คลที่คนวั ยทํางานมั กจะ
รับประทานอาหารรวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.230 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.000 แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานยอยที่ 3.4 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางาน
เลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 24 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค

มือ้ อาหารที่มกั จะบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
มื้อเชา
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
มื้อค่ํา/มื้อดึก
รวม
= 3.660

โสด
61
48
92
64
265

สถานภาพสมรส
สมรส หยา/แยกกันอยู
22
8
21
9
27
11
16
6
86
34
Sig (2-sided) = 0.723

รวม
91
78
130
86
385

จากตาราง 24 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร พบวา คา มีคาเทากับ 3.660 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ
0.723 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา สถานภาพสมรสไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 3.5 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 25 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สถานภาพสมรส
โอกาสที่เลือกรับประทานอาหารพรอม
บริโภค
โสด
สมรส หยา/แยกกันอยู
ทุกวัน ทุกโอกาส
27
16
3
เฉพาะวันทํางาน
54
12
10
เฉพาะวันหยุด
32
10
6
เมื่อไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
129
40
8
อื่นๆ
23
8
7
รวม
265
86
34
Sig (2-sided) = 0.034
= 16.61*
Sig = 0.034
Cramer's V = 0.147*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รวม
46
76
48
177
38
385

จากตาราง 25 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 16.610 และ
คา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.147 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.034 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของ
คนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้
สมมติฐานยอยที่ 4.1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอม
บริโภคที่คนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
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สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 26 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่เลือก
รับประทาน
ระดับการศึกษา
ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
รวม
= 14.86*
Cramer's V = 0.139*

ต่ํากวา
ปริญญาตรี
24
2
13
21
60

ปริญญาตรี

117
26
60
56
259
Sig (2-sided) =
Sig (2-sided) =
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สูงกวา
ปริญญาตรี

25
14
12
15
66
0.021
0.021

รวม
166
42
85
92
385

จากตาราง 26 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา
มีคาเทากับ 14.860 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางาน
เลือกรับประทาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือก
รับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.139 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.021แสดงวาตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานยอยที่ 4.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 27 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทานอาหาร
พรอมบริโภค
บาน
สถานที่ทํางาน
อื่นๆ
รวม
= 4.151

ระดับการศึกษา
ต่ํากวา
ปริญญาตรี
34
15
11
60

ปริญญาตรี

สูงกวา
ปริญญาตรี

170
47
42
259
Sig (2-sided) =

39
11
16
66
0.386

รวม
243
73
69
385

จากตาราง 27 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 4.151 และคา Sig. (2sided) มีคาเทากับ 0.386 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ระดับ
การศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่ ที่คนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานยอยที่ 4.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย
Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม
ดวย
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 28 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย
บุคคลที่มักจะรับประทานอาหาร
พรอมบริโภครวมดวย
รับประทานคนเดียว
คนรัก
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน
ครอบครัว
รวม
= 21.116*
Cramer's V = 0.166*

ระดับการศึกษา
ต่ํากวา
ปริญญาตรี
18
3
19
20
60

ปริญญาตรี

140
23
39
57
259
Sig (2-sided) =
Sig =
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สูงกวา
ปริญญาตรี

40
7
9
10
66
0.002
0.002

รวม
198
33
67
87
385

จากตาราง 28 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา มีคาเทากับ
21.116 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
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บริ โ ภคอาหารพรอ มบริ โ ภค ในด า นบุ ค คลที่ ค นวั ยทํ า งานมั ก จะรั บประทานอาหารร ว มด ว ย ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.116 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.002 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานยอยที่ 4.4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 29 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค

มื้ออาหารที่มักจะบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
มื้อเชา
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
มื้อค่ํา/มื้อดึก
รวม
= 1.896

ระดับการศึกษา
สูงกวา
ต่ํากวา
ปริญญาตรี
17
57
17
11
55
12
21
87
22
11
60
15
60
259
66
Sig (2-sided) = 0.929

รวม
91
78
130
86
385
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จากตาราง 29 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร พบวา คา มีคาเทากับ 1.896 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ
0.929 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ระดับการศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 4.5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 30 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
โอกาสที่เลือกรับประทานอาหารพรอม
ระดับการศึกษา
สูงกวา
บริโภค
ต่ํากวา
ปริญญาตรี
ทุกวัน ทุกโอกาส
17
29
0
เฉพาะวันทํางาน
12
52
12
เฉพาะวันหยุด
10
26
12
เมื่อไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
14
128
35
อื่นๆ
7
24
7
รวม
60
259
66
Sig (2-sided) = 0.000
= 33.793*
Sig = 0.000
Cramer's V = 0.209*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รวม
46
76
48
177
38
385
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จากตาราง 30 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 33.793 และ
คา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.209 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.000 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 5 อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้

ของคนวัน

สมมติฐานยอยที่ 5.1 อาชีพมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัย
ทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 31 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่เลือกรับประทาน
อาชีพ
ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
พนักงาน รับราชการ/
เจาของกิจการ
รวม
บริษัท
รัฐวิสาหกิจ
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
140
10
16
166
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
39
1
2
42
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
62
12
11
85
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
66
13
13
92
รวม
307
36
42
385
Sig (2-sided) = 0.030
= 13.935*
Sig = 0.030
Cramer's V = 0.135*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ใน
ดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา มีคาเทากับ
13.935 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.030 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือก
รับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.135 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.030 แสดงวาตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานยอยที่ 5.2 อาชีพมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
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สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 32 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทานอาหาร
พรอมบริโภค
บาน
สถานที่ทํางาน
อื่นๆ
รวม
= 4.442

อาชีพ
พนักงาน รับราชการ/ เจาของกิจการ
193
21
29
59
10
4
55
5
9
307
36
42
Sig (2-sided) = 0.349

รวม
243
73
31
385

จากตาราง 32 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 4.442 และคา Sig. (2-sided) มีคา
เทากับ 0.349 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา อาชีพไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 5.3 อาชีพมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทาน
อาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 33 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย

อาชีพ
พนักงาน รับราชการ/
เจาของกิจการ รวม
บริษัท
รัฐวิสาหกิจ
รับประทานคนเดียว
159
17
22
198
คนรัก
29
2
2
33
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน
51
10
6
67
ครอบครัว
68
7
12
87
รวม
307
36
42
385
Sig (2-sided) = 0.553
= 4.927
จากตาราง 33 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา มีคาเทากับ 4.927
และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.553 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
หมายความวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลที่
คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
บุคคลที่มักจะรับประทานอาหาร
พรอมบริโภครวมดวย

สมมติฐานยอยที่ 5.4
อาชีพมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 34 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค

มื้ออาหารที่มักจะบริโภคอาหารพรอม
บริโภค
มื้อเชา
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
มื้อค่ํา/มื้อดึก
รวม
= 6.195

อาชีพ
พนักงาน รับราชการ/ เจาของกิจการ
78
4
9
62
10
6
103
12
15
64
10
12
307
36
42
Sig (2-sided) = 0.402

รวม
91
78
130
86
385

จากตาราง 34 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ดานมื้ออาหาร พบวา คา มีคาเทากับ 6.195 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.402 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 5.5 อาชีพมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 35 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
โอกาสที่เลือกรับประทานอาหารพรอม
บริโภค
ทุกวัน ทุกโอกาส
เฉพาะวันทํางาน
เฉพาะวันหยุด
เมื่อไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
อื่นๆ
รวม
= 6.485

อาชีพ
พนักงาน รับราชการ/ เจาของกิจการ
38
1
7
61
9
6
38
5
5
143
16
18
27
5
6
307
36
42
Sig (2-sided) = 0.593

รวม
46
76
48
177
38
385

จากตาราง 35 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 6.485 และคา Sig.
(2-sided) มีคาเทากับ 0.593 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา
อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 6 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคน
วันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้
สมมติฐานยอยที่ 6.1 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอม
บริโภคที่คนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 36 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่เลือก
รับประทาน
รายไดตอเดือน
ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
รวม
= 5.217

นอยกวา/เทากับ
มากกวา 25,000
25,000
96
70
17
25
46
39
44
48
203
182
Sig (2-sided) =

รวม
166
42
85
92
385
0.157

จากตาราง 36 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา มีคา
เทากับ 5.217 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.157 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (Ho) หมายความวา รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตงั้ ไว
สมมติฐานยอยที่ 6.2 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 37 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค
บาน
สถานที่ทํางาน
อื่นๆ
รวม
= 1.522

นอยกวา/เทากับ
133
38
32
203

รายไดตอเดือน
มากกวา 25,000
110
35
37
182
Sig (2-sided) =

รวม
243
73
69
385
0.467

จากตาราง 37 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 1.522 และคา Sig. (2sided) มีคาเทากับ 0.467 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา
รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่ ที่คน
วัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 6.3 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย
Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม
ดวย
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 38 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม
ดวย
รายไดตอเดือน
บุคคลที่มักจะรับประทานอาหาร
พรอมบริโภครวมดวย
รับประทานคนเดียว
คนรัก
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน
ครอบครัว
รวม
= 1.132

นอยกวา/
มากกวา 25,000
เทากับ 25,000
100
19
38
46
203

98
14
29
41
182
Sig (2-sided) =

รวม
198
33
67
87
385
0.769

จากตาราง 38 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา มีคาเทากับ
1.132 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.769 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก
(Ho) หมายความวา รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ในดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 6.4 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้

82

ตาราง 39 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค

มื้ออาหารที่มักจะบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
มื้อเชา
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
มื้อค่ํา/มื้อดึก
รวม
= 6.320

รายไดตอเดือน
นอยกวา/เทากับ มากกวา 25,000
39
52
46
32
75
55
43
43
203
182
Sig (2-sided) =

รวม
91
78
130
86
385
0.097

จากตาราง 39 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ดานมื้ออาหาร พบวา คา มีคาเทากับ 6.320 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.097
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รายไดตอเดือนไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 6.5 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 40 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
โอกาสที่เลือกรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค
ทุกวัน ทุกโอกาส
เฉพาะวันทํางาน
เฉพาะวันหยุด
เมือ่ ไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
อื่นๆ
รวม
= 12.44*
Cramer's V = 0.180*

รายไดตอเดือน
นอยกวา/เทากับ มากกวา 25,000
28
18
50
26
24
24
88
89
13
25
203
182
Sig (2-sided) =
Sig =
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รวม
46
76
48
177
38
385
0.014
0.014

จากตาราง 40 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 12.440 และ
คา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.014 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.180 และคา sig. มีคาเทากับ 0.014 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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สมมติฐานที่ 7 จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอย
ไดดังนี้
สมมติฐานยอยที่ 7.1
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ประเภทของอาหารพร อ มบริ โ ภคที่ ค นวั ย ทํ า งานเลื อ กบริ โ ภค สามารถเขี ย น
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับประเภท
ของอาหารพรอมบริโภค
Ha จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับประเภทของ
อาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 41 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับประเภท
ของอาหารพรอมบริโภคที่เลือกรับประทาน
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูรวม ณ ปจจุบัน
ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
อาศัยอยู 2-3 คน 4-5 คน มากกวา
รวม
คนเดียว
5 คน
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
28
66
44
28
166
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
12
8
16
6
42
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
32
29
19
5
85
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
18
38
17
19
92
รวม
90
141
96
58
385
Sig (2-sided) = 0.001
= 28.04*
Sig = 0.001
Cramer's V = 0.156*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 41 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู ร ว ม ณ
ปจจุบัน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คน
วัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา มีคาเทากับ 28.040 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ
0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความ
วา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่
อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานประเภทของ
อาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.156 และคา Sig.
มีคาเทากับ 0.001 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานยอยที่ 7.2
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสั ม พั น ธ กั บ สถานที่ ที่ ค นวั ยทํ า งานมั ก จะเลื อ กบริ โ ภคอาหารพร อ มบริ โ ภคสามารถเขี ย น
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับสถานที่
ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับสถานที่ ที่
คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 42 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับ
ความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูรว ม ณ ปจจุบนั
สถานที่ที่มกั จะเลือก
อาศัยอยู 2-3 คน 4-5 คน มากกวา
รับประทานอาหารพรอมบริโภค
รวม
คนเดียว
5 คน
บาน
65
84
63
31
243
สถานที่ทํางาน
15
26
20
12
73
อื่นๆ
10
31
13
15
69
รวม
90
141
96
58
385
Sig (2-sided) = 0.140
= 9.653
จากตาราง 42 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู ร ว ม ณ
ปจจุบัน กับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา
คา มีคาเทากับ 9.653 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.140 นอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 7.3
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติไดดังนี้
Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่
คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
Ha : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับบุคคลที่คน
วัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 43 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับบุคคลที่
คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูรว ม ณ ปจจุบัน
อาศัยอยู 2-3 คน
4-5 คน มากกวา
รวม
คนเดียว
5 คน
60
68
51
19
198
5
17
8
3
33
14
28
10
15
67
11
28
27
21
87
90
141
96
58
385
Sig (2-sided) = 0.001
Sig = 0.001
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บุคคลที่มักจะรับประทาน
อาหารพรอมบริโภครวมดวย
รับประทานคนเดียว
คนรัก
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน
ครอบครัว
รวม
= 28.62*
Cramer's V = 0.157*

จากตาราง 43 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู ร ว ม ณ
ป จ จุ บั น กั บ พฤติ ก รรมการการบริ โ ภคอาหารพร อ มบริ โ ภคด า นบุ ค คลที่ ค นวั ย ทํ า งานมั ก จะ
รับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา มีคาเทากับ 28.620 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ
0.001 นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่
อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานบุคคลที่คนวัย
ทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.157 และคา Sig. มีคาเทากับ
0.001 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานยอยที่ 7.4
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
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Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับมื้อ
อาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่
ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 44 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับมื้ออาหาร
ที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค

มือ้ อาหารที่มกั จะบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
มือ้ เชา
มือ้ กลางวัน
มือ้ เย็น
มือ้ ค่ํา/มือ้ ดึก
รวม
= 22.903*
Cramer's V = 0. 141*

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูรวม ณ ปจจุบัน
อาศัยอยู 2-3 คน 4-5 คน มากกวา
รวม
คนเดียว
5 คน
33
28
18
12
91
11
25
25
17
78
21
54
36
19
130
25
34
17
10
86
90
141
96
58
385
Sig (2-sided) = 0.006
Sig = 0.006
* มีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

จากตาราง 44 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู ร ว ม ณ
ปจจุบัน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร พบวา คา มีคาเทากับ
22.903 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ
ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว
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เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่
อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานมื้ออาหาร
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.141 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.006 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานยอยที่ 7.5
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับโอกาส
ในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับโอกาสใน
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 45 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับโอกาสใน
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค
โอกาสที่เลือกรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค
ทุกวัน ทุกโอกาส
เฉพาะวันทํางาน
เฉพาะวันหยุด
เมื่อไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
อื่นๆ
รวม
= 19.204

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูรวม ณ ปจจุบัน
อาศัยอยู 2-3 คน 4-5 คน มากกวา
รวม
คนเดียว
5 คน
14
20
7
5
46
20
31
15
10
76
11
17
7
13
48
38

60

52

7
13
15
90
141
96
Sig (2-sided) = 0.084

27

177

3
58

38
385
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จากตาราง 45 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งจํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู ร ว ม ณ
ปจจุบัน กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 19.204 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.084 ซึ่งมากกวา
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)) หมายความวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม
ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 8 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยได
ดังนี้
สมมติฐานยอยที่ 8.1 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
ประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับประเภทของ
อาหารพรอมบริโภค
Ha รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับประเภทของอาหาร
พรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 46 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับประเภทของ
อาหารพรอมบริโภคที่เลือกรับประทาน

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
รวม
= 4.534

รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานกิจกรรมการทํางาน
มาก
นอย
รวม
111
55
166
26
16
42
56
29
85
71
21
92
264
121
385
Sig (2-sided) =
0.209

จากตาราง 46 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางาน
เลือกรับประทาน พบวา คา มีคาเทากับ 4.534 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.209 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
กิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภท
ของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 8.2 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
สถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คน
วัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 47 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวติ ดานกิจกรรมการทํางาน กับความสัมพันธ
กับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานกิจกรรมการทํางาน
มาก
นอย
162
81
45
28
57
12
264
121
Sig (2-sided) =
Sig =
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถานที่ที่มักจะเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค
บาน
สถานที่ทํางาน
อื่นๆ
รวม
= 8.344*
Cramer's V = 0.147*

รวม
243
73
69
385
0.015
0.015

จากตาราง 47 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับ
ความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคา
เทากับ 8.344 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.015 นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการ
ทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่ ที่คนวัยทํางาน
มักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
กิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานสถานที่ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.147 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.015 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานยอยที่ 8.3 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
บุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัย
ทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัย
ทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
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สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 48 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับบุคคลที่คนวัย
ทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย

บุคคลที่มกั จะรับประทาน
อาหารพรอมบริโภครวมดวย

=

รับประทานคนเดียว
คนรัก
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน
ครอบครัว
รวม
2.672

มาก
130
26
46
62
264

รูปแบบการดําเนินชีวติ
ดานกิจกรรมการทํางาน
นอย
68
7
21
25
121
Sig (2-sided) =

รวม
198
33
67
87
385
0.445

จากตาราง 48 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับ
พฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม
ดวย พบวา คา มีคาเทากับ 2.672 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.445 ซึ่งมากกวา 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 8.4 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
มื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่
ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
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Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคน
วัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 49 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับมื้ออาหารที่ผูคน
วัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานกิจกรรมการทํางาน
มาก
นอย
รวม
มือ้ เชา
55
36
91
มือ้ กลางวัน
63
15
78
มือ้ เย็น
87
43
130
มือ้ ค่ํา/มือ้ ดึก
59
27
86
รวม
264
121
385
Sig (2-sided) =
0.039
x2= 8.341*
Cramer's V = 0.147*
Sig =
0.039
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 49 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร พบวา คา มีคาเทากับ 8.341 และคา
Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.039 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
กิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานมื้ออาหาร โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.147 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.039 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
มื้ออาหารที่มักจะบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
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สมมติฐานยอยที่ 8.5 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
โอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 50 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค
รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานกิจกรรมการทํางาน
มาก
นอย
รวม
ทุกวัน ทุกโอกาส
23
23
46
เฉพาะวันทํางาน
44
32
76
เฉพาะวันหยุด
33
15
48
เมือ่ ไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
134
43
177
อื่นๆ
30
8
38
รวม
264
121
385
Sig (2-sided) =
0.002
x2= 17.462*
Cramer's V = 0.213*
Sig =
0.002
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โอกาสที่เลือกรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค

จากตาราง 50 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับ
พฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา
คา มีคาเทากับ 17.462 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
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กิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสใน
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
กิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.213 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.002
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 9 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยได
ดังนี้
สมมติฐานยอยที่ 9.1
รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ประเภทของอาหารพร อ มบริ โ ภคที่ ค นวั ย ทํ า งานเลื อ กบริ โ ภค สามารถเขี ย น
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับประเภท
ของอาหารพรอมบริโภค
Ha รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับประเภทของ
อาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 51 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร กับประเภท
ของอาหารพรอมบริโภคที่เลือกรับประทาน
รูปแบบการดําเนินชีวิต
ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
ดานความสนใจเกีย่ วกับอาหาร
มาก
นอย
รวม
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
97
69
166
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
31
11
42
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
33
52
85
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
51
41
92
รวม
212
173
385
Sig (2-sided) =
0.001
x2= 15.792*
Cramer's V = 0.203*
Sig =
0.001
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 51 ความสั มพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คน
วัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา มีคาเทากับ 15.792 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ
0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
ประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานประเภทของ
อาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.203 และคา Sig.
มีคาเทากับ 0.001 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ
0.05

สมมติฐานยอยที่ 9.2
รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสั ม พั น ธ กั บ สถานที่ ที่ ค นวั ยทํ า งานมั ก จะเลื อ กบริ โ ภคอาหารพร อ มบริ โ ภคสามารถเขี ย น
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
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Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับสถานที่
ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับสถานที่ ที่
คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 52 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวติ ดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร กับ
ความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สถานที่ที่มักจะเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค
บาน
สถานที่ทํางาน
อื่นๆ
รวม

x2= 4.28

มาก
129
48
35
212

รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความสนใจเกีย่ วกับอาหาร
นอย
รวม
114
243
25
73
34
69
173
385
Sig (2-sided) =
0.118

จากตาราง 52 ความสั มพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร กับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา
มีคาเทากับ 4.280 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.118 นอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 9.3
รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่
คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
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Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับบุคคลที่คน
วัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 53 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร กับบุคคลที่
คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย

บุคคลที่มกั จะรับประทาน
อาหารพรอมบริโภครวมดวย
รับประทานคนเดียว
คนรัก
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน
ครอบครัว
รวม

x2= 3.021

รูปแบบการดําเนินชีวติ
ดานความสนใจเกีย่ วกับอาหาร
มาก
นอย
รวม
113
85
198
20
13
33
38
29
67
41
46
87
212
173
385
Sig (2-sided) =
0.388

จากตาราง 53 ความสั มพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทาน
อาหารรวมดวย พบวา คา มีคาเทากับ 3.021และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.388 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความ
สนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคล
ที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 9.4
รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
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Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับมื้อ
อาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับมื้ออาหาร
ที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 54 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร กับมื้อ
อาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
มื้ออาหารที่มักจะบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
มือ้ เชา
มือ้ กลางวัน
มือ้ เย็น
มือ้ ค่ํา/มือ้ ดึก
รวม

x2= 1.834

รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร
มาก
นอย
รวม
47
44
91
48
30
78
70
60
130
47
39
86
212
173
385
Sig (2-sided) =
0.607

จากตาราง 54 ความสั มพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร พบวา คา มีคาเทากับ
1.834 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.607 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 9.5
รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับโอกาส
ในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
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Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับโอกาสใน
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 55 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร กับโอกาสใน
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค

=

โอกาสที่เลือกรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค
ทุกวัน ทุกโอกาส
เฉพาะวันทํางาน
เฉพาะวันหยุด
เมื่อไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
อื่นๆ
รวม

x2= 5.389

รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความสนใจเกีย
่ วกับอาหาร
มาก
นอย
รวม
30
16
46
47
29
76
26
22
48
88
89
177
21
17
38
212
173
385
Sig (2-sided) =
0.250

จากตาราง 55 ความสั มพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต ดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 5.389 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.250 ซึ่งมากกวา
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจ
เกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสใน
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติ ฐ านที่ 10 รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ด า นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ อาหารพร อ มบริ โ ภค มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้
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สมมติฐานยอยที่ 10.1 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค น มีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
Ha
: รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 56 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค กับประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่เลือกรับประทาน

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
รวม
= 2.820

รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความคิดเห็นเกีย่ วกับอาหารพรอมบริโภค
มาก
นอย
รวม
92
74
166
19
23
42
51
34
85
54
38
92
216
169
385
Sig (2-sided) =
0.420

จากตาราง 56 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอม
บริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา มีคาเทากับ 2.820 และคา Sig. (2-sided) มี
คาเทากับ 0.420 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่คนวัยทํางานเลือกรับประทาน
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 10.2 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค มีความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 57 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวติ ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค กับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สถานที่ที่มักจะเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค
บาน
สถานที่ทํางาน
อื่นๆ
รวม
= 0.088

รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความคิดเห็นเกีย่ วกับอาหารพรอมบริโภค
มาก
นอย
รวม
130
113
243
41
32
73
45
24
69
216
169
385
Sig (2-sided) =
0.223

จากตาราง 57 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับความสัมพันธกับสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 2.090 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.184 ซึง่ มากกวา
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานยอยที่ 10.3 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร
พรอมบริโภค มีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ตาราง 58 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค กับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย
รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความคิดเห็นเกีย่ วกับอาหารพรอมบริโภค
มาก
นอย
รวม
128
70
198
18
15
33
35
32
67
35
52
87
216
169
385
Sig (2-sided) =
0.002
Sig =
0.002
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บุคคลที่มกั จะรับประทาน
อาหารพรอมบริโภครวมดวย
รับประทานคนเดียว
คนรัก
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน
ครอบครัว
รวม

x2= 15.208*

Cramer's V = 0.199*

จากตาราง 58 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางาน
มักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา มีคาเทากับ 15.208 และคา Sig. (2-sided) มีคา
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เทากับ 0.002 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมใน
บุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.199 และมีคา
Sig.เทากับ 0.002 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานยอยที่ 10.4 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค มีความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
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ตาราง 59 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค กับมื้ออาหารที่ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค
รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค
มาก
นอย
รวม
54
37
91
54
24
78
70
60
130
38
48
86
216
169
385
Sig (2-sided) =
0.011
Sig =
0.011
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มื้ออาหารที่มักจะบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
มือ้ เชา
มือ้ กลางวัน
มือ้ เย็น
มือ้ ค่ํา/มือ้ ดึก
รวม

x2= 11.074*

Cramer's V = 0.170*

จากตาราง 59 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร พบวา คา มี
คาเทากับ 11.074 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ดานมื้ออาหาร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมใน
ดานมื้ออาหาร โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.170 และมีคา Sig มีคาเทากับ 0.011 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานยอยที่ 10.5 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค มีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติไดดังนี้
Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
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Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้น จะปฎิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังนี้
ตาราง 60 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค กับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค

=

โอกาสที่เลือกรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค
ทุกวัน ทุกโอกาส
เฉพาะวันทํางาน
เฉพาะวันหยุด
เมื่อไมสามารถหาอาหารปรุงสดได
อื่นๆ
รวม

x2= 6.829

รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความคิดเห็นเกีย
่ วกับอาหารพรอม
มาก
นอย
รวม
29
17
46
45
31
76
20
28
48
97
80
177
25
13
38
216
169
385
Sig (2-sided) =
0.145

จากตาราง 60 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค พบวา คา มีคาเทากับ 6.829 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.145 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตาราง 61 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตน

ขอมูล
สวน
บุคคล

รูปแบบ
การ
ดําเนิน
ชีวิต

√
-

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ประเภท
สถานที่
บริโภค
มื้ออาหาร
อาหาร
บริโภค
รวมกับใคร

โอกาส

เพศ

-

-

-

-

-

ชวงอายุ

√

-

√

-

√

สถานภาพสมรส

-

√

√

-

√

ระดับ
การศึกษา

√

-

√

-

√

อาชีพ

√

-

-

-

-

รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน

-

-

-

-

√

จํานวนสมาชิกที่
อาศัยอยูร วมกัน

√

-

√

√

-

กิจกรรมดาน
การทํางาน

-

√

-

√

√

ความสนใจดาน
อาหาร

√

-

-

-

-

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับอาหาร
พรอมบริโภค

-

-

√

√

-

สอดคลองกับสมมติฐาน
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุปผลอภิปรายและขอเสนอแนะ
งานวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาถึง รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค รวมถึงชวยในการกําหนดกลุมเปาหมาย และแบงสวนตลาดไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งกอใหเกิดความ
ไดเปรียบในดานการแขงขัน

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะทางส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได
สถานภาพการสมรส ขนาดของครอบครัว ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของคนวัยทํางาน

2. ศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของคนวัยทํางาน

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางาน
สมมติฐานของการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
อายุมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
การศึกษามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
สถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
รายไดมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค

110
9. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความสนใจมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค
10. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความคิดเห็นมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปที่อาศัยหรือทํางานอยู
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปที่อาศัยหรือทํางานอยูใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร
ที่แนนอน จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (กัลยา วา
นิชยบัญชา. 2550 : 27-28) ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ จํานวน 385 คน
1.3 วิธีการสุมตัวอยาง
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ใช วิ ธี การสุม ตัวอยางแบบไมคํานึ ง ถึงความน าจะเปน Non-Probability
Sampling) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถาม
ตามจุดที่มีประชากรวัยทํางานสัญจรไปมามาก ไดแก ตามอาคารสํานักงานยานถนน สีลม เพชรบุรีตัด
ใหม สาทร อโศก รัชดา บางนา บางเขน พระราม2 เปนตน จนครบตามจํานวนที่กําหนด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนลักษณะขอคําถามในแบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามแบบปลาย
ปด (Close-ended Response Question) จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยรวม ณ ปจจุบัน
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู บ ริ โ ภควั ย ทํ า งานใน
กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามไดถามเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยแบงออกเปน 3 ดาน
ไดแก ดานกิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน 5 ขอ ดานความสนใจดานอาหาร 4 ขอ และ ดานการความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค 5 ขอ เปนการใหคะแนนแบบ Likert (Summated Rating Method :
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The Likert Scale) โดยมีสเกลอยู 5 ระดับ จัดเปนการวัดระดับขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval
Scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยคําถามชนิดปลายปด (Close-ended Response Question) จํานวน 5
ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ
(Exploratory Research) เพื่อศึกษาถึง รูปแบบการดําเนินชิวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของคนวัยทํางาน โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตอไปนี้
3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาขอมูลจากเอกสารที่สามารถอางอิงได
ผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการสรางแบบสอบถาม
3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการนําขอมูลจากกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามมาา
ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัยทํางาน
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดคาความ
เชื่อมั่นจากวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’ Alpha) ในตอนที่ 2 ซึ่งเปนขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางานที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ทั้ง 3
ดาน ดังนี้
ดานกิจกรรมการทํางาน (Activity)
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .737
ดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร (Interest)
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .831
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค (Opinion) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .929
ซึ่งเมื่อเก็บแบบสอบถามรวบรวมไดครบจํานวน 385 คน นํามาตรวจสอบความสมบูรณ แลวจึง
ลงรหัสเพื่อประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
2. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบันทึกดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS
for window เพื่อวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1
วิเคราะหขอมูล สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถี่
(Frequency) และคาสถิติรอยละ (Percentage)
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3.2 วิเคราะหขอมูลรูปแบบการดําเนินชีวิต ในดานกิจกรร ดานความสนใจ และดานความ
คดเห็น โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.3 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือแอลจี โดยใชการแจกแจงความถี่
(Frequency) และคาสถิติรอยละ (Percentage)
3.4 วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 2
ตัว สถิติที่ใช คือ Pearson Chi-Square ( – test))
สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลจากการศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค
ของคนวัยทํางาน สรุปผลไดดังนี้
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลในดานลักษณะประชากรศาสตรของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีอ่ ยูรวมในปจจุบัน
พบวา
จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 62.90 มีอายุ 26-31ป คิดเปนรอยละ 40.50 มีสถานภาพ
โสด จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.80 โดยสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 259 คน
คิดเปนรอยละ 67.30 และประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 79.70
โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 25,000 บาท จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 52.70 และ
สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีอ่ าศัยอยูรวมกัน เฉลี่ย 2-3 คน จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ
36.60
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
พบวา
จากการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
รูปแบบการดําเนินชีวิต ดังนี้
ดานกิจกรรมการทํางาน
พบวาคนวัยทํางานมีกิจกรรมการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง-นอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.62 โดยสวนใหญมีกิจกรรมการทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 3.18 โดยมีกิจกรรมรองลงมาคือ การออกไปพบลูกคานอกสถานที่ทํางาน ในระดับปานกลางนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74 กิจกรรมการประชุมนอกเหนือเวลาทํางาน อยูในระดับปานกลาง-นอย
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 กิจกรรมการออกรานหรือจัดงานนอกสถานที่ทํางาน อยูในระดับปานกลางนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.42 และมีกิจกรรมทํางานลวงเวลาในวันหยุด ในระดับปานกลาง-นอย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.14 ตามลําดับ
ดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร
พบวาคนวัยทํางานใหความสนใจเกี่ยวกับอาหารโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.05 โดยสวนใหญใหความสนใจเกี่ยวกับความรูในสวนของคุณคาทางโภชนาการที่จะไดรับจากการ
บริโภคอาหารตางๆ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 รองลงมาใหความสนใจในสวนของการอานนิตยสาร หรือ
บทความเกี่ยวกับอาหาร ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 ใหความสนใจในสวนของขาวสาร
เกี่ยวกับการคิดคนรูปแบบกระบวนการการผลิตอาหารแบบใหมๆ เชนการทอดอาหารโดยใชน้ําเปนตน
อยูในระดับปานกลาง-นอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 และใหความสนใจในการทดลองชิมผลิตภัณฑ
อาหารใหมๆ ตามซุมในหางสรรพสินคา อยูในระดับปานกลาง-นอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90
ตามลําดับ
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค
พบวาคนวัยทํางานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภคโดยรวมในแงบวก โดยมีระดับ
ความเห็นดวยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 โดยสวนใหญคิดวาอาหารพรอมบริโภคชวยให
การดําเนินชีวติ ประจําวันสะดวกสบายมากขึ้น อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 รองลงมาเห็น
ดวยวาอาหารพรอมบริโภคมีความสะอาด และปลอดภัย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 เห็น
ดวยวาอาหารพรอมบริโภคมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทาอาหารปรุงสด อยูในระดับปานกลาง-นอย
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79 เห็นดวยวาอาหารพรอมบริโภคชวยใหประหยัดคาใชจายมากกวาการ
ทําอาหารบริโภคเอง อยูในระดับปานกลาง-นอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 และ เห็นดวยวาอาหาร
พรอมบริโภคมีความอรอยของรสชาติเทียบเทาอาหารปรุงสด อยูในระดับปานกลาง-นอย ตามลําดับ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรม การบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร พบวา
จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน พบวาสวนใหญ
บริโภคอาหารพรอมบริโภคประเภทแชเย็น จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 43.10 โดยมักจะบริโภคที่
บาน จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 63.10 และสวนใหญจะรับประทานคนเดียว จํานวน 198 คน คิด
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เปนรอยละ 51.40 โดยบริโภคมากที่สุดในมื้อเย็น จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33.80 และจะบริโภคใน
โอกาสที่ไมสามารถหาอาหารปรุงสดบริโภคได จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 46.00 ตามลําดับ
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
โดยมีสมมติฐานจํานวน 10 ขอ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคในดานประเภทอาหาร ดานสถานที่บริโภค ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย ดานมื้ออาหาร และดาน
โอกาสในบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
สมมติฐานที่ 2 อายุมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในสวนของสถานที่บริโภค และมื้ออาหารที่เลือกบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
และชวงอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของ
อาหาร ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และดานโอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในสวนของประเภทของอาหารพรอมบริโภค และมื้ออาหารที่เลือกบริโภค ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
สถานที่บริโภค ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และดานโอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จากการวิเคราะห ขอมู ล พบวา ระดั บการศึกษาไมมีความสัมพั นธกับ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในสวนของสถานที่บริโภค และมื้ออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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และระดั บการศึกษามีความสัมพั นธกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
ประเภทของอาหาร ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และดานโอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

สมมติฐานที่ 5 อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในสวนของสถานที่บริโภค บุคคลที่รวมบริโภคดวย มื้ออาหารที่เลือกบริโภค และโอกาสในการ
บริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
และชวงอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของ
อาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในสวนของประเภทของอาหารพรอมบริโภค สถานที่บริโภค บุคคลที่รวมบริโภค
และมื้ออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
โอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 7 จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวมในปจจุบันมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล พบว า จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู ร ว มในป จ จุ บั น ไม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานสถานที่ และโอกาสในการบริโภค ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวมในปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหาร ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และมื้ออาหาร อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานที่ 8 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา กิจกรรมดานการทํางานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในสวนของประเภทของอาหาร และบุคคลที่บริโภครวม ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
และกิจกรรมดานการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ใน
สวนของสถานที่บริโภค มื้ออาหาร และดานโอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 9 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความสนใจเกี่ยวกับอาหารมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความสนใจเกี่ยวกับอาหารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่บริโภค บุคคลที่บริโภครวม มื้ออาหารที่เลือกบริโภค และดาน
โอกาสในการบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
และความสนใจเกี่ยวกับอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ใน
ดานประเภทของอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 10 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภคมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภคไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในสวนของประเภทของอาหาร สถานที่บริโภค และโอกาสใน
การบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ใน ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และมื้ออาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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อภิปรายผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยเรือ่ งรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายผลดังนี้
1. ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลในดานลักษณะประชากรศาสตรของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูรวมในปจจุบัน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-31ป มีสถานภาพโสด โดยสวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน10,001 –
25,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูรวมกัน ณ ปจจุบัน 2-3 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะ
ของผูบริโภคโดยรวมจะพบวามีลักษณะคลายคลึงกัน ซึง่ สามารถสรุปไดวาผูบริโภคอยูในสังคมกลุม
เดียวกัน ทําใหมีลักษณะทางกายภาพ และวัฒนธรรมคลายกัน ทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคลายกัน
ซึ่งสอดคลองกันแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2542 : 32-34) กลาววา พฤติกรรมการบริโภคถูกกําหนด
ดวยลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางกายภาพถูกกําหนดดวยสภาพจิตวิทยา โดยสภาพจิตวิทยา
ถูกกําหนดดวยครอบครัว และครอบครัวถูกกําหนดดวยสังคม และสังคมจะถูกกําหนดวยวัฒนธรรมของ
แตละทองถิ่น
ความสัมพันธของขอมูลทางดานประชากรศาสตรกบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
เพศ ไมมีความสัมพันฑกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในทุกๆ ดาน หมายความ
วา เพศไมมีผลตอพฤติกรรมการบริภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับแนวความคิดของพรทิพย
สัมปตตะวนิช (2539 : 312-316) ที่วาเพศ (Sex) โดยสตรีจะเปนเปาหมาย และเปนผูบริโภคที่มอี ํานาจ
ในการซื้อสูง ไมวาจะเปนสินคาประเภทใดก็ตาม เชน สินคาสําหรับผูชาย หรือเด็ก มักจะสังเกตไดวาผูที่
ตัดสินใจซื้อมักเปนสตรีมากกวาเพศอื่น
อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานประเภทของอาหาร ดาน
บุคคลที่รวมบริโภคดวย และโอกาสในการบริโภค หมายความวาชวงอายุมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภคดานตางๆ ที่กลาวมาขางตน ซึ่งสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล. (2543) กลาวไววา
บุคคลที่อายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคา บริการ และพฤติกรรมที่แตกตางกัน
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สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดาน สถานที่
รับประทาน ดานบุคคลที่บริโภครวม และโอกาสในการบริโภค หมายความวาสถานภาพสมรสมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 260)
ที่วาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบของการใชชีวติ มักจะทําใหเกิดปญหาซึ่งมีรากฐานมาจากการบริโภค
โดยการเปลี่ยนแปลงมากๆ และเปนไปอยางกระทันหันที่มีผลตอแบบของการใชชวี ิตเกิดขึ้นไดในเฉพาะ
เหตุการณตางๆ เชน การแตงงาน การหยา การเกิด และคูสมรสตาย เปนตน และสอดคลองกับแนวคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 133) ที่วาวงจรชีวติ ของครอบครัว เปนขึ้นใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ
และพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกัน
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในดานประเภท
ของอาหาร บุคคลทีบ่ ริโภครวม และโอกาสในการบริโภค หมายความวาระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับศิรวิ รรณ เสรีรัตน (2541) กลาววา ระดับ
การศึกษาสูงสุดที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูที่มกี ารศึกษาสูงมีแนวโนม
จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในดานประเภทของอาหาร
ซึ่งสอดคลองกับ Kotler Phillip (1981:234) ไดใหความหมายของอาชีพของผูบริโภค เปนปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งแตละอาชีพจะนําไปสูความจําเปน และความตองการใชสินคาและบริการที่
แตกตางกัน อันเกิดจากวัฒนธรรมของแตละกลุม ที่มลี ักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกัน
รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในดานโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค หมายความวารายไดตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ซึ่งสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล.(2534) กลาวไววา รายไดของบุคคลจะกระทบตอสินคา และ
บริการที่เขาตัดสินใจซื้อ ทั้งทางดานตัวผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย และการตั้งราคา
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภคในดานประเภทของอาหาร บุคคลที่บริโภครวม และมื้ออาหาร หมายความวา จํานวน
สมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ซึ่งสอดคลองกับศุภกร เสรีรัตน.(2544:272) ซึ่งกลาวถึงโครงสรางครอบครัว ซึ่งแบงออกเปน 3
แบบ คือ ครอบครัวแบบศูนย ครอบครัวแบบขยาย และครอบครัวแบบผสม ซึ่งสงผลถึงพฤติกรรมการ
บริโภคที่แตกตางกัน
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2. ปจจัยทางดานรูปแบบการดําเนินชีวิต
ซึ่งสอดคลองกับ Kotler.(2000: 180) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวติ ของบุคคลนัน้ ๆ โดย
รูปแบบของการดํารงชีวิตจะแสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นทีม่ ีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมของเขาทั้งหมด
ความสัมพันธของปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวติ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
รูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูบริโภคดานกิจกรรมเกี่ยวกับการทํางานมีความสัมพันฑกับพฤติกรรมการ
บริโภคดานสถานที่บริโภค มื้ออาหารที่บริโภค และโอกาสในการบริโภค ซึ่งสอดคลองกับ James F.
Engel. (1993: 449) กลาววา แบบของการดํารงชีวิตวาเปนแบบที่บุคคลดํารงชีพ และใชจายเวลาและเงิน
ที่แตกตางกันในดานตางๆ การมองสินคาอยางไร (What do you think about them) สินคาถูกมองวามี
ประโยชนดานใด จะนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางไร
รูปแบบการดําเนินชีวติ ในดานความสนใจเกี่ยวกับอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคในดานประเภทของอาหาร และรูปแบบการดําเนินชีวติ ในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคในดานบุคคลที่รับประทานรวม และมื้ออาหารในการ
บริโภค ซึ่งสอดคลองกับ Jame F. Engle. (1993:449) กลาววา แบบของการดํารงชีวติ วาเปนแบบที่
บุคคลดํารงชีพ และใชจายเวลาและเงินทีแ่ ตกตางกันในดานตางๆ
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
ผลจากการวิจัย เรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. จากการศึกษาในดานลักษณะสวนบุคคล พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-31ป มีสถานภาพโสด
โดยสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน10,001 – 25,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูรวมกัน ณ ปจจุบัน 2-3 คน
โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานประเภทของอาหาร ดาน
บุคคลที่รวมบริโภคดวย และโอกาสในการบริโภค
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดาน สถานที่
รับประทาน ดานบุคคลที่บริโภครวม และโอกาสในการบริโภค
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในดานประเภท
ของอาหาร บุคคลที่บริโภครวม และโอกาสในการบริโภค
อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในดานประเภทของอาหาร
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รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในดานมื้ออาหาร
และโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภคในดานประเภทของอาหาร สถานที่บริโภค บุคคลที่บริโภครวม และมื้ออาหาร
ซึ่งผูประกอบการหรือผูเกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใช ดังนี้
- นําไปใชในการออกผลิตภัณฑสินคาใหม หรือเมนูใหมๆใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย เชนการ
ออกแบบเมนูใหเหมาะสมกับมื้ออาหารเปนตน
- ไปประกอบการพิจารณานโยบายของบริษัท รวมถึงใชในการปรับ และวางแผนกลยุทธ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลยุทธทางการตลาดทั้งในสวนของนโยบายดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด เชน คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารพรอมบริโภคที่บาน ดังนั้น
บริษัทความกระจายสถานที่จัดจําหนายใกลที่อยูอาศัย เชนตามซูเปอรมารเก็ตในหมูบานเปนตน
- ผูประกอบการสามารถใชขอมูลขางตนในการแบงกลุมตลาด และกําหนดกลุมเปาหมายของ
สินคาแตละประเภทของบริษัท รวมถึงชวยในการมองตลาดไดเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เชนจัดเมนูอาหาร
พรอมบริโภคสําหรับวัยทํางานโดยอาจจะแบงตามอายุ เชนอาหารพรอมบริโภคสําหรับคนวัยทํางาน
ตอนตน ที่จะมี ที่มีคุณประโยชนที่ตองการในวัยนี้ หรือสําหรับคนวัยทํางานตอนกลางถึงปลาย ซึ่งอาจจะ
ตองการสารอาหารที่แตกตางกันเปนตน
2. ผลจากการวิจัยในสวนของรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางาน พบวา
ในดานกิจกรรมเกี่ยวกับการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคในดานสถานที่บริโภค มื้ ออาหารที่บริ โภค และโอกาสในการบริโภค ซึ่งผลการวิจัยในสวนนี้
สามารถช ว ยผู ป ระกอบการในการวางแผนการตลาดในส ว นของรู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ โดยออก
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับมื้ออาหาร รวมถึงสถานที่จัดจําหนาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค
และสรางอรรถประโยชนทางดานเวลาดวย
- ในสวนของดานความสนใจเกี่ยวกับอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคในดาน
ประเภทของอาหาร จากผลการวิจัย สามารถนําผลการวิจัยไปวางแผนการตลาดได โดยอาจจะเพิ่ม
กิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุนความสนใจของผูบริโภค รวมถึงการเขาไปทําการโฆษณาในสื่อตางๆ เชน
นิตยสารเกี่ยวกับอาหาร หรือ รายการทางโทรทัศน เพื่อสรางการรับรูถึงผลิตภัณฑไปสูผูบริโภค
- และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
ในดานบุคคลที่รับประทานรวม และมื้ออาหาร จากขอมูลสวนนี้ ผูประกอบการ สามารถนําไปวางแผน
เกี่ยวกับการสื่อสารสรางความรูความเขาใจ ทัศนคติ โดยอาจจะอาศัยการประชาสัมพันธ เพื่อสราง
ความถี่ในการบริโภค หรือการซื้อได
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รวมถึงผลจากการวิจัยขางตนนี้ จะเห็นไดวา รูปแบบการดําเนินชีวิตในดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหารนั้นอยูในระดับมาก ในขณะที่ในสวนของกิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาหารพรอมบริโภคอยูในระดับปานกลางถึงนอย ซึ่งจากผลตรงนี้ นักการตลาด หรือผูประกอบการ
สามารถนําขอมูลตรงนี้มาทําแผนการตลาดไดในหลายๆ สวน อาทิ ในสวนของการโฆษณา คุณคาทาง
โภชนาการ ในบรรจุภัณฑของอาหารพรอมบริโภคเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ รวมถึงกระตุนใหเกิดการ
บริ โ ภคหรื อ ทดลองด ว ย และในส ว นแผนกวิ จั ย และพั ฒ นา สามารถนํ า ข อ มู ล จุ ด นี้ ใ ช ใ นการคิ ด ค น
เมนูอาหารใหมๆ ซึ่งตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหตรงจุด โดยที่อาจจะนําจุดที่คนวัยทํางานมี
ความสนใจเกี่ยวกับอาหารทั้งในสวนของคุณคาทางโภชนาการ และขอมูลขาวสารตางๆของอาหาร มาใช
เปนจุดขาย โดยสามารถออกแบบผลิตภัณฑที่มีการเพิ่มคุณคา หรือหลีกเลี่ยงสิ่งเจือปนอื่นๆ ได เชน ทํา
จากเนื้อหมูปลอดการฉีดสี ทําจากผักปลอดสารพิษ เปนตน
3. ผลจากการวิจัยในสวนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางาน พบวา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร อมบริโภคของคนวัยทํางานนั้นผูบริโภคสวนใหญจะบริโภค
อาหารพรอมบริโภคประเภทแชเย็น โดยมักจะบริโภคคนเดียว และจะบริโภคที่บานเปนสวนใหญ โดย
บริโภคมากที่สุดในมื้อเย็น และมักจะเลือกทานอาหารพรอมบริโภคเมื่อไมสามารถหาอาหารปรุงสดมา
ทานได ซึ่งจากผลการวิจัยในสวนนี้ บริษัทสามารถที่นําไปใชในการวางแผนดานการตลาด เชนการกระ
ดุ น ให เ กิ ด ความถื่ ใ นการบริ โ ภคมากขึ้ น เช น การจั ด โปรโมชั่ น ในมื้ อ อาหารอื่ น ๆ ที่ ผู บ ริ โ ภคไม นิ ย ม
รับประทานอาหารพรอมบริโภค เชน มื้อกลางวัน โดยอาจจะจัดโปรแกรมการตลาดรวมกับรานคาปลีก
โดยอาจจะขายเปนชุดรวมกับเครื่องดื่มในราคาพิเศษ เปนตน
ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่สงผลถึงพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค
2. ควรทําการศึกษาทัศนคติของกลุมผูบริโภควัยทํางานเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค
3. ควรทําการศึกษาเจาะลึกเขาไปในสวนของประเภทผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคแตละ
ประเภท วาผูบริโภคมีพฤติกรรมการรับประทานเหมือนกันหรือตางกันอยางไร เชนศึกษาถึงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารพรอมบริโภคประเภทแชเย็น ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เปนตน
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เลขที่แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามชุดนี้จดั ทําขึ้นเพื่อการรวบรวมขอมูลในการจัดทําสารนิพนธของนิสิตปริญญา
โทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของ
คนวัยทํางาน ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานี้ จะนําไปเปนประโยชนในการพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับ
รูปแบบการดําเนินชีวติ และพฤติกรรมการบริโภค
โดยแบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถาม 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวติ ดานการบริโภคอาหารของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง □ หนาขอความที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด
1. เพศ
□ ชาย
2. อายุ
□ 20 – 25 ป
□ 38 – 43 ป
3. สถานภาพสมรส
□ โสด

□ หญิง

□ 26 – 31 ป
□ 44 – 49 ป
□ สมรส

□ 32 – 37 ป
□ 50 – 55 ป
□ หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
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4. ระดับการศึกษาสูงสุด
□ ต่ํากวาปริญญาตรี

□ ปริญญาตรี

5. อาชีพ
□ พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน
□ เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว

□ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ อื่น ๆ.....................................

□ สูงกวาปริญญาตรี

6. รายไดตอเดือน
□ ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท □ 10,001 – 25,000 บาท
□ 25,001 – 40,000 บาท
□ 40,001 – 55,000 บาท
□ 55,001 ขึ้นไป
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวมกัน ณ ปจจุบัน
□ อาศัยอยูคนเดียว
□ 2-3 คน
□ 4-5 คน
□ มากกวา 5 คน
ตอนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย√ลงในชองขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

กิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน
การออกไปพบลูกคานอกสถานที่ทํางาน
การออกรานหรือจัดงานนอกสถานที่ทํางาน
การประชุมนอกเหนือเวลาทํางาน
การทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติ
การทํางานลวงเวลาในวันหยุด

ระดับการทํากิจกรรม
เปน
นาน ไม
ประ บอย บาง ๆ เคย
จํา ครั้ง ครั้ง ครั้ง ทํา
5
4
3
2
1
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ความสนใจ

1.
2.
3.

4.

ระดับความสนใจ
มาก
ปาน
ไม
ที่สุด มาก กลาง นอย สนใจ
5
4
3
2
1

ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร
ทานสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑอาหารใหมๆ ตามซุมใน
หางสรรพสินคา
ทานสนใจอาน นิตยสาร หรือบทความเกี่ยวกับอาหาร
ทานสนใจขาวสารเกี่ยวกับการคิดคนรูปแบบการบวนการ
การผลิตอาหารแบบใหมๆ เชน การใชน้ําทอดอาหารแทน
น้ํามัน เปนตน
ทานสนใจขอมูลที่เปนความรูเกี่ยวกับคุณคาทาง
โภชนาการที่จะไดรับจากการบริโภคอาหารตางๆ

หมายเหตุ : อาหารพรอมบริโภค หรืออาหารพรอมทาน (Ready to Eat Food) หมายถึง อาหารที่ผานการ
แปรรูป หรือปรุงเรียบรอยแลว พรอมจําหนาย โดยประเภทของอาหารพรอมบริโภค ไดแกอาหารพรอมบริโภค
แบบแชเย็น อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง และอาหารพรอมบริโภคแบบแหง
ตัวอยาง เชน ขาวกลองแชแข็ง แกงกระปองตางๆ หมูแผนกรอบ น้ําพริกกระปุก อาหารแชเย็น เปนตน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค
1. อาหารพรอมบริโภคชวยใหชีวิตทานสะดวกสบายมากขึ้น
2. อาหารพรอมบริโภคมีความสะอาด และความปลอดภัย
3. อาหารพรอมบริโภคมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทา
อาหารปรุงสด
4. อาหารพรอมบริโภคมีความอรอยของรสชาติเทียบเทาอาหาร
ปรุงสด
5. อาหารพรอมบริโภคชวยใหทานประหยัดคาใชจายได
มากกวาการทําอาหารรับประทานเอง

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด
5

ระดับความเห็นดวย
เห็น
เห็น ดวย เห็น ไม
ดวย ปาน ดวย เห็น
มาก กลาง นอย ดวย
4
3
2
1
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัยทํางาน
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง □ หนาขอความที่เปนจริง หรือเติมขอความใน
ชองวางใหตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด
1. ประเภทของอาหารพรอมบริโภคที่สวนใหญทานเลือกที่จะบริโภคมากที่สุดไดแกขอใด
□ อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น
□ อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง
เชน ไสกรอก หมูยอ ไกโทริยากิ
เชน ขาวตมทะเลแชแข็ง
□ อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง
□ อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
เชน ปลากระปอง แกงเขียวหวานกระปอง
เชน หมูหยอง น้ําพริกแหงตางๆ
2. โดยสวนใหญทานมักจะซื้ออาหารพรอมบริโภคไปรับประทานที่ไหน
□ บาน
□ สถานที่ทํางาน
□ ในยวดยานพาหนะ
□ หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต
□ อื่นๆ โปรดระบุ..................................
3. โดยสวนใหญทานมักรับประทานอาหารพรอมบริโภคกับใคร
□ รับประทานคนเดียว
□ รับประทานกันคนรัก/แฟน
□ รับประทานกับเพื่อน/ เพื่อนรวมงาน
□ รับประทานกับครอบครัว
□ อื่นๆ โปรดระบุ .……………………
4. ทานรับประทานอาหารพรอมบริโภคมื้อใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอเดียว)
□ มื้อกลางวัน
□ มื้อเชา
□ มื้อเย็น
□ มื้อค่ํา/มื้อดึก
5. ทานรับประทานอาหารพรอมบริโภคในโอกาสใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอเดียว)
□ รับประทานทุกวัน
□ รับประทานเฉพาะวันทํางาน
□ รับประทานเฉพาะวันหยุด
□ รับประทานเมื่อมีโอกาสพิเศษ เชน
จัดเลี้ยงวันเกิด เปนตน
□ รับประทานเมื่อไมสามารถหา
□ อื่นๆ โปรดระบุ ………………….
อาหารปรุงสดรับประทานได
…………………………………….
..........................................................................................................................
ขอบคุณคะ
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หนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย
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ภาคผนวก ค
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
รายชื่อ
1. อาจารย ดร. ธนภูมิ อติเวทิน

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน
อาจารยประจํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย สันติ เติมประเสริฐสกุล

อาจารยประจํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2552

นางสาวสุวพิชญ ตั้งนิมิตรชัยกูล
29 มกราคม 2526
524/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การขาย)
จากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
บธ.บ. หลักสูตรนานาชาติ (การตลาด)
จากมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
บธ.ม. (การตลาด)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

