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             กุลศริ ิ

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชวีติ และพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยัทาํงาน ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภค 

ในวยัทํางาน จาํนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบไค-สแควร ์(𝑥2– test) และหาค่าสมัประสทิธิ ์

Cramer’s V  

 ตวัแปรอสิระประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และรูปแบบการดําเนินชวีติ ตวัแปรตามคอื

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภค ได้แก่ ประเภทของอาหารที่เลอืกบรโิภค สถานที่บรโิภค 

บุคคลทีร่ว่มบรโิภค มือ้อาหารทีเ่ลอืกบรโิภค และโอกาสทีเ่ลอืกบรโิภค  

 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 26-31ปี  มสีถานภาพ

โสด มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน

10,001 – 25,000 บาท และมจีาํนวนสมาชกิทีอ่าศยัอยูร่ว่มกนั ณ ปจัจุบนั 2-3 คน ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่

จะบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภคประเภทแช่เยน็ โดยมกัจะบรโิภคคนเดยีว และบรโิภคที่บ้านเป็นส่วน

ใหญ่ โดยบรโิภคมากทีสุ่ดในมือ้เยน็ และมกัรบัประทานอาหารพรอ้มบรโิภคเมื่อไม่สามารถหาอาหาร

ปรงุสดมาทานได ้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า  

  1. พฤตกิรรมการเลอืกประเภทของอาหารพรอ้มบรโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัช่วงอายุ ระดบั

การศกึษา อาชพี จาํนวนสมาชกิในครอบครวั และความสนใจดา้นอาหาร 

  2. พฤติกรรมการเลือกสถานที่ในการบรโิภคอาหารพร้อมบรโิภค มคีวามสมัพนัธ์กับ 

สถานภาพสมรส และกจิกรรมดา้นการทาํงาน 

3. พฤตกิรรมการเลอืกบุคคลทีร่่วมบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัช่วงอาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา จาํนวนสมาชกิในครอบครวั และความคดิเหน็เกี่ยวกบัอาหารพรอ้ม

บรโิภค 

  4. พฤติกรรมการบรโิภคด้านมื้ออาหาร มคีวามสมัพนัธ์กบัจํานวนสมาชกิในครอบครวั 

กจิกรรมดา้นการทาํงาน และความคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารพรอ้มบรโิภค 

             5. พฤตกิรรมการบรโิภคดา้นโอกาสในการบรโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัช่วงอายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และกจิกรรมดา้นการทาํงาน 
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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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สอบได้พจิารณาสารนิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการดําเนินชวีติ และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้ม
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ประกาศคณูุปการ 

 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิอาจารยท์ี่

ปรกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาใหค้ําแนะนํา ปรกึษา และขอ้แนะนําต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไข ปรบัปรุง 

ตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินการจนสําเรจ็ทําให้สารนิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบูรณ์ ผู้วจิยัรูส้กึซาบซึ้งในความ

กรณุา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ  และอาจารย ์สนัต ิเตมิประเสรฐิสกุล ที่

กรณุาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื และเป็นคณะกรรมการสอบสาร

นิพนธ ์และใหค้าํแนะนํา ปรบัปรงุ แกไ้ข ในการวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดป้ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้

ความช่วยเหลอื เมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีก่รณุาใหค้วามรว่มมอืและสละเวลาใน 

การตอบแบบสอบถามทีม่สี่วนสาํคญัในการทํางานวจิยัครัง้น้ีสาํเรจ็ดว้ยด ี

 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง และเป็นเครื่องบูชา

พระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา ผูใ้หโ้อกาสในการศกึษาทีด่ ีและใหก้ารสนับสนุนและเป็นกําลงัใจ

ใหแ้ก่ผูว้จิยัมาโยตลอด รวมทัง้พระคุณของคร ูอาจารยทุ์กท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิา

ใหแ้ก่ผูว้จิยักระทัง่ประสบความสาํเรจ็ในครัง้น้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

อาหารพรอมบริโภค หรือ อาหารพรอมทาน หรือ Ready to Eat (RTE) หรือ Home meal 
replacement (HMR) ไดถูกคิดคน และพัฒนาขึ้นมา เพ่ือตอบรับวิถีของชาวโลกยุคใหมท่ีตองการ
ความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารโดยไมตองทําเองตอไป ไมวาจะดวยเหตุผลของขนาด
ครอบครัวท่ีเล็กลง คนทํางานนอกบานมากขึ้น หรือไมมีฝมือการปรุงอาหารเฉกเชนคนรุนกอน  

โดยเมื่อตนป 2007 บริษัทวิจัยระดับโลก ACNielsen (อุตสาหกรรมสาร เดือนมกราคม-
กุมภาพันธ 2552) ไดทําการสํารวจทางอินเตอรเน็ตเก่ียวกับความคิดเห็นและพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารพรอมทานในประเทศตางๆ ท่ัวโลก พบวาสาเหตุท่ีคนสวนใหญซื้ออาหารพรอมทาน
เพราะความสะดวกสบาย บางคนคิดวาอาหารพรอมทานน้ันมีราคาถูกกวาอาหารปรุงสดใหมท่ีซื้อ
จากรานท่ัวไป ท้ังนี้ ม้ือเย็นเปนม้ือท่ีอาหารพรอมทานขายดี ท่ีสุด โดยแหลงซื้อประจําคือ 
ซูปเปอรมารเก็ต เพราะมีความหลายหลายของเมนูใหเลือกทาน  

รูปแบบของอาหารพรอมบริโภค หรือ Ready to Eat ในปจจุบันสามารถแบงประเภทไดดังน้ี  
(อุตสาหกรรมสาร เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2552) 
1.  อาหารพรอมทานแชเย็น (Chilled ready meals)  
2.  อาหารพรอมทานแชแข็ง (Frozen ready meals) 
3.  อาหารพรอมทานแบบบรรจุกระปอง (Canned ready meals) 
4.  อาหารพรอมทานแบบแหง (Dried ready meals) 
จากการสํารวจคร้ังน้ันยังแสดงผลถึงการตอบรับอาหารพรอมทานของผูบริโภคในยาน

ประเทศแถบเอเชียแปซิฟกซึ่งรวมถึงไทยดวย โดยผลสํารวจชี้ใหเห็นวาผูคนในภูมิภาคน้ีใหความ
นิยมอาหารพรอมบริโภคอยางมาก และตลาดใหญของอาหารพรอมทานท่ีติดอันดับ1 ใน10นั้น 7
ประเทศแรกที่อยูในแถบนี้ นําโดยประเทศไทย ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด ไตหวัน สหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร มาเลเซีย อัฟริกาใต และฟลิปปนส  

ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการสํารวจเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปของคนใน
สังคมเมืองหลวง ท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค รวมถึงศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัยทํางาน โดยท่ีผูทําวิจัยไดใหความสนใจใน
กลุมของคนวัยทํางานเปนพิเศษ เพราะกลุมวัยทํางาน เปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือสูง รวมถึงมีกิจกรรมให
ทํามากมายในแตละวัน และคนกลุมนี้ยังไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การดําเนินชีวิต ในสังคมเมืองหลวง โดยทําการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของกลุมคนวัยทํางาน เชน 
เพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพ ฯลฯ ท่ีอาจสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ท่ีแตกตางกัน 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

สถานภาพการสมรส ขนาดของครอบครัว ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม

บริโภคของคนวัยทํางาน 

2. ศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของคนวัยทํางาน 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางาน 

 ความสําคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือจะไดทราบเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางานในสังคมเมืองหลวง วา

มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคอยางไร  

2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดกลุมเปาหมายของผูจัดจําหนาย ซึ่งสามารถกําหนด

ไดเฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาดมากข้ึน 

3. เพ่ือเปนแนวทางใหผูประกอบการใชในการวางแผนเชิงกลยุทธ ในการตอบสนองดาน

การบริโภคอาหาร และความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภควัยทํางาน  

ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มุงศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีสงผลถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปท่ีอาศัยหรือทํางาน
อยูในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปท่ีอาศัยหรือ
ทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค โดยผูวิจัยทําการ
เลือกกลุมตัวอยางจากการคํานวณสูตรไมทราบจํานวนประชากร ไดกลุมตัวอยางเปนจํานวน 385 
คน และสํารองไว 15 คน รวมทั้งสิ้น 400คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
sampling) 
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ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร” 

มีตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงไดดังน้ี  
 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  อ่ืน 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 อ่ืน 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 บาทข้ึนไป 

     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 อาหารท่ี

ปรุงเรียบรอยแลว พรอมจําหนาย ในรูปแบบตางๆ ไดแก อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น อาหาร
พรอมบริโภคแบบแชแข็ง อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง และอาหารพรอมบริโภคแบบแหง โดย
สามารถนํามาอุนดวยความรอนเทาน้ัน ไมนับรวมถึง อาหารกึ่งสําเร็จรูปตางๆ เชนบะหม่ีกึ่ง
สําเร็จรูป และไมนับรวมอาหารพรอมปรุงตางๆ เชนกุงชุบแปงทอด โดยการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษา
เฉพาะ พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในมื้ออาหารหลักเทาน้ัน ไดแก ม้ือเชา มื้อ
กลางวัน ม้ือเย็น มื้อค่ําหรือม้ือดึก 

2. อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น หมายถึง อาหารพรอมบริโภคท่ีผานการปรุงรส
เรียบรอยและตองเก็บรักษาไวในสถานท่ีเย็นเพ่ือรักษาสถาพอาหาร พรอมรับประทานไดทันที หรือ
อุนโดยการผานความรอนกอนรับประทาน อาทิ ผลิตภัณฑพรอมทานซีพี ไดแก หมูพันสาหราย ไก
คาราเกะ รวมถึงอาหารกลองแชเย็น พิซซาแชเย็น 
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3. อาหารพรอมบริโภคแชแข็ง หมายถึง อาหารพรอมบริโภคท่ีผานการปรุงรสเรียบรอย 
และตองเก็บรักษาไวในตูแชแข็งเพ่ือรักษาคุณภาพอาหาร โดยตองผานความรอนกอนรับประทาน 
อาทิ ขาวตมหมูสับแชแข็งพรอมบริโภค อาหารกลองแชแข็งตางๆ เปนตน 

4. อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง หมายถึงอาหารพรอมรับประทานท่ีบรรจุอยูใน
กระปอง ท่ีปดสนิทพรอมเปดรับประทาน โดยกอนเปดฝาสามารถเก็บรักษาไวในอุณหภูมิปกติได ได
ไมตองแชเย็น อาทิ ปลากระปอง แกงเขียวหวานกระปอง ผักดองกระปอง เปนตน 

5. อาหารพรอมบริโภคแบบแหง หมายถึงอาหารพรอมบริโภคท่ีมีลักษณะแหง หรือผาน
การรีดนํ้าออก พรอมรบัประทานทันที โดยบรรจุในถุงท่ีปดผนึกสนิท เชน หมูแผน หมูหยอง น้ําพริก
แหงบรรจุกระปุกตางๆ ปลาแผน เนื้อสวรรค เปนตน 

6. รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึงรูปแบบการใชชีวิตของคนกรุงเทพในแตละวัน โดยใน
ดานกิจกรรม การวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการทํางาน และกิจกรรมการซื้อสินคาประเภท
อาหาร ในดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร และในดานความคิดเห็น ไดทําการศึกษาเก่ียวกับความ
คิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

6.1 กิจกรรม  
     กิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน หมายถึง กิจกรรมการทํางานนอกเหนือเวลางานปกติ และ 

กิจกรรมการทํางานนอกสถานท่ี ท่ีผูบริโภคเขารวม หรือกระทํา ไดแก การออกไปพบลูกคานอก
สถานท่ีทํางาน การออกรานหรือจัดงานนอกสถานที่ทํางาน การประชุมนอกเหนือเวลางาน การ
ทํางานลวงเวลา(OT)ในวันทํางานปกติ และการทํางานลวงเวลาในวันหยุด 

6.2 ความสนใจ 
     ความสนใจเก่ียวกับอาหาร  หมายถึง  สิ่งท่ีผูบริโภคใหความสนใจในดานอาหาร  ไดแก  

ความสนใจในดานการเขาไปทดลองชิมผลิตภัณฑอาหารใหมๆ ตามซุมในหางสรรพสินคา ความ
สนใจท่ีจะอาน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกับอาหาร ความสนใจในขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม
อาหาร และ ความสนใจท่ีจะคนควาความรูเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการท่ีจะไดรับจากการบริโภค
อาหารตางๆ 

6.3 ความคิดเห็น  
     ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตออาหารพรอม 

บริโภค ไดแก อาหารพรอมบริโภคสรางความสะดวกสบายในชีวิต อาหารพรอมบริโภคมีความ
สะอาดและปลอดภัย อาหารพรอมบริโภคมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทาอาหารปรุงสด อาหาร
พรอมบริโภคมีรสชาติเท่ียบเทาอาหารปรุงสด อาหารพรอมบริโภคชวยประหยัดคาใชจายมากกวา
การทําอาหารรับประทานเอง  
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7. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึงการพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารพรอม
บริโภคของผูบริโภควัยทํางาน ไดแก บริโภคท่ีไหน บริโภคกับใคร และบริโภคอยางไร  

   บริโภคท่ีไหน หมายถึง สถานท่ีท่ีผูบริโภคเลือกท่ีจะรับประทานอาหารประเภทอาหาร
พรอมบริโภค ไดแก บาน สถานท่ีทํางาน รานอาหาร ในรถระหวางการเดินทาง 

   บริโภคกับใคร หมายถึง บุคคลท่ีผูบริโภคเลือกท่ีจะรับประทานอาหารประเภทอาหาร
พรอมบริโภครวมดวย ไดแก รับประทานคนเดียว รับประทานรวมกับครอบครัว เพ่ือน เพ่ือน
รวมงาน คูรักหรือแฟน  

   บริโภคอยางไร หมายถึง ลักษณะโอกาสการบริโภคอาหารพรอมบริโภควาผูบริโภคมี
รูปแบบการบริโภคเปนอยางไร รับประทานในโอกาสใด ไดแก รับประทานทุกวัน รับประทานเฉพาะ
วันทํางาน รับประทานเฉพาะวันหยุด รับประทานเมื่อมีโอกาสพิเศษ รับประทานเม่ือไมสามารถหา
อาหารปรุงสดรับประทานได 

 
8. ผูบริโภควัยทํางาน หมายถึง ผูบริโภควัยทํางานท่ีมีอายุตั้งแต 20 ป ถึง 55ป โดยเปนผู

ท่ีทํางาน หรือใชชีวิตอยูในกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค

ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดในการศึกษาคนควา ดังน้ี 
         ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
5. อาชีพ 
6. รายไดตอเดือน 
7. จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร 

• บริโภคอะไร 

• บริโภคท่ีไหน 

• บริโภคกับใคร 

• บริโภคอยางไร 

 
รูปแบบการดําเนินชีวติ 

1. กิจกรรม 
2. ความสนใจ 
3. ความคดิเห็น 



7 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. เพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

2. อายุมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

3. การศึกษามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

4. สถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

5. อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

6. รายไดมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

8. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

พรอมบริโภค 

9. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความสนใจมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารพรอมบริโภค 

10. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความคิดเห็นมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1. แนวคิด ความหมาย และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
2. แนวคิด ปจจัย และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
3. ทฤษฎีและแนวความคิดดานลักษณะสวนบุคคล 
4. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
5. ขอมูลเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค 
6. แนวคิด ทฤษฎีอ่ืนๆ และงานวิจัยอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 

 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
ความหมายผูบริโภค 
ชิพแมน (Schiffman. 2000 : 8) กลาววา ผูบริโภค หมายถึงผูซื้อสินคาและบริการ เพ่ือการ

ใชในครอบครัว หรือเปนของกํานัลสําหรับเพ่ือน เปนการซื้อของบุคคลเพ่ือการบริโภค ข้ันสุดทาย 
ซึ่งอาจเรียกไดวา เปนผูบริโภคคนสุดทาย (End Users or Ultimate Consumer) 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 4-5) กลาววา ผูบริโภค คือ ผูใชสินคาและบริการตางๆ ท่ีผลิตได
ใหหมดไป เพ่ือการตอบสนองความตองการของตน 

รศ.ศุภร เสรีรัตน (2544:7) กลาววา ผูบริโภค คือ บุคคลผูซึ่งมีสิทธิในการไดมา และใชไปซ่ึง
สินคา และบริการท่ีไดมีการเสนอขาย โดยสถาบันทางการตลาด 
 

ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค 
ชิฟแมน และคานุค (Schiffman and Kanuk. 1994 : 5) พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง

พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหาร การคิด การซ้ือ การใช การประเมินผล ในสินคา และบริการ ซึ่ง
คาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา 

ศุภกร เสรีรัตน (2544  : 7 )กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี
เก่ียวของกับการซ้ือ การใชสินคาและบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนท่ีบุคคลตองตัดสินใจ
ท้ังกอนและหลังการกระทําดังกลาว 

อดุลย จาตุรงคกุล (2545 : 6) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
เก่ียวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตางๆ ของ
การตัดสินใจซ่ึงเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลาน้ัน  
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550 : 9 ) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไว ไดแก พฤติกรรม
ท่ีผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการซ่ึงคาด
วาจะตอบสนองความตองการของพวกเขา 
 

ทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550 : 11) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการวิจัย

พฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ
และการใชของผูบริโภค โดยวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H เพ่ือคนหาคําตอบ 7 
ประการ (7O’s) ซึ่งประกอบดวย Occupant, Objects, Objectives, Organizations, Occasion, 
Outlets และ Operations 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึง
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา หรือจิต
วิเคราะห และพฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึงส่ิงท่ี
ผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) สิ่งท่ีผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ คือตองการคุณสมบัติ หรือ 
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 
(Competitive differentiation) 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือสินคา (Why does the consumer buy?) คําถามเพ่ือทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคาเพ่ือสนองความตองการของเขาดานรางกาย 
และดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคือ ปจจัยภายในหรือปจจัย
ทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อบาง (Whom participates in the buying?) เปนคําถาม
เพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุมตาง(Organizations) มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวยผูริเริ่ม 
ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ และผูใช 

5. ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อตองการทราบ
ถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน 
โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลตางๆ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อตองการทราบ
ถึงชองทาง หรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ราน
ขายของชํา เปนตน 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึงข้ันตอน
ในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ซึ่งประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกหลังการซ้ือ 
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ตาราง 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) ในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
    (Who is in the market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) ทางดาน 
1. ประชากรศาสตร 
2. ภูมิศาสตร 
3. จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห 
4. พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธทางการตลาด (4Ps) 
ประกอบดวยกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 
   (What does consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Objects) ส่ิงที่ผูบริโภคตองการ
จากผลิตภัณฑก็คือ คุณสมบัติ
หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ 
(Product Component) และ
ความแตกตางเหนือกวาคูแขง 
(Competitive Differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
Strategies) ประกอบดวย 
1. ผลิตภัณฑหลัก 
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก 
   การบรรจุภัณฑ ตราสินคา 
   รูปแบบการบริการ คุณภาพ 
   ลักษณะนวัตกรรม 
3. ผลิตภัณฑควบ 
4. ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภัณฑความ 
    แตกตางทางการแขงขัน  
   (Competitive Differentiation) 
   ประกอบดวย ความแตกตาง 
   ดานผลิตภัณฑ บริการ  
   พนักงาน และภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 
   (Why does consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ 
(Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคา
เพื่อสนองความตองการของเขา
ดานรางกายและดานจิตวิทยา 
ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ 
1. ปจจัยภายในหรือปจจัยดาน 
    จิตวิทยา 
2. ปจจัยทางสังคมและ 
   วัฒนธรรม 
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ  
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
   (Product Strategies)  
2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
   (Promotion Strategies)  
   ประกอบดวยกลยุทธการ 
   โฆษณา การขายโดยใช 
   พนักงานขาย การสงเสริมการ 
   ขาย และการประชาสัมพันธ 
3. กลยุทธดานราคา  
   (Price Strategies) 
4. กลยุทธดานชองทางการจัด 
   จําหนาย  
   (Distribution Strategies) 
 



11 
 

ตาราง1 (ตอ) 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 

 
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 
   (Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ  
(Organizations) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย 
1. ผูริเร่ิม 
2. ผูมีอิทธิพล 
3. ผูตัดสินใจซื้อ 
4. ผูซื้อ 
5. ผูใช 

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

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 
   (When does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซื้อ เชน ชวงเดือน
ใดของป ชวงฤดูกาลใดของป
ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด 
ชวงโอกาสพิเศษ หรือ เทศกาล

วันสําคัญตาง ๆ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด เชน การทํา
การตลาดเมื่อใดจะสอดคลองกับ
โอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
   (Why does the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลงท่ีผูบริโภคไป
ทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา 
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทนําผลิตภัณฑสูการตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาสูคน
กลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 
   (How does the consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ  
ประกอบดวย 
1. การรับรูปญหา 
2. การคนหาขอมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ 
สงเสริมการตลาดประกอบดวย 
การโฆษณาขายโดยใชพนักงาน
ขาย การสงเสริมการขาย การให
ขาว และการประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรง และจะกําหนด 
วัตถุประสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการตัดสินใจซ้ือ 

 
       ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2550) พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 36 
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โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539 : 110) โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 

เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดส่ิง
กระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ 
(Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของ
ผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อแลวก็มีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s 
Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ซึ่งประกอบไปดวย (Kotler. 

1997 : 172) 

1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกายและสิ่งกระตุนจาก
ภายนอก นักการตลาดจะใหความสําคัญและใหความสนใจกับสิ่งกระตุนภายนอก ซึ่งประกอบไปดวย 
2 สวน คือ  

 1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึนเปนส่ิงกระตุนท่ีเ ก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวย ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนดานราคา สิ่งกระตุนดาน
เทคโนโลยี สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม 

  1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงามเพ่ือกระตุนความตองการ 

  1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

  1.1.3 ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน การจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหท่ัวถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค 

 1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ี
อยูภายนอกองคกรซ่ึงควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลาน้ี ไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ ส่ิงกระตุนทาง
เทคโนโลยี สิ่งกระตุนทางวฒันธรรม 

2. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buyer Black Box) ความรูสึกนึกคิดของผู
ซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบไดจึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อซ่ึงไดรับอิทธิพลจาก 

 2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristic) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

 2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย
ข้ันตอน คือ การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ 
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 3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ หรือผูบริโภค 
โดยผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
  3.1 การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ (Product Decision) การตัดสินใจของผูบริโภคท่ีจะ
ซื้อผลิตภัณฑหน่ึงจะข้ึนอยูกับทัศนคติตอผูประกอบการธุรกิจและตราสินคา ราคา การลดราคา การ
ตัดสินใจดานผลิตภัณฑจะทําการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องตอไปน้ี 

  3.1.1 การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินคา 
  3.1.2 การตัดสินใจดานราคา และการลดราคา 
  3.1.3 การตัดสินใจซื้อโดยฉับพลัน 
 3.2 การตัดสนิใจดานตราสนิคา (Brand Decision) เปนการตดัสนิใจเก่ียวกับตรา

สินคาท่ีตองการซ้ือของผูบริโภค 
 3.3 การตัดสนิใจดานผูขาย (Store Decision) การตัดสินใจเก่ียวกับรานคาของ

ผูบริโภคข้ึนอยูกับทัศนคติความรูสึกตอรานนั้น ๆ และการเลือกรานคา ซึ่งการเลือกรานคาข้ึนอยูกับ
ทําเลท่ีตั้งประเภทของสินคา ราคา และการบริการ 

 3.4 การตดัสินใจเก่ียวกับวิธีการซ้ือ (Method of Purchase Decision) ลักษณะหรือ
วิธีการซ้ือของผูบริโภคจะใชหัวขอตอไปน้ีพิจารณา คือ 

  3.4.1 ทัศนคติตอระยะเวลา และระยะทาง (Attitude Toward Time of 
Distance) โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระยะทางกับสินคาท่ีจําหนาย 

  3.4.2 การตดัสินใจจับจายหลายรายการ (Multiple Shopping Decision) 
ผูบริโภคมักนิยมไปรานคาท่ีสามารถหาซ้ือของท่ีตองการไดครบทุกรายการภายในรานเดียว (One 
Stop Shopping) 

 3.5 การตัดสนิใจเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะ
เลือกวาจะซ้ือ หน่ึงกลอง คร่ึงโหล หรือ หน่ึงโหล    
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ภาพประกอบ 1 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 
        ท่ีมา : 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 วฒันธรรมของแตละ
ทองถ่ิน ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคอยางหลีกเล่ียงไมได มีดังน้ี 

สิ่งกระตุนภายนอก 
(Stimulus) 

สิ่งกระตุนทางการตลาด 
(Marketing Stimulus) 

สิ่งกระตุนอื่น ๆ 
(Other Stimulus) 

ผลิตภัณฑ 
ราคา 
ชองทางการจําหนาย 
การสงเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง 
วัฒนธรรม  
ฯลฯ 

กลองดําหรือความ 
รูสึกนึกคิดของผูซ้ือ  

(Buyer’s Black Box) 

ลักษณะของผูซ้ือ 
(Buyer’s Characteristics) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) 
ปจจัยดานสังคม (Social) 
ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 

การตอบสนองของผูซ้ือ 
(Response) 

การเลือกผลิตภัณฑ 
การเลือกตราสินคา 
การเลือกผูขาย 
เวลาในการซื้อ 
ปริมาณการซื้อ 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
(Buyer’s Decision Process) 

การรับรูปญหา (Problem Recognition) 
การคนหาขอมูล (Information Search) 
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behav.) 
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1. ลักษณะทางสรีระ (Physiological Condition) สรีระเปนปจจัยเบ้ืองตนในการกําหนด
พฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใชของผูบริโภค เนื่องจากมีบทบาทมากท่ีสุดในการตดัสินใจของ
มนุษย เปนสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไดเพราะสิ่งเหลาน้ีเปนความตองการของรางกายสวนใหญเปนปจจัยส่ี 
ซึ่งประกอบดวยอาหาร เครือ่งนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค ท่ีบังคับใหเราตองประพฤตปิฏิบัต ิเชน 
เราจําเปนตองรับประทานอาหารเพราะหิว เราตองรบัประทานยา เพราะไมสบาย เปนตน 

ดังน้ัน ส่ิงแรกท่ีบังคับมนุษยใหเกิดพฤตกิรรมผูบริโภค คือ เหตผุลทางสรีระ เปนสิ่งท่ีเปน
พื้นฐานมากท่ีสุด 

2. สภาพทางจิตวิทยา (Psychological Condition) เปนลักษณะของความตองการท่ีเกิดจาก
สภาพจิตใจ ซ่ึงเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย เปนปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
มนุษย ลักษณะความตองการตอบสนองในเรื่องเดียวกัน แตสภาพจิตใจไมเหมือนกัน เชน คนบาง
คนรับประทานอาหารตามรานริมบาทวิถีได แตบางคนตองรับประทานอาหารในรานติดแอร หรือราน
ในโรงแรม หรืออยางเชน การสวมแวนสายตา บางคนสวมเพ่ือใหอานหนังสือไดเทาน้ัน แตบางคน
ตองการความเทหดวย ดังน้ัน กรอบแวนก็จะมีราคาแตกตางกันไป ซ่ึงเปนสภาพทางจิตใจของ
มนุษยท่ีไมเหมือนกัน 

3. ครอบครัว (Family) เปนกลุมสังคมเบ้ืองตนท่ีบุคคลเปนสมาชิกอยู ครอบครัวเปนแหลง
อบรมและสรางประสบการณของบุคคล ถายทอดนิสัย และคานิยม ลักษณะของครอบครัวจึงมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมอ่ืน ๆ ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของสังคม 
(Socialization) และครอบครัวถือเปนหนวยท่ีมีบทบาทในแงของการเตรียมตัวผูบริโภคเขาสูสังคม 
(Socializing Agent) สังคมองคกร (Socialization) คือ กระบวนการสําหรับเตรียมคนใหเขาสูสังคม 
ซี่งจะมีหนวยท่ีจะเขากระบวนการนี้ (Socializing Agent) หลายหนวย เชน ครอบครัว โรงเรียน วดั 
สถาบันการเมือง สถาบันสื่อมวลชน เปนตน ขณะท่ีผูบริโภคแตละคนเจริญเติบโตมาน้ัน ก็ไดรับการ
อบรมสั่งสอนมาจากครอบครัว เชน บางคนถูกสอนใหไหวพระกอนนอน บางคนถูกสอนใหดื่มนม
กอนนอน ฯลฯ ส่ิงเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีไดมาจากครอบครัว ซึ่งสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดไดจากครอบครัว คือนิสัย 
และคานิยม 

4. สังคม (Social Group) เปนสิ่งท่ีอยูรอบตัวเรา ซึ่งจะมีผลทําใหเราตองทําตัวใหสอดคลอง
กับบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การท่ีผูบริโภคเปนคนชั้นสูง ชนชั้นกลางหรือชนชั้นต่ํา ซึ่งแตละ
ชนช้ันก็จะมีพฤติกรรมแตกตางกัน เชน บางคนชอบเท่ียวในประเทศไทย บางคนชอบเท่ียว
ตางจังหวัด แตขณะที่บางคนชอบเท่ียวตางประเทศ วฒันธรรมของชนชั้นจะบงบอกถึงพฤติกรรม
การบริโภคของผูบริโภควาจะใชเสื้อผาแบบไหน รับประทานอาหารแบบไหน จะทองเท่ียวท่ีไหน ซึ่ง
สิ่งเหลาน้ีจะสอนผูบริโภคท้ังหมด เพราะมนุษยหลีกหนีการเปนสวนหนึ่งของชนช้ันไมได อยางไรก็
ตามตองมีชนชั้นเปนของตนเอง เชน เปนชาวไร ชาวนา เปนกรรมกร เปนขาราชการ เปนเจาของ
ธุรกิจ เปนเศรษฐี เปนนายธนาคาร สิ่งเหลาน้ีจะเปนผูกําหนดใหมนุษยเสมอ อีกประการหน่ึง 
สงครามชนช้ันลางจะไลตามชนชั้นบน สวนชนชั้นลางไป เชน การใชน้ําหอม พอชนช้ันสูงเริ่มใช
น้ําหอมอะไร ชนชั้นลางก็ตาม พอชนช้ันลางใชตาม ชนช้ันสูงก็ตองเปล่ียนย่ีหอใหสูงข้ึนเร่ือย ๆ 
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5. วฒันธรรม (Culture) ไมวาจะอยูชนชั้นใดในสังคมก็ตาม จะตองมีวัฒนธรรมเปนตัว
ครอบงํา วัฒนธรรม คือ วถิีชีวติท่ีคนในสงัคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติตามกันเพ่ือความงอกงามของ
สังคม คําวา วฒันะ แปลวา งอกงาม ธรรม แปลวา สิ่งท่ีดีงาม ดังน้ัน วฒันธรรม แปลวา สิ่งท่ีดีงามท่ี
คนในสังคมยอมรับท่ีจะประพฤตปิฏิบัติรวมกันเพ่ือใหสังคมนั้นดําเนินไปดวยดี วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ี
มนุษยสรางข้ึน (Man Made Product) วัฒนธรรมไมใชสิ่งถาวร วัฒนธรรมเปนสิ่งมีชีวิต สามารถ
เปล่ียนแปลงได แตอาจใชเวลานาน เนื่องจากเปนการยอมรับของสังคมท่ีกวางขวาง และเปนสิ่งท่ี
เปล่ียนแปลงไดยากมาก เปนท่ีมาของรูปแบบการดํารงชีวิตและคานิยม (Value and Lifestyle) 

 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ 
ศิริวรรณ เสรรีัตน. (2550 : 27-32) กลาววาผูบริโภคตองเผชิญกับสภาพการณท่ีมีขอมูล

สินคาไมสมบูรณ กอนการตัดสินใจซื้อผูบริโภคจําเปนตองรูจักสินคาแลวจึงนําคุณสมบัติตาง ๆ มา
พิจารณากอนการตัดสินใจ ผูบริโภคท่ัวไปจึงมีกระบวนการซื้อ อันประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ 5 
ข้ันตอนดังน้ี  

1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) เปนข้ันตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจซื้อ ซึ่ง
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลระลึกถึงความแตกตางระหวางส่ิงท่ีเขามีอยูกับส่ิงท่ีเขาตองการ ซึ่งเกดิจาก  

     1.1 ตวัแปรภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยา ประกอบดวย ความตองการและการจูงใจ 
บุคลิกภาพและแนวความคดิสวนตัว การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ 

     1.2 ตวัแปรภายนอก หรือปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม ประกอบดวย กลุม
อางอิง ครอบครัว ช้ันทางสังคม วัฒนธรรม และวฒันธรรมยอย  

ปจจัยเหลาน้ีจะสงผลตอการกําหนดความตองการของแตละบุคคล 
2. การคนหาขอมูล (Search for Information) เมื่อบุคคลไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะ

คนหาวิธีการท่ีจะทําใหความตองการดังกลาวไดรับการตอบสนอง ซึ่งผูบริโภคสามารถคนหาขอมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการได 2 ทาง คือ 

      2.1 การคนหาขอมูลจากภายใน โดยทบทวนความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
หรือตราสินคาท่ีตนเองเคยซื้อ 

      2.2 การคนหาขอมูลจากภายนอก ซึ่งสามารถคนหาไดจาก 5 แหลง ดังน้ี  
  2.2.1  แหลงบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก  
  2.2.2  แหลงการคา ไดแก ส่ือโฆษณา พนักงานขาย  
  2.2.3  แหลงชุมชน ไดแก ส่ือมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภค เปนตน 

      2.2.4  แหลงประสบการณ ไดแก การควบคุม การตรวจสอบการใชสินคา เปนตน 
           2.2.5 แหลงทดลอง ไดแก หนวยงานท่ีสํารวจคุณภาพผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัย

ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใชผลิตภัณฑ เปนตน 
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สินคาและบริการท่ีมีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ํา ผูซื้ออาจใชการคนหาขอมูล
จากภายใน โดยการเลือกตราสินคาท่ีตนเองรูจักหรือเคยใชมากอน ดงัน้ัน นักการตลาดจึงควรให
ความสําคัญในการสรางตราสินคาใหเปนท่ีรูจัก 

สวนสินคาและบริการท่ีตองใชความสลับซับซอนในการตัดสินใจซ้ือสูง นักการตลาดตองใช
ความพยายามในการขายและการสงเสริมการตลาด เพ่ือกระตุนใหบุคคลมีการคนหาขอมูลเก่ียวกับ
สินคาและบริการมากข้ึน 

3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หลังจากท่ีไดคนหาขอมูลแลว ผูบริโภค
ตองทําการประเมินผลทางเลือกตาง ๆ ท่ีเปนไปไดกอนทําการตัดสนิใจ ในข้ันน้ีผูบริโภคตองกําหนด
เกณฑการพิจารณาท่ีจะใชสําหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของเหตุผลท่ี
มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา เปนตน หรือเปนเรื่องของความพอใจสวน
บุคคล เชน ช่ือเสียงของตราสินคา แบบ หรือสี เปนตน ฉะนั้นผูบริโภคจึงตองพิจารณาเลือก
ทางเลือกท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดคุณสมบัต ิผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ดังน้ัน นักการ
ตลาดจึงสนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑท่ีผูบริโภคใชสําหรับการประเมินผลทางเลือกตาง ๆ  

เกณฑการประเมินผลมีการกําหนดข้ึนมา และไดรับอิทธิพลจากความแตกตางของแตละ
บุคคล ซึ่งพิจารณาจากปจจัยดานจิตวิทยาและอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ปรากฏในรูปของสิ่งจูงใจ (Motives) คานิยม (Value) รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) และอ่ืน ๆ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลว จะเปน
ข้ันตอนท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ การซ้ือโดยท่ัวไปเกิดข้ึนในรานคาปลีก แตอยางไรก็ตามอาจเกิดข้ึน
ในบานหรือสํานักงานของลูกคาก็ได  

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ในข้ันน้ีผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
คุณคาท่ีไดรับจริง (Perceived Value) จากการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง 
(Expectation) ถาคุณคาท่ีดรับจริงสูงกวาความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) 
แตถาคุณคาท่ีไดรับจริงต่ํากวามาตรฐาน ผูบริโภคจะเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfied)  
 

2.  แนวคิด ปจจัย และทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอาหาร 
 ทฤษฎีการบริโภคมวลรวม 
 ปราณี ทินกร (2529 : 6-23) ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริโภคแบบมวลรวมตางๆ ท่ีความ
เก่ียวของกับการบริโภคไวดังน้ี 

1.  ทฤษฎีการบริโภคแบบมวลรวม หรือ ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดสัมบูรณ (Absolute 
Income Hypothesis) เคนส(Keynes) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยไวดังน้ี คนเรา
จะเพ่ิมการบริโภคเม่ือรายไดเพ่ิมข้ึนแตการบริโภคจะเพิ่มข้ึนไมมากเทากับการเพ่ิมข้ึนของรายได 
และเปนท่ีประจักษดวยวา เม่ือระดับรายไดลดลงจะทําใหชองวางระหวางรายไดกับการบริโภคมีมาก
ข้ึน เนื่องจากการจัดหาปจจัยพื้นฐานใหกับตนเองและครอบครัวเปนสิ่งท่ีสําคัญกวาแรงจูงใจในการ
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สะสมนั้นคือ การออมจะมีข้ึนเม่ือตนเอง และครอบครัวมีการอุปโภค บริโภคเพียงพอ ฉะนั้นเม่ือ
รายไดสูงข้ึน สัดสวนของการออมจะสูงข้ึน ดังน้ันจะเห็นไดวาความตองการในการบริโภคของบุคคล
สวนหนึ่งข้ึนอยูกับอัตรารายไดดวย 

2.  ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดเปรียบเทียบ (Relative Income Hypothesis) ผูคิดคนคือ
เจมส ดิวเซนเบอรรี่ (James S. Duesenberry) สมมติฐานท่ีสําคัญของทฤษฎีคือ 

     - ผูบริโภคแตละคนมิไดใหความสําคัญแกระดับการบริโภคแบบสมบูรณ มากเทากับ
ระดับการบริโภคแบบเปรียบเทียบ โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระดับการบริโภคของตนเองกับคน
อ่ืนๆ ในสังคม บุคคลจะพยายามรักษาระดับการบริโภคใหใกลเคียงกับคนอ่ืนๆ ในสังคม 

     - ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคในปจจุบันท่ีสําคัญตัวหนึ่ง คือระดับการบริโภคท่ีเคย
ชินมาแลวในอดีต ถารายไดของบุคคลลดลงการลดการออมจะงายกวาการลดระดับการบริโภคท่ีเคย
ชินมาแลว แสดงใหเห็นวาการบริโภคของบุคคลขึ้นอยูกับคานิยม และความเคยชินในการบริโภค
ของบุคคลน้ันๆ 

3. ทฤษฎีการบริโภคแบบชวงอายุ (Life-Cycle Hypothesis) ซึ่งเปนของ Modigliani และ 
Brumberg แนวคิดของทฤษฎีนี้กลาววาในชวงชีวิตของแตละคน อัตราการบริโภคจะคอนขางต่ํา
ในชวงเริ่มตนชีวิต และบันปลายชีวิตเม่ือเทียบกับชวงตอนกลางของชีวิต ซึ่งเปนวัยทํางาน เนื่องจาก
กลุมคนในชวงเริ่มตนชีวิต และบ้ันปลายชีวิตมีรายไดต่ํากวาชวงวัยทํางานซึ่งสามารถหารายไดเล้ียง
ชีพตนเองได และรางกายมีความตองการสารอาหารเพื่อมาใชในการทํากิจกรรมตางๆ เปนจํานวนสูง
กวา แสดงใหเห็นวาการบริโภคก็จะผันแปรไปตามชวงอายุขัยของบุคคลดวย 

 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
 ประจวบ อินออด (2520 : 36) กลาววาการศึกษาของบุคคลมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหาร 
เพราะคานิยมก็ดี ความเชื่อ ตลอดจนทัศนคติก็ดีของบุคคลท่ีระดับการศึกษาตางกันก็มักแตกตางกัน
ไปดวย 
 สวัสดิ์ บันเทิงสุข (2528 : 4) ไดกลาวถึงอาหาร และการบริโภควา เปนเครื่องแสดงออกทาง
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเปนวัฒนธรรมการกิน เปนวิถีชีวิตท่ีมีองคประกอบมาจากหลายดาน หรือ
หลายมิติดวยกัน เชน รัฐศาสตร ประวัติศาสตร การศึกษา และเศรษฐกิจ เปนตน ส่ิงเหลาน้ีหลอ
หลอมกันโดยมิติของกาลเวลา จนในท่ีสุดก็จะกอรูป และคงตัวเปนแบบแผนชีวิต (Pattern of Life) 
ในดานตางๆ โดยสามารถพัฒนา หรือเปล่ียนแปลงตอไปได 
 สุทธิลักษณ สมิตตะสิริ (2537 : 4-5) กลาวถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารไววาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเปนการแสดงออกของบุคคลท้ังท่ีสังเกตได และสังเกตไมไดเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร โดยมีความสัมพันธกับสิ่งอ่ืน เชน ความเชื่อเรื่องอาหาร ขอหามในเรื่องอาหาร 
ความนิยมในเร่ืองอาหาร และนิสัยการบริโภคอาหาร ลวนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท้ังส้ิน 
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1.  ความเช่ือในการบริโภค (Food Belief) เปนความเขาใจ และประสบการณท่ีไดถายทอด
สะสมกันมา โดยมักมีเหตุผลหรือขออางอิงเปนคําอธิบายถึงผลของความเชื่อนั้นๆ ซึ่งอาจจะจริง 
หรือไมจริงก็ได เชน หญิงมีครรภเช่ือวากินน้ํามะพราวจะชวยลางไขมันของทารกชวยใหคลอดงาย 
เปนตน 

2.  ขอหามในการบริโภค (Food Taboo) เปนกฎเกณฑของสังคมท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
ในสภาวะ หรือสถานการณบางอยาง เชน หามหญิงตั้งครรภกินไข หรือหามหญิงคลอดบุตรอยูไฟ
รับประทานของแสดง (ซึ่งแตกตางกันไปในแตละชุมชนเปนตน 

3.  ความนิยมในการบริโภค (Food Fad) เปนการกระทําท่ีเอาอยางกันเพ่ือแสดงความมี
สวนรวม หรือเพ่ือรักษาสถานะของคนในสังคม หรือเพ่ือความจําเปนทางเศรษฐกิจ และ
สภาพแวดลอม โดยไมจําเปนตองถูกตอง และไมจําเปนตองมีเหตุผล เชน การเล้ียงลูกดวยนมขวดท่ี
แสดงความทันสมัย หรือตามอยางเพ่ือน หรือเพราะความจําเปนทางอาชีพท่ีเปล่ียนไปตามลักษณะ
ของสังคมสมัยใหม 

4.  นิสัยการบริโภค (Food Habits) หมายถึง ลักษณะหรือการกระทําอันซํ้าซาก ซึ่งบุคคลใด
บุคคลหน่ึงทําดวยความเขาใจ เพ่ือใหการรับประทานอาหารของเขาบรรลุถึงความประสงคทาง
อารมณ และสังคม บริโภคนิสัยมักจะเปนส่ิงท่ีสืบเน่ืองกันมาเปนเวลานาน และเปนการยากท่ีจะ
เปล่ียน การท่ีบุคคลรับประทานอาหารแตกตางกันไปนั้น เปนผลการเรียนรูจากประสบการณไมได
เกิดมาพรอมกับการถายทอดทางพันธุกรรม คือดูตัวอยางจากผูสูงอายุกวา หรือจากเพื่อน นิสัยการ
บริโภคอาหาร และความเชื่อในเรื่องคุณสมบัติและคุณภาพของอาหารจะมีอิทธิพลมากตอภาวะ
โภชนาการของแตละบุคคลซ่ึงสืบเนื่องจากการเลือกอาหารของเขา 

ศิริลักษณ สินธวาลัย (2533 : 86) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารวา 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนเรื่องของลักษณะวิธีการรับประทานอาหารวา รับประทานอะไร 
รับประทานอยางไร มากหรือนอย บอยหรือไมในรอบวันหรือเดือน มีระเบียบมารยาทการ
รับประทานอาหารเปนอยางไร เปนตน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจําแนกไปตามลักษณะ หรือประเภท
ของบุคคล เปนเด็ก ผูใหญ คนชรา เปนตน หรืออาจจําแนกการรับประทานตามโอกาส เชน 
รับประทานท่ีบาน รับประทานท่ีรานอาหารเปนตน พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธไป
ถึงเร่ืองท่ีเก่ียวกับการหา และการทําอาหารกอนท่ีจะเอามารับประทานวา ไดวัสดุอาหารน้ันมาจาก
ไหน วิธีใดรักษา หรือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการไดดีท่ีสุด วิธีใดทําลายหรือลดคุณคาทางโภชนาการ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไมใชพฤติกรรมธรรมชาติเอกเทศสวนบุคคลท่ีจะทําไดโดยเสรีตาม
อําเภอใจ แตเปนการกระทําทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับผูอ่ืนเสมอ จึงตองเปนไปตาม
รูปแบบ และกฎเกณฑท่ีกลุมนั้นกําหนดไว เรื่องอาหารและการรับประทานจึงเปนพฤติกรรมทาง
สังคม และวัฒนธรรมท่ีเขาใจไดชัดเจนก็ตอเม่ือไดพิจารณาปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรมนั้นดวย 

มารติน อัสติน อีเทิล (2514 : 4) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบริโภคนิสัยวา 
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1.  อาหารท่ีมีในทองถิ่น หากทองถิ่นใดมีอาหารบริบูรณ คนในทองถิ่นนั้นยอมมีโอกาสจะได
บริโภคอาหารท่ีมีคุณคาเพียงพอแกความตองการของรางกาย ทองถ่ินใดขาดแคลน อาหาร คน
ทองถ่ินก็จําเปนตองกินอยางจํากัด 

2.  ฐานะทางเศรษฐกิจ แตละครอบครัวจะสามารถซ้ืออาหารท่ีมีขายในทองตลาดมา
รับประทานไดมากนอยเพียงไร และซื้ออาหารจําพวกใดบางน้ัน สวนหนึ่งข้ึนอยูกับรายไดของ
ครอบครัว 

3.  ความเคยชินในการรับประทานอาหารของครอบครัว การรับประทานของแตละครอบครัว
นั้นบางคร้ังมีเหตุผลเบ้ืองหลังท่ีเกี่ยวกับเช้ือชาติ ศาสนา และขนบธรรมเนียมประจําชาติ หรือความ
เช่ือของครอบครัวนั้นๆ รวมท้ังนิสัยท่ีสืบเนื่องกันมาหลายชั่วคน 

4.  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
5.  ภาวะทางอารมณและจิตใจ เหตุการณท่ีกอใหเกิดความสุขหรือความทุกข หรือวุนวายใจ 

ความชอบหรือไมชอบในอาหาร 
6.  ปฏิกิริยาตอกล่ิน และรสอาหาร บุคคลแตละคนมีปฏิกิริยาตอกล่ิน และรสของอาหารไม

เหมือนกัน 
7.  อิทธิพลของการศึกษา ความรูเร่ืองคุณคาของอาหาร อาจเปนเหตุผลสําคัญในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือ การท่ีบุคคลนิยมรับประทานอาหารเพราะรูคุณคาของอาหารนั้น แสดงใหเห็น
ความสําคัญของการใหความรูทางโภชนาการแกประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในวัยเด็กอันเปนวัยท่ี
นิสัยในการรับประทานอาหารกําลังจะเกิดข้ึน 

ศิริลักษณ สินธวาลัย (2530 : 101-103) ไดยกตัวอยางอิทธิพลทําใหเกิดบริโภคนิสัยท่ี
ตางกันไดเพียง 3 ประการคือ 

1. วัฒนธรรมและประเพณี สังคมท่ีมีวัฒนธรรม หรือประเพณีท่ีแตกตางกันก็มักจะมีบริโภค
นิสัยตางกันดวย เชน ชาวมุสลิมไมรับประทานหมูโดยเด็ดขาด สวนชาวยิวไมรับประทาน เนื้อหมู 
กระตาย อูฐ และชาวฮินดูไมรับประทานเนื้อวัว เปนตน แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของประเพณี
วัฒนธรรมตอการบริโภคอาหาร 

2. การผลิตและการกระจายของอาหาร ภาวการณผลิตและการกระจายอาหารเปนสิ่งซ่ึง
อาจแสดงถึงนิสัยการบริโภคของสังคมบางกลุม พืชผักบางชนิดจะปลูกไดในบางทองถิ่นเทาน้ัน เชน 
การรับประทานสะตอของชาวภาคใต หรือบางจังหวัดทางภาคตะวันออก เปนตน ซึ่งสมัยกอนคน
ภาคอ่ืนๆ ไมคอยรูจัก แตปจจุบันนี้การขนสง การคา แบะการเดินทางสะดวกข้ึน ทําใหการกระจาก
อาหารดีข้ึน คือ มีการนําผักอาหารตางๆ จากแหงหนึ่งไปขายยังอีกแหงหน่ึงซ่ึงไมมีการปลูกพืชชนิด
นั้นในทองถิ่นตน 

3. ภาวะทางโภชนาการศึกษา ความรูทางดานโภชนาการเปนสิ่งซ่ึงมีอิทธิพลตอนิสัยการ
บริโภค สื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือ เปนตน ซึ่งเผยแพรขาวสารดาน
โภชนาการ จะมีความสําคัญมากตอการบริโภคของประชาชน จะเห็นไดวาปจจุบันน้ีภาวะทางโภชน
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ศึกษาดีข้ึน เด็กท่ีเกิดมารุนหลังสวนใหญจะมีภาวะโภชนาการท่ีดี เนื่องจากไดรับการฝกใหมีนิสัย
การบริโภคท่ีดีมาตั้งแตเด็ก  

 

3.  ทฤษฎีและแนวความคิดดานลักษณะสวนบุคคล 
ปจจัยสวนบุคคล (personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวน

บุคคลของคนทางดานสังคมตางๆ ไดแก อายุการศึกษา ข้ันตอนวัฏจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ 
โอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึงบุคลิกภาพและความคิดเกี่ยวกับตนเอง ดังน้ี 
(พรทิพย สัมปตตะวนิช. 2539 : 312-316) 

1. อายุ และลําดับข้ันในวงจรชีวิต 
อายุ (Age) อายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความเหมือนหรือแตกตางกันในเรื่องความคิด

และพฤติกรรม โดยท่ัวไปแลวคนท่ีมีอายุนอยกวามักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวา คนท่ีมีอายุ
มากกวาจะยึดถือการปฏิบัติมากกวา และใจรอนกวา ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากมักจะมีความคิด
อนุรักษนิยมมากกวา ยึดถือการปฏิบัติมากกวา มีความระมัดระวังมากกวา และยังมองโลกในแงราย 
และมักจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน การรักษาพยาบาล การมีบาน และท่ีดิน
เปนของตนเองมากกวา 

2. เพศ (Sex) โดยสตรีจะเปนเปาหมาย และเปนผูบริโภคท่ีมีอํานาจในการซื้อสูง ไมวาจะ
เปนสินคาประเภทใดก็ตาม เชน สินคาสําหรับผูชาย หรือเด็ก มักจะสังเกตไดวาผูท่ีตัดสินใจซ้ือมัก
เปนสตรีมากกวาเพศอ่ืน 

3. การศึกษา 
การศึกษา (Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีโลกทัศนกวางกวา และไมคอยเชื่ออะไรงายๆ 

การตัดสินใจเรื่องใดๆ จึงมีความละเอียดรอบครอบ ทําใหการโนมนาวใจเกิดข้ึนไดยาก 
4. วงจรชีวิตครอบครัว 
วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคลทําให

เกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อท่ีแตกตางกัน วัฏจักรชีวิตครอบครัว 
ประกอบดวยข้ันตอนแตละข้ันจะมีลักษณะการบริโภคแตกตางกันดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 เปนโสดและอยูในวัยหนุมสาว มักซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคสวนตัว สนใจดานการ
พักผอนหยอนใจ เสื้อผา และเครื่องสําอาง เปนตน 

ข้ันท่ี 2 คูสมรสใหมและยังไมมีบุตร มักซ้ือสินคาถาวร รถยนต ตูเย็น เตาไฟฟา และ
เฟอรนิเจอรท่ีจําเปน 

ข้ันท่ี 3 ครอบครัวมีบุตรข้ันท่ี 1 : บุตรคนเล็กอายุต่ํากวา 6 ขวบ มักซ้ือสินคาถาวรท่ีใชใน
บาน เชน เฟอรนิเจอร เครื่องซักผา เคร่ืองดูดฝุน และยังไมซื้อผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เชน อาหารเด็ก 
ยา เส้ือผา และของเลนเด็ก รวมท้ังจะมีความสนใจในผลิตภัณฑใหมเปนพิเศษ 
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ข้ันท่ี 4 ครอบครัวท่ีมีบุตรคนเล็กอายุมากกวา 6 ขวบ มีฐานะการเงินดีข้ึน ภรรยาอาจจะ
ทํางานดวย เพราะบุตรเขาโรงเรียนแลว สินคาท่ีบริโภค เชน อาหาร เส้ือผา เครื่องเขียนแบบเรียน 
และรายการพักผอนหยอยใจสําหรับบุตร 

ข้ันท่ี 5 ครอบครัวท่ีบิดามารดาอายุมาก และมีบุตรโตแลวแตยังไมแตงงาน มีฐานะการเงินดี 
สามารถซื้อสินคาถาวรและเฟอรนิเจอรมาแทนของเกา ผลิตภัณฑท่ีบริโภคอาจจะเปนรถยนต 
บริการของทันตแพทย การพักผอนและการทองเท่ียวท่ีหรูหรา บานขนาดใหญกวาเดิม 

ข้ันท่ี 6 ครอบครัวท่ีมีบิดามารดาอายุมาก มีบุตรแยกครอบครัวและยังทํางานอยู มีฐานะการ 
เงินดีอาจจะตองยายไปอยูอพารทเมนท ชอบเดินทางเพ่ือพักผอน บริจาคทรัพยสินบํารุงศาสนา และ
ชวยเหลือสังคม 

ข้ันท่ี 7 ครอบครัวท่ีบิดามารดาอายุมาก มีบุตรแยกครอบครัวและออกจากงานแลว คาใช 
จายสวนใหญเปนคารักษาพยาบาล 

ข้ันท่ี 8  คนท่ีอยูคนเดียว เนื่องจากฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดกัน และทํางานอยู 
ข้ันท่ี 9  คนท่ีอยูคนเดียว เนื่องจากฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดกัน และออกจากงานแลวคา 

ใชจายสวนใหญเปนคารักษาพยาบาล 
5. อาชีพ 
อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคา 

และบริการท่ีแตกตางกัน เชนขาราชการมักจะคํานึงถึงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์สวัสดิการ ศักดิ์ศรี และ
เกียรติภูมิของความเปนขาราชการ ในขณะท่ีคนทํางานธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายได และความม่ัง
คงในหนาท่ีการงานเปนตน 

6. โอกาสทางเศรษฐกิจ 
โอกาสทางเศรษฐกิจ(Economic Circumstance) หรือ รายได (Income) โอกาสทาง

เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคา และบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ โอกาสเหลาน้ีประกอบดวย
รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจ
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออมทรัพยและอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือการกําหนดนโยบายดานราคา
เพ่ือใหสัมพันธกับรายไดของผูบริโภคดวย.  
 รายได (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลาน้ีประกอบดวย 
รายได การออมสินทรัพย อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน (อัจจิมา เศรษฐบุตร และ
สายสวรรค เรืองวิเศษ. 2542 : 113) 

7. รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) 
รูปแบบการดํารงชีวิตในโลกแสดงออกในรูปของ AIOs ซึ่งประกอบดวย (1) กิจกรรม 

(Activities) (2) ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเปน (Opinion) แบบการดํารงชีวิตข้ึนอยูกับ
วัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาดเช่ือวาการเลือกผลิตภัณฑของ
บุคคลขึ้นอยูกับแบบการดํารงชีวิต ตัวอยางรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีเก่ียวของกับการบริโภคสินคา คน
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ท่ีชอบเท่ียวกลางคืน ชอบการพักผอนหยอนใจ การบริโภคอาหารนอกบาน สวนคนท่ีสมถะจะ
บริโภคสินคาท่ีจําเปน 

 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ความหมายของรูปแบบการดําเนินชีวิต 
คอทเลอร (Kotler. 2000: 180) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ คือรูปแบบ

การดําเนินชิวิตในโลกท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลน้ันๆ
โดยรูปแบบการดําเนินชีวติจะแสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นท่ีมีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมของเขาท้ังหมด 

รูปแบบการดําเนเชีวิต (Lifestyle) หรือมีช่ือเสียงอีกอยางหน่ึงวาลักษณะทางจิตวิทยาสังคม 
(Psychographics) (Onkvisit; & Shaw. 1994: 120) ชีวิตมีความเกี่ยวของสัมพันธกับคุณคา และ
บุคลิกภาพของผูบริโภค และนักการตลาดนํามาใชประโยชนมากในปจจุบัน ไดมีผูใหความหมายของ
รูปแบบการดําเนินชีวิตดังตอไปน้ี 

โมเวน และไมเนอร (Mowen; & Minor. 1998: 220) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวติ หรือ 
Lifestyle หมายถึง บุคคลมีการดําเนินชีวิตอยูอยางไร 

ดารา ทีปะปาล(2542 : 169) ใหความหมายวา รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง บุคคลมี
การดํารงชีวิตอยูอยางไร หรือ รูปแบบการใชชีวิตของบุคคลอยูในโลก ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบ
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตางๆ และแบบการดํารงชีวิตนี้จะใชในความหมายครอบคลุม
ถึง กลุมบุคคลท่ีรวมกันอยูใน 3 ระดับคือ กลุมปจเจกบุคคล กลุมเล็กของบุคคลท่ีมีปฏิสัมพันธกัน 
และกลุมบุคคลกลุมใหญ 

อดุลย จาตุรงคกุล (2545 : 284-285) แบบของการใชชีวิต (lifestyle) หมายถึง มนุษยอยู
รวมกันเปนกลุมแตละกลุมมีกฎ หรือเกณฑท่ีทุกคนในกลุมพึงถือปฏิบัติ พฤติกรรมของแตละคนใน
กลุม จึงเปนไปในทํานองเดียวกัน เม่ือกลุมสังกัดช้ันทางสังคม และวัฒนธรรม พฤติกรรมของบุคคล
ในวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีรูปแบบ เชน บุคคลผูเปนสมาชิกของกลุมช้ันทางสังคม และวัฒนธรรมจะ
พัฒนาแบบแผนของการดํารงชีพตลอดจนถึงแบบเปนของการบริโภคข้ึนมาเพ่ือใชในสังคม 

แองเจล (James F. Engle. 1993: 449) ไดใหความหมายของแบบการดํารงชีวิตวา เปน
แบบท่ีบุคคลดํารงชีพ และใชจายเวลาและเงิน (Patterns in which people live and spend time 
and money) ดังน้ี 

1. วิธีท่ีเราดํารงชีวิต เชน อาหารเชาทานกาแฟ ขนมปง และไขดาว (ปรุงไดรวดเร็ว และคน
ใชเปนผูเตรียมอาหาร) 

2. สินคาท่ีเราซ้ือ จริงอยูวัฒนธรรมในการกินอยูไมไดเปล่ียนแปลงมากนัก แตสินคามีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการเสนอขาย ไกมีการแบงขายเปนช้ิน มีอาหารสําเร็จรูปแชเย็น มีการซ้ือในแต
ละครั้งจํานวนมาก เพื่อเอาไวใชนานๆ ตองมีตูเย็นไวถนอมอาหาร สรุปแลววิธีการขาย และวิธีการ
ซื้อในสมัยปจจุบันเปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหเหมาะกับแบบของการใชชีวิตของบุคคลในปจจุบัน 
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3. วิธีการใชสินคา จะเห็นไดวาเสื้อผาท่ีเราซื้อมาสวมใสไดทันที อาหารสําเร็จรูปก็ปรุงได
ทันทีดวยเตาธรรมดา หรือเตาไมโครเวฟ สรุปแลวการใชสินคาสะดวกข้ึน 

4. มองสินคาอยางไร สินคาถูกมองวาจะนํามาใชเพ่ือผอนแรง และประหยัดเวลา 
5. แบบการใชชีวิตข้ึนอยูกับปจจัยมากมาย แบบดังกลาวเปนลักษณะท่ีฝงแนนในตัวบุคคล 

ซึ่งไดรับการสราง และขัดเกลาโดยการปฏิบัติตอบตอกันทางสังคม เม่ือบุคคลผานแตละข้ันตอนของ
วงจรชีวิต ดังน้ัน แบบของการดํารงชีวิตจึงไดรับอิทธิพลของปจจัยหลายอยาง เชน สถานการณ 
ครอบครัว ความตองการ ทัศนคติ และลักษณะสวนบุคคล ฯลฯ  

แบบของการใชชีวิตแสดงใหเห็นถึงภาพพจนของบุคคล (Self-image or Self-concept) เปน
ท้ังหมดท่ีตัวเรามีอยู อันเปนผลมาจากวัฒนธรรม สถานการณ และประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการ
ดํารงชีพ ตลาดท่ีมีบุคคลซึ่งมีแบบของการใชชีวิตเดียวกันนั้นดูไดจากกลุมบุคคลท่ีใชเวลา คํานิยาม
และความเชื่อเหมือนกันตลอดจนมีคุณสมบัติทางเศรษฐกิจสังคมเหมือนกัน และคุณสมบัติเหลาน้ี
เก่ียวพันกับการทํากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ของกลุมบุคคลดังกลาวดวย  

แบบของการใชชีวิตนอกจากจะเปนแบบการดํารงชีพแลว ยังเปนแบบความสนใจอีกดวย 
เชน คนมีรายไดเทากันแตบริโภคตางกัน เพราะแบบการใชชีวิตตางกันท้ังบุคคล และครอบครัวท่ี
ดํารงชีพอยูในสังคมปจจุบันสามารถแสดงแบบของการใชชีวิตใหเห็นไดโดยชัดเจน ดังเชนเราไดยิน
บอยๆ วาสมัยนี้มีคน “แตงกับงาน”  “ครอบครัวฝากทองไวนอกบาน” เหลาน้ีเปนการสรุปใหเห็นถึง
แบบของการใชชีวิต แบบของการใชชีวิตอาจจะเปนไปไดท้ังการรูตัว และไมรูตัว เราอาจตัดสินใจซื้อ
สินคาโดยรูตัววาเปนอิทธิพลของแบบในการใชชีวิตก็ได แตสวนมากเราไมรูตัววามันมาจากสิ่งน้ัน 
บุคคลสวนใหญรักษาแบบของการใชชีวิตของตนไวโดยมีการเปลี่ยนแปลงบางทีละนอย การรักษา
หรือการเปล่ียนแบบของการใชชีวิตของบุคคล หรือครอบครัวมักจะตองเกิดจากมีการบริโภค และ
ตัดสินใจซื้อสินคา ซึ่งก็นาจะเปนท่ีสนใจของนักการตลาด อิทธิพลของแบบการใชชีวิตท่ีมีตอการ
ตัดสินใจซื้อแสดงใหเห็นไดดังรูป 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 2  อิทธิพลของแบบของการใชชีวิตท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือ 

 
       ท่ีมา: อดุลย จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 258. 

ความตองการและทัศนคติที่กออิทธิพลตอ
การตัดสันใจซื้อ(Consumption Decisions) 

การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค 

พฤติกรรม และประสบการณ ที่ลด รักษา 
หรือเพ่ิมพูนแบบของการใชชีวิต 

แบบของการใชชีวิต
ของผูบริโภค 
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ดารา ทีปะปาล. (2546: 169) ไดกลาววา นักการตลาดจึงใชการวิเคราะหลักษณะจิตวิทยา
ทางสังคมของผูบริโภคเปนเกณฑในการแบงรูปแบบการดํารงชีวิตของผูบริโภค ลักษณะจิตวิทยา
ทางสังคม (Psychographics) เปนคําท่ีนํามาใชเพ่ือประเมินแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดวย
การวิเคราะห กิจกรรม(Activities:A) ความสนใจ(Interests:I)  และความคิดเห็น(Opinions:O) โดยจะ
วิเคราะหวา ผูบริโภคใชเวลาและทรัพยากรตางๆ ของเขาอยางไรในแตละวัน อะไรในสิ่งแวดลอมท่ี
เขาสนใจและถือวามีความสําคัญ และเขาคิดเกี่ยวกับตนเอง และคิดถึงโลกรอบๆ ตัวเขาอยางไร การ
วิเคราะหตามลักษณดังกลาวบางครั้งเรีกสั้นๆ วา AIO เพ่ือการอางอิง 

 
ตาราง 2 กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีแสดงลักษณะแบบการดําเนินชีวิต 

ACTIVITIES (กิจกรรม) INTERESTS(ความสนใจ) OPINIONS (ความคิดเห็น) 

• การทํางาน 

• งานอดิเรก 

• เหตุการณทางสังคม 

• วันหยุดพักผอน  

• การบันเทิง 

• สมาชิกสโมสร 

• ชุมชน 

• การซื้อสินคา 

• การเลนกีฬา 

• ครอบครัว 

• บาน 

• งาน 

• ชุมชน 

• สันทนาการ 

• แฟชั่น 

• อาหาร 

• ส่ือตางๆ 

• ความสําเร็จ 

• ความสัมพันธสวนตัว 

• ปญหาสังคม 

• การเมือง 

• ธุรกิจ 

• เศรษฐกิจ 

• การศึกษา 

• ผลิตภัณฑ 

• อนาคต 

• วัฒนธรรม 

        
          ท่ีมา: Assael Henry. (1998). Consumer Behavior and Marketing Action. P.423. 

 
อดุลย จาตุรงคกุล (2545 : 290-293) ใหแนวทางการศึกษาแบบของการใชชีวิต วา 

ผูบริโภคใชแบบของการใชชีวิต เพื่อลดความไมสอดคลอง และความไมสมดุลในคานิยม โดยการ
แปลความหมายเหตุการณท่ีลอมรอบตัวเขาพรอมท้ังทํานายเหตุการณท่ีจะเกิดดวย การกระทํา
เชนนี้ทําใหคานิยมมีความคงทนถาวร แตแบบของการใชชีวิตกลับเปล่ียนไปอยางรวดเร็วมาก ซึ่งก็
ทําใหนักวิจัยตองคอยสนใจ และคอยปรับวิธีการวิจัยตลอดจนปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด 

Psychographics เปนเทคนิคท่ีนักวิจัยใชเพ่ือวัดแบบของการใชชีวิต คําท่ีใชแทนกันคือ AIO 
ซึ่งหมายถึง การวัดกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions)  

รายละเดียดของ AIO มีดังนี้ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 285) 
A คือกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เชนดูทีวี จายของรานคา แมวาปฏิกิริยาน้ี

ใครๆ ก็เห็นอยูแตก็ไมสามารถจะหาเหตุผลของการกระทําไดหมด และก็ไมจะมีใครทําการวัดเพ่ือหา
เหตุผลของปฏิกิริยานี้ 
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I คือ ความสนใจ เปนความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ หรือวัตถุโดยมีระดับของความ
ตื่นเตนท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดตั้งใจติดตอกัน หรือมีความตั้งใจเปนพิเศษกับมัน 

O คือ ความคิดเห็น เปนไปในรูปคําพูดหรือเขียน “ตอบ” ท่ีบุคคลตอบตอสถานการณท่ี
กระตุนเราท่ีมีการถามคําถาม ความคิดเห็นเราใชเพ่ืออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเน และ
การประเมินคา เชนเช่ือในสิ่งซ่ึงบุคคลอ่ืนตั้งใจ ความเชื่อเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ประเมิน
รางวัลท่ีจะไดรับจากการเลือกทางเลือก และโทษท่ีจะเปนผลของการเลือกทางเลือก 

รูปแบบการดําเนินชีวิตจะถูกกําหนดดวยปจจัยตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย ประสบการณท่ี
ผานมา ลักษณะท่ีติดมาตั้งแตเกิด และสถานการณในปจจุบัน สิ่งดังกลาวเหลาน้ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคทุกคนจะมีการดําเนินชีวิตเปนของตนเอง และจะไดรับการปรุงแตงขัดเกลา
โดยผานการปฎิสัมพันธทางสังคม ไปตามลําดับข้ันตอนของวงจรชีวิต 
 
ตาราง 3  แบบการดําเนินชีวิตและกระบวนการบริโภค 

ตัวกําหนดแบบดําเนินชิวติ 
(Lifestyle determinants) 

แบบการดําเนินชีวติ 
(Lifestyle) 

ผลกระทบตอพฤติกรรม 
(Impact on behavior) 

• ลักษณะประชากรศาสตร 

• วัฒนธรรมยอย 

• ช้ันของสังคม 

• แรงจูงใจ 

• บุคลิกภาพ 

• อารมณ 

• คานิยม 

• วงจรชีวิตของครัวเรือน 

• ประสบการณในอดีต 

เรามีชีวิตอยูอยางไร 

• กิจกรรม 

• ความสนใจ 

• ชอบ/ไมชอบ 

• ทัศนคติ 

• การบริโภค 

• ความคาดหวัง 

• ความรูสึก 

การซ้ือ 

• ซื้ออยางไร 

• ซื้อเม่ือไหร 

• ซื้อท่ีไหน 

• ซื้ออะไร 

• ซื้อกับใคร 

การบริโภค 

• บริโภคท่ีไหน 

• บริโภคกับใคร 

• บริโภคอยางไร 

  
ท่ีมา : Hawkins; & Coney. (2001). Consumer Behavior : Building Marketing Strategy. 

P.434 
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นอกจากน้ี อดุลย จาตุรงคกุล. (2539 : 278-284) ไดกลาวถึง สังคมไมมีครัว บทบาทการใช

ชีวิต การเปล่ียนแปลงของการใชชีวิต และการจําแนกลักษณะของแบบการใชชีวิตไวดังน้ี 
สังคมที่ไมมีครัว (Kitchenless Society) 

(อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 285) สังคมในเมืองใหญของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง
มากมายจนกระทั่งกลายเปนสังคมท่ีไมมีครัว อาหารใสถุงพลาสติก ฟาสตฟูดตามหางสรรพสินคา
และภัตตาคารเกิดข้ึนเปนดอกเห็ดเพ่ือตอบสนองความตองการตามแบบของการใชชีวิตแบบใหม 
สตรีออกทํางานนอกบานมากข้ึน เกิดคานิยมในครอบครัวข้ึนใหม การไมมีครอบครัวหรือการเปน
โสด เหลาน้ีทําใหแบบของการดําเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไปจนทําใหเกิดสังคมไมมีครัวข้ึน 
แบบของการใชชีวิตในปจจุบันรวมกับสังคมไมมีครัวจะทําใหเกิดโอกาสทางการตลาดสําหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช และอาหารข้ึนอยางมากมายเปนธรรมดาอยูเองท่ีการรักษาหรือ
เปล่ียนแบบการใชชีวิตจะตองมีการบริโภคสินคา ปจจุบันนี้ครัวของแตละบานลดขนาดลงกวาครึ่ง 
และผูบริโภคใชเวลาในครัวนอยกวาหองอ่ืนๆ ในบาน 
 
ตัวอยางการใชชีวิตของคนในยุคปจจุบัน 
 1. บทบาททางสังคม (Social role) โครงสรางของความสัมพันธของบทบาทภายใน
ครอบครัวของไทยเปล่ียนไปจากเดิมมาก แตเดิมสตรีอยูกับบาน และทําหนาท่ีตัดสินใจกับเรื่องตางๆ 
ภายในบานของตน สามีมักจะทําหนาท่ีในการตัดสินใจซ้ือและซ้ือของมาให ในปจจุบันสตรีไดรับ
การศึกษาสูงข้ึนออกไปทํางานนอกบาน จึงทําใหสตรีมีบทบาทในการซื้อ และมีอํานาจซ้ือในอัตรา
สวนสูงท่ีเดียวในตลาด ซึ่งก็เปนการเปล่ียนแปลงครั้งใหญแกแบบของการใชชีวิตของครอบครัวไทย 
ในปจจุบันนี้สมาชิกแตละคนในครอบครัวตางก็มีบทบาทและอิทธิพลตอการซื้อสิ่งของใหครอบครัว
มากทีเดียว เม่ือมีการตัดสินใจเลือกตราย่ีหอของสินคาใหญ ๆ ก็มักจะมีการรวมกันตัดสินใจ 
 2.  เวลาสําหรับการพักผอน (Leisure time) ในปจจุบันเราทํางานนอยลงเหลือสัปดาหละ 5 
วัน ดังน้ัน *ปรัชญาในการพักผอน* จึงมีบทบาทเปนสวนหนี่งของแบบการใชชีวิต เราจะเห็นไดวา
ทุกวันนี้คนไทยตื่นตัวในเรื่องกิจกรรมและกีฆาเพ่ือการพักผอนมากย่ิงข้ึน เชนไปเท่ียวชายทะเล 
สนใจศิลปกรรม สนใจดนตรี การแสดง มหรสพ การออกไปรับประทานอาหารนอกบาน เปนตน การ
เพ่ิมการพักผอนจะนําไปสูแบบของการใชชีวิตท่ีแตกตางไปจากเดิม ตั้งแตการดํารงชีพในครอบครัว
ไปจนถึงการแตงการย และใชเครื่องทุนแรงเปนตน 
 3. ชวงเวลาของการใชชีวิต (Pace of living) ในขณะน้ีมีการเรงชวงเวลาของชีวิตมากข้ึน 
บุคคลจะไมใครเต็มใจท่ีจะรอเวลาท่ีจะตอบสนองความตองการสําหรับสินคา หรือบริการตางๆ แมวา
เขาจะไมมีเงินพอท่ีจะซ้ือก็ตาม แนวโนมทางสังคมและจิตวิทยาดังกลาวน้ีตจะเพิ่มความสําคัญในการ
ใหสินเช่ือในการขายของนักการตลาด ตลอดจนเครื่องยนตกลไกในการบรรจุสินคา ผลิตสินคา 



28 
 

ประทับตราสินคา เพ่ือใหทันกับความตองการของสิ่งแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปเสมอ และเพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคราคาก็อาจจะตํ่าลงแตบริการดีข้ึน 
 นอกจากเร่ืองท่ีกลาวมานี้แบบของการใชชีวิตของผูบริโภคยังเก่ียวของกับตนทุนในแงของ
เวลาและความพยายามท่ีลงไปในการจายของการบริโภค และการใชของผูซื้อดวย ปจจุบันการซ้ือแต
ละครั้งสะดวกรวดเร็วกวาแตกอนมาก เน่ืองจากมีการเพิ่มความสําคัญของการปฎิบัติการทางการ
ตลาดมากข้ึน เชน การใชตราย่ีหอ และหีบหอท่ีเดนดึงดูดใจ การโฆษณาและการสงเสริมการขายที่
เราใจ ย่ิงในยุคจรวดน้ีดวยแลวทุกสิ่งทุกอยางท่ีผลิตออกขายนั้น นักการตลาดพยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑให “ใชไดโดยฉับพลัน” (Instant use) เราจะเห็นไดจากผลิตภัณฑนม น้ําสม กาแฟ โจก 
ขาวตม น้ําปลา ผงเครื่องแกงสําเร็จรูป เปนตน ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความพอใจแกผูบริโภคในการอํานวย
ความสะดวก และความงายแกการบริโภคผลิตภัณฑ และเพ่ือใหเหมาะแกการเปลยนแปลงของแบบ
การใชชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบัน คือ 
 การเคล่ือนท่ีทางสังคม (Social mobility)  การเคล่ือนท่ีทางสังคมเปนลักษณะท่ีสําคัญอยาง
หนึ่งของแบบการใชชีวิตของผูบริโภคซ่ึงหมายถึงส่ิงตางๆ เชน การเปล่ียนงาน รายไดเพ่ิม และการ
แยกจากบุคคลยุคกอนหนาตน เปนตน การศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนไดยกระดับรสนิยม และกลายเปนสวน
สําคัญในการเพิ่มการเคล่ือนท่ีทางสังคม นอกจากนั้นการศึกษาไดทําใหงานเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ี
ยายภายในชั้นสังคมงายข้ึน และเปนเหตุใหบุคคลหวังท่ีจะหารายไดสูงข้ึนในอนาคต ปรากฎวาใน
ปจจุบันน้ีนิสัยของการใชจาย และแบบแผนของครอบครัวไดเปล่ียนไป โดยขึ้นอยูกับความปรารถนา
และความคาดหมายมากกวาท่ีจะข้ึนอยูกับรายไดปจจุบัน เราจะเห็นไดวามีการใชสินเช่ือมากข้ึน 
และการเคล่ือนท่ีก็เพ่ิมมากข้ึน ชนช้ันกลางมีมากข้ึน การเคล่ือนท่ีทางภูมิศาสตรก็มีมากข้ึนดาย 
บุคคลยายทองถิ่นเขาไปในเมืองใหญโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจนแนนไปหมด 
 
บทบาทของแบบการใชชีวิต 
 แบบของการใชชีวิตสําหรับผูบริโภคมี 2 บทบาทคือ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 260) 
 1. เปนแรงจูงใจหลักใหมีการซ้ือ (A basic motivator) เชนความปรารถนาท่ีจะรักษาเพ่ิมพูน
แบบของการใชชีวิตในปจจุบัน ทําใหเกิดกิจกรรมการตัดสินใจซ้ือ และใชสินคา ความตองการท่ีจะ
ตัดสินใจซื้อน้ีเกิดจากเราคือใคร เราเปนอะไร และปญหาและโอกาสท่ีเราประสบในชีวิต 
 2. การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการตัดสินใจ ผลของการท่ีผูบริโภคทําการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตัวสินคาท่ีกอใหเกิดขาวสารการจูงใจ และทัศนคติ ซึ่งขาวสารนี้จะเปล่ียนแปลงหรือ
เสริมแรง (Reinforce) แบบของการใชชีวิต เชนการใชหรือการประเมินผลวันหยุดสุดสัปดาหอาจ
นําไปสูแบบของการใชชีวิตในการทองเท่ียว (Travel-oriented-lifestyle) ในระดับสูงกวาเดิม แบบ
ของการใชชีวิตอาจเปล่ียนแปลว ถเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล กลุมอางอิง หรือครอบครัว 
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การเปลี่ยนแปลงการใชชีวิต (Lifestyle changes) (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 260) 
 เม่ือเกิดมีการเปล่ียนแปลงแบบของการใชชีวิต มักจะทําใหเกิดปญหาซึ่งมีรากฐานมาจาก
การบริโภค (Consumption-related problems) และ/หรืออาจเกิดโอกาสท่ีจะทําการตัดสินใจใหม 
ปญหาน้ีจะนําไปสูกระบวนการที่มีความผันแปรและมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอ การ
เปล่ียนแปลงนี้เกิดข้ึนเพราะการท่ีผูบริโภคทําการตัดสินใจ หรือไมก็เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนใน
ตัวกําหนดของแบบการใชชีวิต เชน เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีคานิยมจนทําใหแบบดังกลาว
เปล่ียนแปลงดวย 
 แบบการใชชีวิตบุคคลมิไดเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หรือเปล่ียนแปลงอยางมาก ถาเปล่ียน
มากกายและสมํ่าเสมอคนจะตองวิตกกังวลและอาจเกิดภาวะลมเหลว (Frustration) ดังน้ันแบบของ
การใชชีวิตคอยๆ เปล่ียนแปลงและเปนไปในรูปแบบรูตัวและไมรูตัว การเปล่ียนแปลงมากและ
เปนไปอยางกระทันหันท่ีมีผลตอแบบของการใชชีวิตเกิดข้ึนไดในเฉพาะเหตุการณตางๆ เชน 
สงคราม พายุ บาดเจ็บ แตงงาน จบการศึกษา เด็กเกิด หยา เปล่ียนงาน และคูสมรสตาย 
 
การจําแนกลักษณะของแบบการใชชีวิต 
 แบบของการใชชีวิตสามารถจําแนกตามลักษณะไดดังน้ี (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543 : 261) 
 1.  ตื่นตัวกับไมตื่นตัว (Active versus passive) เชนผูบริโภคเขารวมในการเลนกีฬาหรือ
เขาดูคอนเสิรต รายการสด สวนแบบไมตื่นตัวนั้นผูบริโภคดูโทรทัศนืหรือฟงเทปอยูบาน 
 2.  การโออวดกับการสวนตัว (Ostentatious versus private) แบบแรกแสวงหาสัญลักษณ
แหงความสําเร็จท่ีปวงชนยอมรับ ซึ่งตรงขามกับแบบหลังแสวงหาสินคาท่ีใชเฉพาะตัว 
 3.  ครอบครัวกับอาชีพ (Family versus private) แบบแรกมีบุตรและใชเวลากับกิจกรรมของ
ครอบครัว แตแบบหลังไมมีบุตรและใชเวลาเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 
 4.  ทองถิ่นกับนครหลวง (Local versus cosmopolitan) แบบแรกเขารวมกับชมรมทองถิ่น 
กับแบบหลังเขารวมกับโลกกวางกวา 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรท่ีจะศึกษาถึงการกระทํากิจกรรมตางๆ ความสนใจ
ในดานอาหารและสุขภาพ และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารในดานตางๆ  
 

5.  อาหารพรอมบริโภค 
องคการอาหารและยาใหคํานิยาม คําวา “อาหารพรอมบริโภค” หรืออาหารสําเร็จรูปพรอม

บริโภคทันที หมายถึง อาหารท่ีผลิตเรียบรอยพรอมบริโภคท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายไดทันที 
เชน น้ําพริกสําเร็จรูป (น้ําพริกเผา น้ําพริกสวรรค น้ําพริกตาแดง แจวบอง) ขนมตางๆ (ขนมรังแตน 
ขาวแตน กระยาสารท ทองมวน ทองตัน ทองพับ กรอบเค็ม กระหรี่ปป ขาวเกรียบท่ีทอดแลว 
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ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมปงกรอบ คุกก้ี เอแคร ขนมอบกรอบ ขนมขบเคี้ยว) พืชผักและ
ผลไมแปรรูป (กลวยตาก กลวยฉาบ กลวยอบเนย กลวยกวน สับปะรดกวน มะมวงดอง ฝรั่งดอง 
มะยมหยี มะมวงหยี ฝร่ังหยี มะดันแชอ่ิม มะมวงแชอ่ิม) ผลิตภัณฑจากสัตว (ไขเค็มตมสุก หมูหยอง 
หมูทุบ หมูแผน หมูสวรรค ปลาแผน หมูแผน เนื้อสวรรค ฯลฯ) 

อาหารพรอมบริโภค หรือ อาหารพรอมทาน หรือReady to Eat (RTE) หรือ Home meal 
replacement(HMR) ไดถูกคิดคน และพัฒนาข้ึนมา เพื่อตอบรับวิถีของชาวโลกยุคใหมท่ีตองการ
ความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารโดยไมตองทําเองตอไป ไมวาจะดวยเหตุผลของขนาด
ครอบครัวท่ีเล็กลง คนทํางานนอกบานมากขึ้น หรือไมมีผีมือการปรุงอาหารเฉกเชนคนรุนกอน  

ดารามาศ แกวแดง (2541 : 6) ใหความหมายอาหารพรอมบริโภค หมายถึงอาหารท่ีผลิต
หรือปรุงเรียบรอยแลว พรอมบริโภคทันที โดยบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 

โดยสามารถแบงประเภทของอาหารพรอมบริโภคแยกตามรายประเภทสินคาไดดังนี้
(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 อาหารท่ีผานการแปรรูป หรือ
ปรุงเรียบรอยแลว ท้ังชนิดท่ีรับประทานไดทันที หรือตองนํามาอุนกอนบริโภค โดยใสในภาชนะปด
มิดชิด ไดแกอาหารพรอมบริโภคแชเย็น อาหารพรอมบริโภคแชแข็ง อาหารพรอมบริโภคกระปอง 
และอาหารพรอมบริโภคแบบแหง 

5.  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยภายในประเทศ 
สุทธิลักษณ สมิตะสิริ และคณะ (2537 : 60-63 ) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอวัฒนธรรม

การกินของผูหญิงทํางานในกรุงเทพฯ : กรณีศึกษายานถนนสีลม และรัฐวิสาหกิจ โดยศึกษาจาก
ผูหญิงทํางานท่ีมีอายุ 20-50 ป ท่ีทํางานในยานดังกลาว พบวาปจจัยท่ีสําคัญไดแก ความสะดวกและ
เวลา รสชาติ ความเชื่อ คานิยม โฆษณา และขอมูลขาวสารทางโภชนาการซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีสวนใน
การกําหนดพฤติกรรมการกินของผูหญิงกลุมท่ีศึกษา มีการทานอาหารไทยเปนหลัก รับประทาน
อาหารนอกบานเปนสวนใหญ ซึ่งเปนเพราะบริบทของการทํางาน และเปนรูปแบบของการสังสรรค
อยางหนึ่ง วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารมีลักษณะสุภาพตามมาตรฐานแบบไทยสมัยใหม 
ลักษณะอาหารท่ีรับประทานมีแนวโนมท่ีจะเปนประเภทแปงนอยลง แตเปนประเภทโปรตีนจากสัตว 
และไขมันมากข้ึน โดยภาพรวามรับประทานอาหารท่ีมีวิตามินเอ ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสเพียงพอ ตอ
ความตองการของรางการ แตไดรับแคลเซี่ยมไมเพียงพอ แตสภาวะโภชนาการโดยท่ัวไปยังถือไดวา
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อยูในมาตรฐาน แตในกลุมท่ีมีรูปรางทวมหรืออาวนซ่ึงมีอายุมากกวา 30ปข้ึนไป อาจมีความเสี่ยงตอ
โรคท่ีเนื่องจากการรับประทานอาหารท่ีมีพลังงานและไขมันสูงเกินไป 

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด  ไดสํารวจ “พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของ
คนกรุงเทพฯ” (25-26 กุมภาพันธ 2541)   จากกลุมตัวอยาง 179 คนซ่ึงเนนการสัมภาษณตาม
สถานการณจริง ปรากฏวาคนในยานอโศกพ่ึงพาอาหารนอกบานในม้ือเชารอยละ 33.9 รองลงมาคือ
มื้อกลางวันรอยละ 2830 ม้ือเย็นรอยละ 24.3 และมื้อคํ่ารอยละ 13.7  โดยม้ือเชานิยมรับประทาน 
แซนวิช กับกาแฟมากท่ีสุด ในม้ือกลางวันและมื้อเย็นนิยมอาหารประเภทขาว เคร่ืองดื่ม คือนํ้าเปลา 
โดยม้ือคํ่านิยมรับประทานขาวแกง เครื่องดื่มเปนนม โดยราคาอาหารเฉลี่ยอยูท่ี ม้ือเชาประมาณ 20 
บาท ม้ือกลางวันและม้ือเย็นคาอาหารมากกวา 30 บาทข้ึนไป สวนม้ือคํ่าอยูท่ีประมาณ 20-30 บาท 
นอกจากน้ียังไมรวมคาเคร่ืองดื่มและอาหารวางอยูท่ีมื้อละประมาณ 6-10 บาท ซึ่งพบวาผูบริโภค
นิยมบริโภคเครื่องดื่มในอาหารม้ือค่ํามากกวาม้ืออ่ืน ถึงรอยละ 68.8 ในขณะท่ีม้ือเชาเทากับรอยละ 
50.5 สวนของวางและผลไม พบวาผูบริโภคนิยมบริโภคในม้ือกลางวันและเย็นมากกวาม้ือเชาและค่ํา 

บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดสํารวจ “คนกรุงเทพกับการบริโภคอาหารพรอมปรุง” (2-
12 พฤษภาคม 2540) จากกลุมตัวอยาง 1795 คน โดยกระจายตัวอยางตามสาขาอาชีพท่ัวทุกเขตใน
กรุงเทพฯ ปรากฏวาคนกรุงเทพ รอยละ 64.5 นิยมรับประทานอาหารพรอมปรุง โดยเหตุผลท่ีเลือก
รับประทานอาหารพรอมปรุง 3 อันดับแรกคือ สะดวกและประหยัดเวลารอยละ 39.8 อยากลอง
ของใหมรอยละ 10.8 และยังคงไดสนุกกับการปรุงอาหารเองรอยละ 9.9 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 39.5 
นั้นมีเหตุผลในการรับประทานอาหารพรอมปรุงเนื่องจากติดใจในรสชาติ เปนโอกาสท่ีจะได
รับประทานอาหารรอนๆ เพ่ือนๆ แนะนํา และคิดวามีคุณคาทางโภชนาการมากกวาการรับประทาน
อาหารแชแข็ง และอาหารประเภทฟาสตฟูดส โดยความถี่ในการบริโภคอาหารพรอมปรุงของคน
กรุงเทพฯนั้น รอยละ33.4 บริโภคอาทิตยละครั้ง รอยละ3.9 บริโภคอาหารพรอมปรุงทุกวัน ปริมาณ
การซื้ออาหารพรอมปรุงโดยเฉบ่ียในแตละสัปดาหประมาณ 2 ถาด และมีคาใชจายในการซ้ืออาหาร
พรอมปรุงโดยเฉล่ียในแตละสัปดาหประมาณ 200บาทตอคน 

บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดสํารวจ “พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของ
คนกรุงเทพฯ” (25-26 กุมภาพันธ 2541) จากกลุมตัวอยาง 179คน ซื่งเนนการสัมภาษณตาม
สถานการณจริง โดยสัมภาษณเฉพาะผูท่ีรับประทานอาหารในยานอโศก และสัมภาษณเฉพาะในวัน
ทํางานเทาน้ัน ปรากฏวาคนในยานอโศกพึ่งพาอาหารนอกบานในม้ือเชารอยละ 33.9 รองลงมาเปน
มื้อกลางวันรอยละ 28.0 ม้ือเย็นรอยละ 24.3 และมื้อคํ่ารอยละ 13.7 โดยในแตละม้ือมีการสํารวจ
ประเภทอาหาร เครื่องดื่มและของวางท่ีเปนท่ีนิยม รวมท้ังในแตละมื้อคนในยานอโศก ซึ่งนับวาเปน
แนวทางในการลงทุนสําหรับผูประกอบการท่ีสนใจเขามาลงทุนเปดธุรกิจรานอาหารในยานอโศก 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  

ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของ
คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินศึกษาคนควาตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปท่ีอาศัยหรือทํางาน
อยูในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปท่ีอาศัยหรือทํางานอยูใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค เนื่องจากไมทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนนอน จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
95% (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 27-28) การหาขนาดตัวอยางมีสูตรดังตอไปน้ี 
         n =  Z 2  

                                                 4E2 

 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 Z  แทน คาปกติมาตรฐานท่ีไดจากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ซ่ึงข้ึนอยูกับระดับ
ความเชื่อม่ันท่ีกําหนด คือ 95% ซ่ึงจะไดคา Z.95 = 1.96  
 E แทน สัดสวนความคาดเคล่ือนในการประมาณท่ียอมรับไดคือ 5% (E = 0.05) 
 ดังน้ัน 
                                                                              n  =  (1.96) 2  

                                                           4(.05) 2 
          =  384.16 หรือประมาณ 385 คน 
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วิธีการสุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมคํานึงถึงความนาจะเปน Non-Probability 
Sampling) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจก
แบบสอบถาม ตามจุดท่ีมีประชากรวัยทํางานสัญจรไปมามาก ไดแก ตามอาคารสํานักงานยานถนน 
สีลม เพชรบุรีตัดใหม สาทร อโศก รัชดา บางนา บางเขน พระราม2 เปนตน จนครบตามจํานวนท่ี
กําหนด 
 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งน้ี เปนลักษณะขอคําถามในแบบสอบถาม   โดยแบง
ออกเปน 3 ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามแบบ
ปลายปด (Close-ended Response Question) จํานวน 7 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

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 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวติของผูบริโภควัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามไดถามเก่ียวกับการดําเนินชีวติประจําวัน โดยแบงออกเปน 3 ดาน 
ไดแก ดานกิจกรรม ดานความสนใจ ดานการความคดิเห็น เปนการใหคะแนนแบบ Likert 
(Summated Rating Method : The Likert Scale) โดยมีสเกลอยู 5 ระดับ จัดเปนการวัดระดับขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ดังน้ี 

รูปแบบการดําเนินชีวติท่ีตรงกับผูบริโภค   มากท่ีสุด      เทากับ   5   คะแนน 
รูปแบบการดําเนินชีวติท่ีตรงกับผูบริโภค  มาก            เทากับ   4   คะแนน 
รูปแบบการดําเนินชีวติท่ีตรงกับผูบริโภค   ปานกลาง     เทากับ   3   คะแนน 
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รูปแบบการดําเนินชีวติท่ีตรงกับผูบริโภค   นอย            เทากับ   2   คะแนน 
รูปแบบการดําเนินชีวติท่ีตรงกับผูบริโภค   นอยท่ีสุด      เทากับ   1   คะแนน 
 
การอภิปรายผลการวิจัยแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชิวิตท้ัง 3 สวน ใชระดับ

การวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการอภิปรายผลโดยอาศัย
สูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา.2550:29) 
 

ความกวางของช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
      จํานวนชัน้ 

   =   5 – 1 
                                                             5 
                                                  =   0.80 
 และเพ่ือความสะดวกในการลงขอมูลทางสถิติการอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะ
แบบสอบถามท่ีใชในการสอบถามการวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval Scale) ตอนท่ี2 ผูวิจัย
ใชเกณฑเฉล่ียในการอภิปราย โดยอาศัยสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังน้ี 

   =   5 – 1 
                                                             2 
                                                     =   2 
เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 

คาเฉล่ีย   1.00 – 3.00  หมายถึง     ระดับปานกลาง-นอย 
คาเฉล่ีย  3.01 – 5.00  หมายถึง     ระดับมาก 
   
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของ

คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยคําถามชนิดปลายปด (Close-ended Response 
Question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน โดยมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม 
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2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซ่ึงไดแก ลักษณะดานประชากรศาสตร รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค เ พ่ือสรางแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และนิยามศัพท  

3. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม 
4. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธพิจารณาตรวจสอบและ

ขอคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเพ่ือใหอานแลวมีความเขาใจงาย และมีความชัดเจนตามความมุง
หมายของการวิจัย 

5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและไดแกไขเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญตรวจ
แบบสอบถาม ไปทดลองใช (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเช่ือม่ัน 
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ครอนบัค แอลฟา (Cronbach’ Alpha) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 41-
42) 

โดยผลจากทดสอบ ครอนบัค แอลฟา ไดคาดังน้ี 
ดานกิจกรรมการทํางาน (Activity)                    มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .737 
ดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร (Interest)                มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .831 

 ดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค (Opinion)    มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .929 
  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาขอมูลจากเอกสารท่ีสามารถอางอิงได 
ผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการสรางแบบสอบถาม 

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการนําขอมูลจากกลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสอบถาม
มาศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัย
ทํางาน   

โดยการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมินั้น ไดทําการแจกแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด โดยการ
แจกแบบสอบถามตามอาคารสํานักงานตางๆ และรอรับ โดยสามารถเก็บไดท้ังสิ้น 400 ชุด คิดเปน
รอยละ 100 และไดใชแบบสอบถามท้ังสิ้น 385 ชุดในการทําการวิเคราะหขอมูล 

 

4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
1. การจัดทําขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลโดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
1.1 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับมาจะตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของ

แบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวน มาลงรหัส
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ตัวเลข (Code) ตามเกณฑของเคร่ืองมือแตละสวน แลวจึงนําไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูลใน 
ข้ันตอไป 

1.2 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม  SPSS (Statistical Package 
For The Social Science) For Window Version 15.0 
 

2. การวิเคราะหขอมูล 
1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ซ่ึงเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดาน เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ของ
ผูบริโภควิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่และคาสถิติรอยละ (Percentage) 

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 เปนกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 เปนดานความสนใจของ
ผูตอบแบบสอบถาม และสวนท่ี 3 เปนดานความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหดวย
คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. แบบสอบถามตอนท่ี 3 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยวิเคราะห
ดวยการแจกแจงความถี่ และรอยละ 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ีใชสถิติวเิคราะห ดังน้ี  
1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
2. สถิติท่ีใชทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
3. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 

 
1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

    1.1 การหาคาความถี่ (Frequencies) และคารอยละ (Percentage) เพ่ือใชแปล
ความหมายของขอมูลตอนท่ี 1 และตอนท่ี 3 โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 52) 

 
 P = f x 100 

   
    n

                        
 

เม่ือ P   แทน   คารอยละ 
 f    แทน ความถี่ท่ีตองการเปล่ียนแปลงใหเปนรอยละ 
 n   แทน จํานวนความถี่ท้ังหมด 
 

1.2  การหาคาเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลตอนท่ี 2 โดยใชสูตรดังน้ี  
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 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 48) 
    

     =    

                                     
เม่ือ   แทน คาคะแนนเฉล่ีย 

  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
 n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
1.3 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ดังน้ี  (กัลยา วานิชย

บัญชา. 2550 : 49)  
                                          

            =  
 

   แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง   
 

         แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 

               แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
 

    n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
2. การหาคาความเช่ือม่ันแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α = Coefficient) 
ของครอนบัค โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 34-36) 
       

VarianceianceCok
VarianceianceCok
/var)1(1

/var
−+

=α    
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โดยท่ี k     แทน  จํานวนคําถาม 
 

ianceCovar   แทน   คาเฉล่ียของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตาง ๆ 

 

Variance   แทน    คาเฉล่ียของคาแปรปรวนของคําถาม 
 

3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหความสัมพันธ เมื่อตัวแปรท้ัง 2 ตัว เปนตัวแปรเชิงกลุม  

ใชเพียรสันไคสแควร (Pearson Chi-Square) โดยใชสูตร ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550 : 92) 
 

โดยท่ี Pearson Chi-Square =   =  
   

Oij              แทน จํานวนหรือความถี่ของขอมูลท่ีมีลักษณะท่ี i ของตัวแปรท่ี

หน่ึงและมีลักษณะ j ของตัวแปรท่ีสอง 

    r  แทน จํานวนลักษณะของตัวแปรท่ีหน่ึง 

    c  แทน จํานวนลักษณะของตัวแปรท่ีสอง 

Eij               แทน ความถี่หรือจํานวนท่ีคาดไวของลักษณะท่ี j ของตัวแปรท่ี
หน่ึงและลักษณะ j ของตัวแปรท่ีสอง 

 
กรณีพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความสัมพันธดวยสถิติ 

Crammer’s V 
สถิติ Cramer’s V ใชทําการวัดความสัมพันธ เม่ือมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือท้ังสองตัวแปร

เปน Nominal (กลัยา วานิชยบัญชา. 2550 : 95) 
                 

V  =   
   

Cramer’s V  แทน  สัมประสิทธิ์ Cramer’V 

                 แทน  คา Chi-Square 
  n   แทน  ขนาดของตัวอยาง 
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  t   แทน  จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภท่ีมีคานอย 
โดยท่ีคาสถิติ Cramer’s V จะมีคาระหวาง 0 < V < 1 ความหมายของคา V คือ 
1. ถา V เขาใกล 1 แสดงวาตัวแปรเชิงกลุมท้ัง 2 ตัว มีความสัมพันธกันมาก 

2.  ถา V เขาใกล 0 แสดงวาตัวแปรเชิงกลุมท้ัง 2 ตัว ไมมีความสัมพันธกัน หรือสัมพันธกัน
นอยมาก 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานครใชสัญลักษณยอดังตอไปน้ี 
 

 n   แทน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
Χ   แทน  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
S.D.   แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  แทน  คาสถิติของการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square Test) 
Sig.   แทน  คาความนาจะเปนสําหรับบงบอกระดับนัยสําคัญของการทดสอบ 

    สมมติฐาน 
Cramer’s V แทน คาสัมประสิทธิ์ Cramer’s V 
Ho   แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
Ha   แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*   แทน  คาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้ง

นี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับหัวขอเปน 4 
สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1  ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูบริโภควัยทํางานท่ีตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภควัยทํางาน ในดานกิจกรรมการทํางาน 

ความสนใจเก่ียวกับอาหาร และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค 
สวนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัยทํางาน 
สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 4 จํานวนความถี่และรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (คน) รอยละ

ชาย 143 37.10

หญิง 242 62.90

385 100.00

20 - 25 ป 65 16.90

26 - 31 ป 156 40.50

32 -37 ป 66 17.10

38 - 43 ป 64 16.60

44 - 49 ป 28 7.30

50 - 55 ป 6 1.60

385 100.00

โสด 265 66.80

สมรส 86 22.30

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 34 8.80

385 100.00

ตํ่ากวาปรญิญาตรี 60 15.60

ปรญิญาตรี 259 67.30

สูงกวาปรญิญาตรี 66 17.10

385 100.00

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

เพศ

รวม

ชวงอายุ

ระดับการศึกษาสูงสุด

รวม

สถานภาพสมรส

รวม

รวม
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ตาราง 4 (ตอ) 

จํานวน (คน) รอยละ

พนกังานบรษิัทเอกชน 307 79.70

ขาราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 36 9.40

ธุรกิจสวนตัว 42 10.90

385 100.00

ไมเกิน 10,000 บาท 36 9.40

10,001 - 25,000 บาท 167 43.40

25,001 - 40,000 บาท 145 37.70

40,001 - 55,000 บาท 19 4.90

มากกวา 55,000 บาท 18 4.70

385 100.00

อาศัยอยูคนเดียว 90 23.40

2-3 คน 141 36.60

4-5 คน 96 24.90

มากกวา 5 คน 58 15.10

385 100.00

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

อาชีพ

รวม

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

จํานวนสมาชิกในครอบครวัท่ีอาศัยอยูรวมกัน ณ ปจจุบัน

รวม
 

 จากตาราง 2 การวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 385 คน มีรายละเอียดดังน้ี 
 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 รองลงมาการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 17.10 และ
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 60 คิดเปนรอยละ 15.60 ตามลําดับ 
 
 อาชีพ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 
79.70 รองลงมาประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.90 และขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.40 ตามลําดับ 
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-25,000  บาท จํานวน 167 
คน คิดเปนรอยละ 43.40 รองลงมารายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001-40,000  บาท จํานวน 145 คน คิด
เปนรอยละ 37.70 รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.40 
รายไดเฉล่ีย 40,001-55,000บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.90 และรายไดเฉล่ียตั้งแต 55,001 
บาทข้ึนไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.70 ตามลําดับ 
 
 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวมกัน ณ ปจจุบัน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวมกัน 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
สมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบันมากกวา 5 คน จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.10 
ตามลําดับ 

จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง พบวาความถ่ีของกลุมผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามใน
สวนของ ชวงอายุ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีการกระจายอยูมาก ดังน้ันในการทดสอบสมมติฐาน 
ผูวิจัยจึงดําเนินการจัดกลุมตัวอยางใหมใหมีจํานวนท่ีเหมาะสม ดังน้ี 
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีจัดกลุมใหม 

จํานวน (คน) รอยละ

20 - 25 ป 65 16.90

26 - 31 ป 156 40.50

32 -37 ป 66 17.10

38 - 43 ป 64 16.60

44 - 55 ป 34 8.80

385 100.00

ไมเกิน 25,000 บาท 203 52.70

มากกวา 25,000 บาท 182 47.30

385 100.00

รวม

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ชวงอายุ

 
จากตาราง 5 การวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่จัดกลุมใหม 
จํานวน 385 คน มีรายละเอียดดังน้ี 
 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 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา หรือเทากับ 25,000 บาท 
จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 52.70 และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 25,000 บาท จํานวน 182 
คน คิดเปนรอยละ 47.30 ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 2     วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภควัยทํางาน ในดานกิจกรรม
การทํางาน ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร และความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค 
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ตาราง 6 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิต ในดานกิจกรรมการทํางาน  

กิจกรรม ระดับการทํา

กิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน กิจกรรม

การออกไปพบลูกคานอกสถานท่ีทํางาน 1.00 5.00 2.74 1.48 ปานกลาง-นอย

การออกรานหรอืจัดงานนอกสถานที่ทํางาน 1.00 5.00 2.42 1.22 ปานกลาง-นอย

การประชุมนอกเหนอืเวลาทํางาน 1.00 5.00 2.62 1.14 ปานกลาง-นอย

การทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติ 1.00 5.00 3.18 1.29 มาก

การทํางานลวงเวลาในวันหยุด 1.00 5.00 2.14 1.05 ปานกลาง-นอย

รวม 1.50 5.00 2.62 0.84 ปานกลาง-นอย

Min. Max. S.D.Χ

 จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีกิจกรรมการทํางานโดยรวมในระดับปานกลาง-
นอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.62 
 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการทํางานลวงเวลาในวันทํางาน
ปกติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.18 รองลงมาเปนการออกไปพบลูกคานอกสถานที่อยู
ในระดับปานกลาง-นอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.74 การประชุมนอกเหนือเวลางานอยูในระดับปาน
กลาง-นอย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.62 การออกรานหรือจัดงานนอกสถานท่ีอยูในระดับปานกลาง-นอย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.42 และการทํางานนอกเวลาในวันหยุดอยูในระดับปานกลาง-นอย มีคาเฉล่ีย
เทากับ 2.14ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

ตาราง 7 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตในดานความสนใจเก่ียวกับ 
     อาหาร 

ความสนใจ

ความสนใจเกี่ยวกับอาหาร

การทดลองชิมผลิตภัณฑอาหารใหมๆ ตามซุม
ในหางสรรพสินคา

1.00 5.00 2.90 0.99 ปานกลาง-นอย

อานนติยสาร หรอืบทความเก่ียวกับอาหาร 1.00 5.00 3.01 1.00 มาก

สนใจขาวสารเก่ียวกับการคิดคนรปูแบบ
กระบวนการผลิตอาหารแบบใหมๆ

1.00 5.00 2.92 0.99 ปานกลาง-นอย

สนใจความรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการที่
จะไดรบัจากการบรโิภคอาหารตางๆ

1.00 5.00 3.35 1.04 มาก

รวม 1.00 5.00 3.05 0.73 มาก

Min. Max. S.D. ระดับความสนใจΧ

 จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจเกี่ยวกับอาหารโดยรวมในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.05 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจเกี่ยวกับอาหารในระดับ
มาก ในดานความรูเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการท่ีจะไดรับจากาการบริโภคอาหารตางๆ อยูใน โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 รองลงมาคือ ความสนใจในการอานนิตยสาร หรือบทความเก่ียวกับอาหารอยู 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.01  
 ในสวนท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจอยูในระดับปานกลาง-นอย คือความสนใจดาน
ขาวสารเกี่ยวกับการคิดคนรูปแบบกระบวนการผลิตอาหารแบบใหมๆ เชนการทอดโดยใชนํ้าแทน
น้ํามัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.92 และความสนใจในการทดลองชิมผลิตภัณฑอาหารใหมๆ ตามซุม
ในหางสรรพสินคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.90 ตามลําดับ  
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ตาราง 8 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดําเนินชีวิตในดานความคิดเห็นเก่ียวกับ 
     อาหารพรอมบริโภค 

ความคิดเห็น ระดับ

ความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบรโิภค ความเห็นดวย

อาหารพรอมบรโิภคชวยใหชีวิตทาน
สะดวกสบายมากข้ึน

1.00 5.00 3.65 0.87 มาก

อาหารพรอมบรโิภคมีความสะอาด และ
ปลอดภยั

1.00 5.00 3.29 0.95 มาก

อาหารพรอมบรโิภคมีคุณคาทางโภชนาการ
เทียบเทาอาหารปรงุสด

1.00 5.00 2.79 1.06 ปานกลาง-ต่ํา

อาหารพรอมบรโิภคมีความอรอยของรสชาติ
เทียบเทาอาหารปรงุสด

1.00 5.00 2.76 1.07 ปานกลาง-ต่ํา

อาหารพรอมบรโิภคชวยใหทานประหยัด
คาใชจายไดมากกวาการทําอาหารรบัประทาน
เอง

1.00 5.00 2.77 1.16 ปานกลาง-ต่ํา

รวม 1.00 4.33 3.04 0.77 มาก

Min. Max. S.D.Χ

 จากตาราง 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแงบวกเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค หรือมีระดับความเห็นดวยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.04 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแงบวก หรือมีระดับ
ความเห็นดวยในระดับมาก ในเรื่องอาหารพรอมบริโภคชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ผูบริโภคสะดวกสบายมากข้ึน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 รองลงมาผูบริโภคมีความคิดเห็นวาอาหาร
พรอมบริโภคมีความสะอาด และปลอดภัย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.29  
 และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแงบวกในระดับปานกลาง-นอย เก่ียวกับอาหาร
พรอมบริโภค ในดานคุณคาทางโภชนาการท่ีจะไดรับจากอาหารพรอมบริโภคเม่ือเปรียบเทียบกับ
อาหารปรุงสด มีความเทียบเทากันนั้น  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.79 และในดานความคิดเห็นวา
อาหารพรอมบริโภคทําใหผูบริโภคประหยัดคาใชจายมากกวาทําอาหารรับประทานเอง มีคาเฉล่ีย
เทากับ 2.77 และความคิดเห็นในเร่ืองความอรอยของรสชาติอาหารพรอมบริโภคเทียบเทากับอาหาร
ปรุงสด มีคาเฉล่ียเทากับ 2.76 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
ตาราง 9 จํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จํานวน (คน) รอยละ

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชเย็น 166 43.10

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชแข็ง 42 10.90

อาหารพรอมบรโิภคแบบกระปอง 85 22.10

อาหารพรอมบรโิภคแบบแหง 92 23.90

385 100.00

บาน 243 63.10

สถานทีท่าํงาน 73 19.00

ในยวดยานพาหนะ 31 8.10

หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต 38 9.90

385 100.00

รบัประทานคนเดียว 198 51.40

รบัประทานกับคนรกั/แฟน 33 8.60

รบัประทานกับเพ่ือน/เพ่ือนรวมงาน 67 17.40

รบัประทานกันครอบครวั 87 22.60

385 100.00

มือ้เชา 91 23.60

มือ้กลางวัน 78 20.30

มือ้เย็น 130 33.80

มือ้ค่ํา/มือ้ดึก 86 22.30

385 100.00

รวม

รบัประทานอาหารพรอมบรโิภคมือ้ใดมากทีสุ่ด

รวม

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค

ประเภทของอาหารพรอมบรโิภค

รวม

สถานที ่ทีม่กัจะซ้ืออาหารพรอมบรโิภคไปรบัประทาน

รวม

ใคร ทีผู่บรโิภคมกัรบัประทานอาหารพรอมบรโิภครวมดวย
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ตาราง 9 (ตอ) 

จํานวน (คน) รอยละ

รบัประทานทุกวัน ทุกโอกาส 46 11.90

รบัประทานเฉพาะวันทํางาน 76 19.70

รบัประทานเฉพาะวันหยุด 48 12.50

รบัประทานเมือ่มโีอกาสพิเศษ 30 7.80

รบัประทานเมือ่ไมสามารถหาอาหารปรงุสดได 177 46.00

อื่น ๆ 8 2.10

385 100.00

โอกาสท่ีรบัประทานอาหารพรอมบรโิภคมากท่ีสุด

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค

รวม

 
ตาราง 9 การวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 385 คน มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 ประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รับประทานอาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น จํานวน 166 
คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 43.1 รองลงมาคืออาหารพรอมบริโภคแบบแหง จํานวน 92 คน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 23.90 อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง จํานวน 85 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
22.10 และ อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง จํานวน 42 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 10.90 ตามลําดับ 
 
 สถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มักรับประทานอาหารพรอมบริโภคท่ีบาน จํานวน 243 คน 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 63.10 รองลงมาคือท่ีทํางาน จํานวน 73 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 19.00 ท่ี
หางสรรพสินคา หรือซูเปอรมารเก็ต จํานวน 38 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 9.90 และในยวดยาน
พาหนะ จํานวน 31 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 8.10 ตามลําดับ 
 
 บุคคลที่คนวัยทํางานมักรับประทานอาหารพรอมบริโภครวมดวย 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มักรับประทานอาหารพรอมบริโภคเพียงคนเดียว จํานวน 
198 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 51.40 รองลงมาคือรับประทานรวมกับครอบครัว 87 คน โดยมี
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คาเฉล่ียเทากับ 22.60 รับประทานรวมกับเพ่ือนหรือเพ่ือนรวมงาน 67 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
17.40 และรับประทานรวมกับคนรัก หรือแฟน จํานวน 33 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 8.60 ตามลําดับ 
 
 ม้ืออาหารท่ีคนวัยทํางานมักรับประทานอาหารพรอมบริโภค 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รับประทานอาหารพรอมบริโภคในม้ือเย็น จํานวน 130 คน 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 33.80 รองลงมาคือม้ือเชา จํานวน 91 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 23.6 ม้ือดึก 
จํานวน 86 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 22.30 และม้ือกลางวัน จํานวน 78 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
20.30 ตามลําดับ 
 
 โอกาสท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รับประทานอาหารพรอมบริโภคในโอกาสท่ีไมสามารถหา
อาหารปรุงสดรับประทานได จํานวน 177 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 46.00 รองลงมารับประทาน
เฉพาะวันทํางาน จํานวน 76 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 19.70 รับประทานเฉพาะวันหยุด จํานวน 48 
คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 12.50 รับประทานทุกวัน จํานวน 46 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 11.90 
รับประทานเฉพาะโอกาสพิเศษ เชนวันปใหม วันเกิด จํานวน 30 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 7.80 
และอ่ืนๆ เชนเฉพาะวันท่ีงานยุง จํานวน 8 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.10 ตามลําดับ 
 

จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง พบวาความถ่ีของกลุมผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามใน
สวนของโอกาสในการเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภคมีการกระจายอยูมาก ดังน้ันในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยจึงดําเนินการจัดกลุมตัวอยางใหมใหมีจํานวนท่ีเหมาะสม ดังน้ี 
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ตาราง 10 จํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูตอบ  
      แบบสอบถามท่ีจัดกลุมใหม 

จํานวน (คน) รอยละ

243 63.10

73 19.00
69 17.90

385 100.00

รับประทานทุกวัน ทุกโอกาส 46 11.90

รับประทานเฉพาะวันทํางาน 76 19.70

รับประทานเฉพาะวันหยุด 48 12.50

รับประทานเมือ่ไมสามารถหาอาหารปรุงสดได 177 46.00

อื่น ๆ 38 9.90

385 100.00

โอกาสท่ีรับประทานอาหารพรอมบริโภคมากท่ีสุด

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอมบรโิภค

รวม

สถานท่ีทํางาน

อื่นๆ

รวม

สถานท่ีท่ีมกัจะเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค

บาน

 
 จากตาราง10 การวิเคราะหจํานวนและรอยละขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของผูตอบแบบสอบถามท่ีจัดกลุมใหม จํานวน 385 คน มีรายละเอียดดังน้ี 
สถานท่ีท่ีมักจะเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค 
 สถานที่ ที่คนวัยทํางานมักจะเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มักรับประทานอาหารพรอมบริโภคท่ีบาน จํานวน 243 คน 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 63.10 รองลงมาคือท่ีทํางาน จํานวน 73 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 19.00 และ
อ่ืนๆ อันไดแก หางสรรพสินคา หรือซูเปอรมารเก็ต และในยวดยานพาหนะ จํานวน 69 คน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 17.90 ตามลําดับ 
 
 โอกาสท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รับประทานอาหารพรอมบริโภคในโอกาสท่ีไมสามารถหา
อาหารปรุงสดรับประทานได จํานวน 177 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 46.00 รองลงมารับประทาน
เฉพาะวันทํางาน จํานวน 76 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 19.70 รับประทานเฉพาะวันหยุด จํานวน 48 
คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 12.50 รับประทานทุกวัน จํานวน 46 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 11.90 และ
อ่ืนๆ เชนเฉพาะวันท่ีงานยุง และรับประทานในโอกาสพิเศษ จํานวน 38 คน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
9.90 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคน
วันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังน้ี 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 1.1 เพศมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัย
ทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : เพศมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 11 ความสัมพันธระหวางเพศกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีเลือกรับประทาน 

ชาย หญิง รวม

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชเย็น 63 103 166

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชแข็ง 18 24 42

อาหารพรอมบรโิภคแบบกระปอง 33 52 85

อาหารพรอมบรโิภคแบบแหง 29 63 92

รวม 143 242 385

x2 = 1.982 0.576

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค
เพศ

Sig (2-sided) =

 
 จากตาราง 11 ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ใน
ดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา  มีคาเทากับ 
1.982 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.576 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
ประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว 
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 สมมติฐานยอยท่ี 1.2 เพศมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับสถานที่ ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค 
 Ha : เพศมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 12 ความสัมพันธระหวางเพศกับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค 
      อาหารพรอมบริโภค 

ชาย หญิง รวม

บาน 94 149 243

สถานท่ีทํางาน 24 49 73

อื่นๆ 25 44 69

รวม 143 242 385

x2 =0.841 0.657

สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทานอาหาร

พรอมบริโภค

เพศ

Sig (2-sided) =

 จากตาราง 12 ความสัมพันธระหวางเพศกับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 0.841 และคา Sig. (2-sided) มีคา
เทากับ 0.657 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เพศไมมี
ความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
  
 สมมติฐานยอยท่ี 1.3 เพศมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทาน
อาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 Ha : เพศมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
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 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 13 ความสัมพันธระหวางเพศกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 

ชาย หญิง รวม

รบัประทานคนเดียว 74 124 198

คนรกั 10 23 33

เพ่ือน/เพ่ือนรวมงาน 27 40 67

ครอบครวั 32 55 87

รวม 143 242 385

0.956 0.812

บุคคลที่มักจะรับประทานอาหารพรอม

บริโภครวมดวย

เพศ

Sig (2-sided) =
 

  
 จากตาราง 13 ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา  มีคาเทากับ 0.956 
และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.812 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารพรอมบริโภค
รวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 1.4 เพศมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : เพศมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 



55 
 

ตาราง 14 ความสัมพันธระหวางเพศกับมื้ออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

ชาย หญิง รวม

ม้ือเชา 32 59 91

ม้ือกลางวัน 27 51 78

ม้ือเย็น 52 78 130

ม้ือค่ํา/ม้ือดึก 32 54 86

รวม 143 242 385

0.821 0.845

ม้ืออาหารที่มักจะบริโภคอาหารพรอม

บริโภค

เพศ

Sig (2-sided) ==  
  
 จากตาราง 14 ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
ดานม้ืออาหาร พบวา คา  มีคาเทากับ 0.821 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.845 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 1.5 เพศมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : เพศไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : เพศมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 15 ความสัมพันธระหวางเพศกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

ชาย หญิง รวม

ทุกวัน ทุกโอกาส 19 27 46

เฉพาะวันทํางาน 34 42 76

เฉพาะวันหยุด 21 27 48

เม่ือไมสามารถหาอาหารปรงุสดได 57 120 177

อื่นๆ 12 26 38

รวม 143 242 385

5.470 0.242

โอกาสที่เลอืกรับประทานอาหารพรอม

บริโภค

เพศ

Sig (2-sided) ==  
 จากตาราง 15 ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
ดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 5.470 และคา Sig. (2-
sided) มีคาเทากับ 0.242 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เพศ
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานโอกาสในการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานท่ี 2 ชวงอายุมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัย
ทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังน้ันจะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 16 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีเลือกรับประทาน 

ตั้งแต ตั้งแต ตั้งแต ตั้งแต มากกวา

20-25ป 26-31 ป 32-37 ป 38-43 ป 43ป

อาหารพรอมบริโภคแบบแช
เย็น

26 78 25 23 14

อาหารพรอมบริโภคแบบแช
แข็ง

10 15 7 7 3

อาหารพรอมบริโภคแบบ
กระปอง

16 40 12 8 9

อาหารพรอมบริโภคแบบแหง
13 23 22 26 8

รวม 65 156 66 64 34

24.985* 0.015

Cramer's V = 0.147* 0.015

ประเภทของอาหารพรอม

บรโิภค

ชวงอายุ

* มนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig  =

Sig (2-sided) ===

 
  
 จากตาราง 16 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา  มีคา
เทากับ 24.985 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ชวงอายุมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ชวงอายุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางาน
เลือกรับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.147 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.015 แสดงวาตัวแปร
ท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานยอยท่ี 2.2 ชวงอายุมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือก
บริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค 
 Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับสถานที่ ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
ตาราง 17 ความสัมพันธระหวางเพศกับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค 
     อาหารพรอมบริโภค 

ต้ังแต ต้ังแต ต้ังแต ต้ังแต มากกวา

20-25ป 26-31 ป 32-37 ป 38-43 ป 43ป

บาน 44 97 46 36 20 243

สถานท่ีทํางาน 13 36 8 9 7 73

อื่นๆ 8 23 12 19 7 69

รวม 65 156 66 64 34 385

12.287 0.139

ชวงอายุ

รวม

สถานที่ที่มักจะ

เลือกรับประทาน

อาหารพรอมบริโภค

Sig (2-sided) ==

 
 จากตาราง 17 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวยัทํางาน
มักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 12.287 และคา Sig. (2-sided) มี
คาเทากับ 0.139 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ชวงอายุไมมี
ความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สมมติฐานยอยที่ 2.3 ชวงอายุมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทาน
อาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
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 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 18 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 

ต้ังแต ต้ังแต ต้ังแต ต้ังแต มากกวา

20-25ป 26-31 ป 32-37 ป 38-43 ป 43ป

รบัประทานคนเดียว 44 90 31 17 16 198

คนรกั 5 15 9 2 2 33

เพ่ือน/เพ่ือนรวมงาน 9 22 8 20 8 67

ครอบครวั 7 29 18 25 8 87

รวม 65 156 66 64 34 385

41.098* 0.000

Cramer's V = 0.189* 0.000

ชวงอายุ

รวม

Sig  =

* มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

บุคคลที่มักจะ

รับประทานอาหาร

พรอมบริโภครวม

Sig (2-sided) ==

 
  
 จากตาราง 18 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา  มีคาเทากับ 
41.098 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ชวงอายุมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารพรอมบริโภครวมดวย ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ชวงอายุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
พรอมบริโภครวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.189 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.000 แสดงวา
ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานยอยท่ี 2.4 ชวงอายุมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค 
 Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 19 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม 
     บริโภค 

ต้ังแต ต้ังแต ต้ังแต ต้ังแต มากกวา

20-25ป 26-31 ป 32-37 ป 38-43 ป 43ป

ม้ือเชา 20 32 10 18 11 91

ม้ือกลางวัน 12 29 14 16 7 78

ม้ือเย็น 15 65 23 16 11 130

ม้ือค่ํา/ม้ือดึก 18 30 19 14 5 86

รวม 65 156 66 64 34 385

16.965 0.151

ชวงอายุ

รวม

ม้ืออาหารที่มักจะ

บริโภคอาหาร

พรอมบริโภค

Sig (2-sided) ==  
  
 จากตาราง 19 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ดานม้ืออาหาร พบวา คา  มีคาเทากับ 16.965 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.151 
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 2.5 ชวงอายุมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
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 Ho : ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : ชวงอายุมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 20 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

ต้ังแต ต้ังแต ต้ังแต ต้ังแต มากกวา

20-25ป 26-31 ป 32-37 ป 38-43 ป 43ป

ทุกวัน ทุกโอกาส 9 11 6 12 8 46

เฉพาะวันทํางาน 19 27 11 10 9 76

เฉพาะวันหยุด 6 19 13 7 3 48

เม่ือไมสามารถหา
อาหารปรงุสดได

24 87 31 23 12 177

อื่นๆ 7 12 5 12 2 38

รวม 65 156 66 64 34 385

32.446* 0.009

Cramer's V = 0.145* 0.009

โอกาสที่เลือก

รับประทานอาหาร

พรอมบริโภค

ชวงอายุ

รวม

Sig (2-sided) =

Sig =

* มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

=

 
  
 จากตาราง 20 ความสัมพันธระหวางชวงอายุกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 32.446 และคา 
Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.009 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ชวงอายุมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภคซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ชวงอายุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมีคา
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สัมประสิทธิ์เทากับ 0.145 และคา Sig.มีคาเทากับ 0.009 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของ
คนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังน้ี 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 3.1 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอม
บริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 21ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีเลือก 
     รับประทาน 

โสด สมรส หยา/แยกกันอยู รวม

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชเย็น 117 37 12 166

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชแข็ง 33 5 4 42

อาหารพรอมบรโิภคแบบกระปอง 56 16 13 85

อาหารพรอมบรโิภคแบบแหง 59 28 5 92

รวม 265 86 34 385

11.992 0.062

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค

Sig (2-sided) =

สถานภาพสมรส

===
 

 จากตาราง 21 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน 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 ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 3.2 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภค 
 Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
ตาราง 22 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ 
     เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

โสด สมรส หยา/แยกกันอยู รวม

บาน 174 55 14 243
สถานที่ทํางาน 52 14 7 73
อื่นๆ 39 17 13 69

รวม 265 86 34 385

12.819* 0.012

Cramer's V = 0.129* 0.012Sig  =

สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทานอาหาร

พรอมบริโภค

Sig (2-sided) =

สถานภาพสมรส

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

=

 
 จากตาราง 22 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 12.819 และคา Sig. (2-
sided) มีคาเทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (Ha) หมายความวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในดานสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.177 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.000 
แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 สมมติฐานยอยท่ี 3.3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย 
 Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม
ดวย 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 23 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร 
     รวมดวย 

โสด สมรส หยา/แยกกันอยู รวม

รบัประทานคนเดียว 159 22 17 198
คนรกั 20 13 0 33
เพือ่น/เพือ่นรวมงาน 40 17 10 67
ครอบครวั 46 34 7 87

รวม 265 86 34 385

40.61* 0.000

Cramer's V = 0.230* 0.000

* มนียัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05

Sig =

บคุคลที่มกัจะรบัประทานอาหาร

พรอมบรโิภครวมดวย

Sig (2-sided) =

สถานภาพสมรส

=

 



65 
 

 จากตาราง 23 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา  มีคาเทากับ 
40.610 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.230 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.000 แสดง
วาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 3.4 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางาน
เลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับมื้ออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

ตาราง 24 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร      
     พรอมบริโภค 

โสด สมรส หยา/แยกกันอยู รวม

ม้ือเชา 61 22 8 91
ม้ือกลางวัน 48 21 9 78
ม้ือเย็น 92 27 11 130
ม้ือคํ่า/ม้ือดึก 64 16 6 86

รวม 265 86 34 385

3.660 0.723

มือ้อาหารที่มกัจะบรโิภคอาหารพรอม

บรโิภค

Sig (2-sided) =

สถานภาพสมรส

==  
 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 ดานม้ืออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยที่ 3.5 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 25 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

โสด สมรส หยา/แยกกันอยู รวม

ทุกวัน ทุกโอกาส 27 16 3 46
เฉพาะวันทํางาน 54 12 10 76
เฉพาะวันหยุด 32 10 6 48
เม่ือไมสามารถหาอาหารปรงุสดได 129 40 8 177
อื่นๆ 23 8 7 38

รวม 265 86 34 385

16.61* 0.034

Cramer's V =  0.147* 0.034

* มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

โอกาสที่เลอืกรับประทานอาหารพรอม

บริโภค

Sig =

Sig (2-sided) =

สถานภาพสมรส

=

 
 จากตาราง 25 ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 16.610 และ
คา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.147 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.034 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของ
คนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังน้ี 
 
 สมมติฐานยอยที่ 4.1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอม
บริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
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 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 26 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีเลือก 
     รับประทาน 

ตํ่ากวา
ปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี
สูงกวา

ปริญญาตรี
รวม

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชเย็น 24 117 25 166

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชแข็ง 2 26 14 42

อาหารพรอมบรโิภคแบบกระปอง 13 60 12 85

อาหารพรอมบรโิภคแบบแหง 21 56 15 92

รวม 60 259 66 385

14.86* 0.021

Cramer's V = 0.139* 0.021

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค

Sig (2-sided) =

ระดับการศึกษา

Sig (2-sided) =

* มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

=

 
 จากตาราง 26 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา 

 มีคาเทากับ 14.860 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางาน
เลือกรับประทาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือก
รับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.139 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.021แสดงวาตัวแปรท้ัง
สองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานยอยท่ี 4.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับสถานที่ ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภค 
 Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 27 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ 
     เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

ตํ่ากวา
ปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี
สูงกวา

ปริญญาตรี
รวม

บาน 34 170 39 243
สถานท่ีทํางาน 15 47 11 73
อื่นๆ 11 42 16 69

รวม 60 259 66 385

4.151 0.386

สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทานอาหาร

พรอมบริโภค

Sig (2-sided) =

ระดับการศึกษา

=
 
 จากตาราง 27 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 4.151 และคา Sig. (2-
sided) มีคาเทากับ 0.386 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ระดับ
การศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานท่ี ท่ีคนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 สมมติฐานยอยท่ี 4.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย 
 Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม
ดวย 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 28 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร 
     รวมดวย 

ต่ํากวา
ปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี
สงูกวา

ปริญญาตรี
รวม

รบัประทานคนเดียว 18 140 40 198
คนรกั 3 23 7 33
เพ่ือน/เพ่ือนรวมงาน 19 39 9 67
ครอบครวั 20 57 10 87

รวม 60 259 66 385

21.116* 0.002

Cramer's V = 0.166* 0.002Sig =

* มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

บุคคลที่มักจะรับประทานอาหาร

พรอมบริโภครวมดวย

Sig (2-sided) =

ระดับการศึกษา

=

 
 จากตาราง 28 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา  มีคาเทากับ 
21.116 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.116 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.002 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 4.4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 29 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร 
     พรอมบริโภค 

ต่ํากวา ปรญิญาตรี สงูกวา รวม

ม้ือเชา 17 57 17 91
ม้ือกลางวัน 11 55 12 78
ม้ือเย็น 21 87 22 130
ม้ือค่ํา/ม้ือดึก 11 60 15 86

รวม 60 259 66 385

1.896 0.929

ม้ืออาหารที่มักจะบริโภคอาหารพรอม

บริโภค

Sig (2-sided) =

ระดับการศึกษา

==
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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 ดานม้ืออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 4.5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 30 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

ต่ํากวา ปรญิญาตรี สงูกวา รวม

ทุกวัน ทุกโอกาส 17 29 0 46
เฉพาะวันทํางาน 12 52 12 76
เฉพาะวันหยุด 10 26 12 48
เม่ือไมสามารถหาอาหารปรงุสดได 14 128 35 177
อื่นๆ 7 24 7 38

รวม 60 259 66 385

33.793* 0.000

Cramer's V =  0.209* 0.000

* มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

Sig  =

ระดับการศึกษาโอกาสที่เลอืกรับประทานอาหารพรอม

บริโภค

Sig (2-sided) ==
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 จากตาราง 30 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 33.793 และ
คา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.209 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.000 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 5 อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคนวัน
ทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังน้ี 
 
 สมมติฐานยอยที่ 5.1 อาชีพมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัย
ทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 31 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีเลือกรับประทาน 

พนกังาน
บรษัิท

รบัราชการ/
รฐัวิสาหกิจ

เจาของกิจการ รวม

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชเย็น 140 10 16 166

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชแข็ง 39 1 2 42

อาหารพรอมบรโิภคแบบกระปอง 62 12 11 85

อาหารพรอมบรโิภคแบบแหง 66 13 13 92

รวม 307 36 42 385

13.935* 0.030

Cramer's V = 0.135* 0.030

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค

Sig (2-sided) =

อาชีพ

Sig  =

* มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

=

 จากตาราง 31 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ใน
ดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา  มีคาเทากับ 
13.935 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.030 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือก
รับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.135 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.030 แสดงวาตัวแปรท้ัง
สองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 5.2 อาชีพมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค
อาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค 
 Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
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สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
ตาราง 32 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภค 
     อาหารพรอมบริโภค 

พนกังาน รบัราชการ/ เจาของกิจการ รวม

บาน 193 21 29 243
สถานท่ีทํางาน 59 10 4 73
อื่นๆ 55 5 9 31

รวม 307 36 42 385

4.442 0.349

สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทานอาหาร

พรอมบริโภค

Sig (2-sided) =

อาชีพ

=

 จากตาราง 32 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 4.442 และคา Sig. (2-sided) มีคา
เทากับ 0.349 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา อาชีพไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานท่ี ท่ีคนวยัทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 5.3 อาชีพมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทาน
อาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 33 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 

พนักงาน
บรษิัท

รบัราชการ/
รฐัวิสาหกิจ

เจาของกิจการ รวม

รบัประทานคนเดียว 159 17 22 198
คนรกั 29 2 2 33
เพ่ือน/เพ่ือนรวมงาน 51 10 6 67
ครอบครวั 68 7 12 87

รวม 307 36 42 385

4.927 0.553

บุคคลที่มักจะรับประทานอาหาร

พรอมบริโภครวมดวย

Sig (2-sided) =

อาชีพ

=  
 จากตาราง 33 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคดานบุคคลที่คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา  มีคาเทากับ 4.927 
และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.553 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลท่ี
คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 5.4 อาชีพมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค 
 Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 34 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอม 
     บริโภค 

พนกังาน รบัราชการ/ เจาของกิจการ รวม

ม้ือเชา 78 4 9 91
ม้ือกลางวัน 62 10 6 78
ม้ือเย็น 103 12 15 130
ม้ือค่ํา/ม้ือดึก 64 10 12 86

รวม 307 36 42 385

6.195 0.402

ม้ืออาหารที่มักจะบริโภคอาหารพรอม

บริโภค

Sig (2-sided) =

อาชีพ

==
 

 จากตาราง 34 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
ดานม้ืออาหาร พบวา คา  มีคาเทากับ 6.195 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.402 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยที่ 5.5 อาชีพมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : อาชีพไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : อาชีพมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 35 ความสัมพันธระหวางอาชีพกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

พนกังาน รบัราชการ/ เจาของกิจการ รวม

ทุกวัน ทุกโอกาส 38 1 7 46
เฉพาะวันทํางาน 61 9 6 76
เฉพาะวันหยุด 38 5 5 48
เม่ือไมสามารถหาอาหารปรงุสดได 143 16 18 177
อื่นๆ 27 5 6 38

รวม 307 36 42 385

6.485 0.593

อาชีพโอกาสที่เลอืกรับประทานอาหารพรอม

บริโภค

Sig (2-sided) ===
 

 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 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
สมมติฐานที่ 6 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคน
วันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังน้ี 
 
  สมมติฐานยอยท่ี 6.1 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอม
บริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 36 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีเลือก 
     รับประทาน 

นอยกวา/เทากับ 
25,000

มากกวา 25,000 รวม

อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น 96 70 166

อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง 17 25 42

อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง 46 39 85

อาหารพรอมบริโภคแบบแหง 44 48 92

รวม 203 182 385

5.217 0.157

รายไดตอเดือน

Sig (2-sided) =

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค

=
 
 จากตาราง 36 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา  มีคา
เทากับ 5.217 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.157 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (Ho) หมายความวา รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว 
 
 สมมติฐานยอยที่ 6.2 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับสถานที่ ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 37 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ 
     เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

นอยกวา/เทากับ มากกวา 25,000 รวม

บาน 133 110 243

สถานที่ทํางาน 38 35 73

อื่นๆ 32 37 69

รวม 203 182 385

1.522 0.467

สถานที่ที่มักจะเลือกรับประทาน

อาหารพรอมบริโภค

Sig (2-sided) =

รายไดตอเดือน

=

 จากตาราง 37 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกบัความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 1.522 และคา Sig. (2-
sided) มีคาเทากับ 0.467 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานท่ี ท่ีคน
วัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 6.3 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหาร
รวมดวย 
 Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม
ดวย 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 38 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม 
     ดวย 

นอยกวา/
เทากับ 25,000

มากกวา 25,000 รวม

รบัประทานคนเดียว 100 98 198

คนรกั 19 14 33

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน 38 29 67

ครอบครวั 46 41 87

รวม 203 182 385

1.132 0.769Sig (2-sided) =

รายไดตอเดือน

บุคคลที่มักจะรบัประทานอาหาร

พรอมบรโิภครวมดวย

=

 
 จากตาราง 38 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา  มีคาเทากับ 
1.132 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.769 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) หมายความวา รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยที่ 6.4 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือก
รับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับมื้ออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 39 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหาร 
     พรอมบริโภค 

นอยกวา/เทากับ มากกวา 25,000 รวม

ม้ือเชา 39 52 91

ม้ือกลางวัน 46 32 78

ม้ือเย็น 75 55 130

ม้ือคํ่า/ม้ือดึก 43 43 86

รวม 203 182 385

6.320 0.097

รายไดตอเดือนม้ืออาหารที่มักจะบริโภค

อาหารพรอมบริโภค

Sig (2-sided) ==
 

  
 จากตาราง 39 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ดานม้ืออาหาร พบวา คา  มีคาเทากับ 6.320 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.097
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รายไดตอเดือนไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 6.5 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 40 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

นอยกวา/เทากับ มากกวา 25,000 รวม

ทุกวัน ทุกโอกาส 28 18 46

เฉพาะวันทํางาน 50 26 76

เฉพาะวันหยุด 24 24 48

เมือ่ไมสามารถหาอาหารปรงุสดได 88 89 177

อื่นๆ 13 25 38

รวม 203 182 385

12.44* 0.014

Cramer's V =  0.180* 0.014

* มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

โอกาสที่เลอืกรบัประทาน

อาหารพรอมบรโิภค

รายไดตอเดือน

  Sig =

Sig (2-sided) ==

 
  
 จากตาราง 40 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 12.440 และ
คา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.014 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.180 และคา sig. มีคาเทากับ 0.014 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานที่ 7 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอย
ไดดังน้ี 
 สมมติฐานยอยท่ี 7.1 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับประเภท
ของอาหารพรอมบริโภค 
 Ha จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับประเภทของ
อาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 41 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับประเภท 
     ของอาหารพรอมบริโภคท่ีเลือกรับประทาน 

อาศัยอยู 2-3 คน 4-5 คน มากกวา

คนเดียว 5 คน

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชเย็น 28 66 44 28 166

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชแข็ง 12 8 16 6 42

อาหารพรอมบรโิภคแบบกระปอง 32 29 19 5 85

อาหารพรอมบรโิภคแบบแหง 18 38 17 19 92

รวม 90 141 96 58 385

28.04* 0.001

Cramer's V = 0.156* 0.001

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูรวม ณ ปจจุบัน

รวม

Sig (2-sided) =

Sig  =

* มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

=
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 จากตาราง 41 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ 
ปจจุบัน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคน
วัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา  มีคาเทากับ 28.040 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 
0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความ
วา จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ี
อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานประเภทของ
อาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.156 และคา Sig. 
มีคาเทากับ 0.001 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 7.2 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับสถานท่ี 
ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ี
คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 42 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับ          
     ความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

อาศัยอยู 2-3 คน 4-5 คน มากกวา

คนเดียว 5 คน

บาน 65 84 63 31 243

สถานท่ีทํางาน 15 26 20 12 73

อื่นๆ 10 31 13 15 69

รวม 90 141 96 58 385

9.653 0.140Sig (2-sided) =

สถานท่ีที่มกัจะเลือก

รบัประทานอาหารพรอมบรโิภค

จาํนวนสมาชิกในครอบครวัที่อยูรวม ณ ปจจบุนั

รวม

=  
  
 จากตาราง 42 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ 
ปจจุบัน กับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา 
คา  มีคาเทากับ 9.653 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.140 นอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
  
 สมมติฐานยอยท่ี 7.3 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติไดดังน้ี 
  
 Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับบุคคลท่ี
คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 Ha : จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคน
วัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 43 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับบุคคลท่ี 
     คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 

อาศัยอยู 2-3 คน 4-5 คน มากกวา

คนเดียว 5 คน

รบัประทานคนเดียว 60 68 51 19 198

คนรกั 5 17 8 3 33

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน 14 28 10 15 67

ครอบครวั 11 28 27 21 87

รวม 90 141 96 58 385

28.62* 0.001

Cramer's V = 0.157* 0.001

* มนียัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

Sig (2-sided) =

Sig  =

บุคคลที่มักจะรบัประทาน

อาหารพรอมบรโิภครวมดวย

จํานวนสมาชิกในครอบครวัที่อยูรวม ณ ปจจุบัน

รวม

=

 
  
 จากตาราง 43 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ 
ปจจุบัน กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย พบวา คา  มีคาเทากับ 28.620 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 
0.001 นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา 
จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ี
อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานบุคคลที่คนวัย
ทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.157 และคา Sig. มีคาเทากับ 
0.001  แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 7.4 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
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 Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับม้ือ
อาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ี
ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 44 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับม้ืออาหาร 
     ท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

อาศัยอยู 2-3 คน 4-5 คน มากกวา

คนเดียว 5 คน

มือ้เชา 33 28 18 12 91

มือ้กลางวัน 11 25 25 17 78

มือ้เยน็ 21 54 36 19 130

มือ้คํ่า/มือ้ดึก 25 34 17 10 86

รวม 90 141 96 58 385

22.903* 0.006
Cramer's V = 0. 141* 0.006

* มนียัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05

มือ้อาหารที่มกัจะบริโภค

อาหารพรอมบริโภค

จาํนวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูรวม ณ ปจจบัุน

รวม

Sig (2-sided) =
Sig  =

=

 
  
 จากตาราง 44 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ 
ปจจุบัน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานมื้ออาหาร พบวา คา  มีคาเทากับ 
22.903 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ 
ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ี
อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานม้ืออาหาร 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.141 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.006 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 7.5 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มี
ความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับโอกาส
ในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน มีความสัมพันธกับโอกาสใน
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 45 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ ปจจุบัน กับโอกาสใน 
     การบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

อาศัยอยู 2-3 คน 4-5 คน มากกวา

คนเดียว 5 คน

ทุกวัน ทุกโอกาส 14 20 7 5 46

เฉพาะวันทํางาน 20 31 15 10 76

เฉพาะวันหยุด 11 17 7 13 48

เม่ือไมสามารถหาอาหารปรงุสดได
38 60 52 27 177

อื่นๆ 7 13 15 3 38

รวม 90 141 96 58 385

19.204 0.084

โอกาสท่ีเลอืกรับประทาน

อาหารพรอมบริโภค

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยูรวม ณ ปจจุบัน

รวม

Sig (2-sided) ==  
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 จากตาราง 45 ความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม ณ 
ปจจุบัน กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 19.204 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.084 ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)) หมายความวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวม 
ณ ปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
สมมติฐานท่ี 8 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยได
ดังน้ี 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 8.1 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
ประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได
ดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับประเภทของ
อาหารพรอมบริโภค 
 Ha รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับประเภทของอาหาร
พรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 46 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับประเภทของ 
     อาหารพรอมบริโภคท่ีเลือกรับประทาน 

มาก นอย รวม

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชเย็น 111 55 166

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชแข็ง 26 16 42

อาหารพรอมบรโิภคแบบกระปอง 56 29 85

อาหารพรอมบรโิภคแบบแหง 71 21 92

รวม 264 121 385

4.534 0.209

รูปแบบการดําเนนิชีวิต

Sig (2-sided) =

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค ดานกจิกรรมการทํางาน

=
 

 จากตาราง 46 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางาน
เลือกรับประทาน พบวา คา  มีคาเทากับ 4.534 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.209 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
กิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภท
ของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 8.2 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
สถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได
ดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคน
วัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัย
ทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 47 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวติดานกิจกรรมการทํางาน กับความสัมพันธ 
     กับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

มาก นอย รวม

บาน 162 81 243

สถานท่ีทํางาน 45 28 73

อื่นๆ 57 12 69

รวม 264 121 385

8.344* 0.015

Cramer's V = 0.147* 0.015

Sig (2-sided) =

สถานที่ที่มักจะเลือก

รับประทานอาหารพรอมบริโภค

รูปแบบการดําเนินชีวิต

ดานกจิกรรมการทํางาน

Sig =

*นยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

=

 
  
 จากตาราง 47 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับ
ความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคา
เทากับ 8.344 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.015 นอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการ
ทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางาน
มักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
กิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานสถานท่ี โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.147 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.015 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 8.3 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
บุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัย
ทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัย
ทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
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 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 48 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับบุคคลท่ีคนวัย 
     ทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 

มาก นอย รวม

รับประทานคนเดียว 130 68 198

คนรัก 26 7 33

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน 46 21 67

ครอบครัว 62 25 87

รวม 264 121 385

2.672 0.445

บคุคลที่มกัจะรบัประทาน

อาหารพรอมบรโิภครวมดวย
ดานกจิกรรมการทํางาน

รปูแบบการดําเนนิชีวติ

Sig (2-sided) =

=

 
  
 จากตาราง 48 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับ
พฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวม
ดวย พบวา คา  มีคาเทากับ 2.672 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.445 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะ
รับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 8.4 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
ม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได
ดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ี
ผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
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 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคน
วัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 49 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับมื้ออาหารท่ีผูคน 
     วัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

มาก นอย รวม

มือ้เชา 55 36 91

มือ้กลางวัน 63 15 78

มือ้เยน็ 87 43 130

มือ้ค่ํา/มือ้ดึก 59 27 86

รวม 264 121 385

x2= 8.341* 0.039

Cramer's V = 0.147* 0.039

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ม้ืออาหารที่มักจะบรโิภค

อาหารพรอมบรโิภค

รปูแบบการดําเนินชีวิต

Sig (2-sided) =

ดานกิจกรรมการทํางาน

Sig  =

 
 จากตาราง 49 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร พบวา คา  มีคาเทากับ 8.341 และคา 
Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.039 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
กิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานม้ืออาหาร โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.147 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.039 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 



95 
 

 สมมติฐานยอยท่ี 8.5 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับ
โอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 50 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน กับโอกาสในการ 
     บริโภคอาหารพรอมบริโภค 

มาก นอย รวม

ทุกวัน ทุกโอกาส 23 23 46

เฉพาะวันทํางาน 44 32 76

เฉพาะวันหยุด 33 15 48

เมือ่ไมสามารถหาอาหารปรุงสดได 134 43 177

อื่นๆ 30 8 38

รวม 264 121 385

x2= 17.462* 0.002

Cramer's V = 0.213* 0.002

*นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

โอกาสท่ีเลือกรับประทาน

อาหารพรอมบริโภค

รูปแบบการดําเนนิชีวิต

Sig =

Sig (2-sided) =

ดานกจิกรรมการทํางาน

 
  
 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 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
กิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.213 และคา Sig. มีคาเทากับ 0.002 
แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 9 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรมการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานยอยได
ดังน้ี 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 9.1 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับประเภท
ของอาหารพรอมบริโภค 
 Ha รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับประเภทของ
อาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

 
 
ตาราง 51 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร กับประเภท 
     ของอาหารพรอมบริโภคท่ีเลือกรับประทาน 

มาก นอย รวม

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชเย็น 97 69 166

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชแข็ง 31 11 42

อาหารพรอมบรโิภคแบบกระปอง 33 52 85

อาหารพรอมบรโิภคแบบแหง 51 41 92

รวม 212 173 385

x2= 15.792* 0.001

Cramer's V = 0.203* 0.001

รูปแบบการดําเนินชีวิต

Sig (2-sided) =

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค ดานความสนใจเกีย่วกบัอาหาร

Sig =

*นยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 จากตาราง 51 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคน
วัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา  มีคาเทากับ 15.792 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 
0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิต
ดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
ประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
ความสนใจเก่ียวกับอาหาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมในดานประเภทของ
อาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.203 และคา Sig. 
มีคาเทากับ 0.001 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 9.2 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
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 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับสถานท่ี 
ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร มีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ี
คนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 52 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวติดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร กับ 
     ความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

มาก นอย รวม

บาน 129 114 243

สถานท่ีทํางาน 48 25 73

อื่นๆ 35 34 69

รวม 212 173 385

x2= 4.28 0.118Sig (2-sided) =

สถานที่ที่มักจะเลือก

รับประทานอาหารพรอมบริโภค

รูปแบบการดําเนินชีวิต

ดานความสนใจเกีย่วกบัอาหาร

 
  
 จากตาราง 52 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร กับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค พบวา คา 

 มีคาเทากับ 4.280 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.118 นอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะ
เลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 9.3 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับบุคคลท่ี
คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
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 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคน
วัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 53 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร กับบุคคลท่ี 
     คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 

มาก นอย รวม

รับประทานคนเดียว 113 85 198

คนรัก 20 13 33

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน 38 29 67

ครอบครัว 41 46 87

รวม 212 173 385

x2= 3.021 0.388

บคุคลที่มกัจะรบัประทาน

อาหารพรอมบรโิภครวมดวย
ดานความสนใจเกีย่วกบัอาหาร

รปูแบบการดําเนนิชีวติ

Sig (2-sided) =
 

  
 จากตาราง 53 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทาน
อาหารรวมดวย พบวา คา  มีคาเทากับ 3.021และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.388 ซึ่ง
มากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความ
สนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานบุคคล
ท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 9.4 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 



100 
 

 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับม้ือ
อาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร มีความสัมพันธกับมื้ออาหาร
ท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
ตาราง 54 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร กับมื้อ   
     อาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

มาก นอย รวม

มือ้เชา 47 44 91

มือ้กลางวัน 48 30 78

มือ้เยน็ 70 60 130

มือ้ค่ํา/มือ้ดึก 47 39 86

รวม 212 173 385

x2= 1.834 0.607

ม้ืออาหารที่มักจะบรโิภค

อาหารพรอมบรโิภค

รปูแบบการดําเนินชีวิต

Sig (2-sided) =

ดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร

 
 จากตาราง 54 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับ
อาหาร กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร พบวา คา  มีคาเทากับ 
1.834 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.607 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 9.5 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร มี
ความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร ไมมีความสัมพันธกับโอกาส
ในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
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 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร มีความสัมพันธกับโอกาสใน
การบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 55 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร กับโอกาสใน 
     การบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

มาก นอย รวม

ทุกวัน ทุกโอกาส 30 16 46

เฉพาะวันทํางาน 47 29 76

เฉพาะวันหยุด 26 22 48

เม่ือไมสามารถหาอาหารปรงุสดได 88 89 177

อ่ืนๆ 21 17 38

รวม 212 173 385

x2= 5.389 0.250Sig (2-sided) =

รูปแบบการดําเนินชีวิต

ดานความสนใจเกีย่วกบัอาหาร
โอกาสที่เลือกรับประทาน

อาหารพรอมบริโภค

=

 
  
 จากตาราง 55 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความสนใจเกี่ยวกับ
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 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   
สมมติฐานที่ 10 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ของคนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร 
สามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังน้ี 
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 สมมติฐานยอยท่ี 10.1 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค น มีความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกบริโภค สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 Ha  : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับประเภทของอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 56 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอม 
     บริโภค กับประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีเลือกรับประทาน 

มาก นอย รวม

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชเย็น 92 74 166

อาหารพรอมบรโิภคแบบแชแข็ง 19 23 42

อาหารพรอมบรโิภคแบบกระปอง 51 34 85

อาหารพรอมบรโิภคแบบแหง 54 38 92

รวม 216 169 385

2.820 0.420

รูปแบบการดําเนนิชีวิต

Sig (2-sided) =

ประเภทของอาหารพรอมบริโภค ดานความคิดเห็นเกีย่วกบัอาหารพรอมบริโภค

=
 

 จากตาราง 56 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอม
บริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน พบวา คา  มีคาเทากับ 2.820 และคา Sig. (2-sided) มี
คาเทากับ 0.420 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีคนวัยทํางานเลือกรับประทาน 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 10.2 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค มีความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภคสามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 57 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวติดานความคิดเห็นเก่ียวกบัอาหารพรอม 
     บริโภค กับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

มาก นอย รวม

บาน 130 113 243

สถานท่ีทํางาน 41 32 73

อื่นๆ 45 24 69

รวม 216 169 385

0.088 0.223Sig (2-sided) =

สถานที่ที่มักจะเลือก

รับประทานอาหารพรอมบริโภค

รูปแบบการดําเนินชีวิต

ดานความคิดเห็นเกีย่วกบัอาหารพรอมบริโภค

=

 จากตาราง 57 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับความสัมพันธกับสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอม
บริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 2.090 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.184 ซึง่มากกวา 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) หมายความวา รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตดานความคดิเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานท่ี ท่ีคนวัยทํางานมักจะเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
  สมมติฐานยอยท่ี 10.3 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหาร
พรอมบริโภค มีความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง 
 
ตาราง 58 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอม 
     บริโภค กับบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย 

มาก นอย รวม

รบัประทานคนเดียว 128 70 198

คนรกั 18 15 33

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน 35 32 67

ครอบครวั 35 52 87

รวม 216 169 385

x2= 15.208* 0.002

Cramer's V = 0.199* 0.002

บคุคลที่มกัจะรบัประทาน

อาหารพรอมบรโิภครวมดวย
ดานความคิดเห็นเกีย่วกบัอาหารพรอมบรโิภค

รปูแบบการดําเนนิชีวิต

Sig (2-sided) =

Sig  =

*นยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
 

 จากตาราง 58 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานบุคคลท่ีคนวัยทํางาน
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 ในดานบุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
ความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมใน
บุคคลท่ีคนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารรวมดวย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.199 และมีคา 
Sig.เทากับ 0.002 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 10.4 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค มีความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค สามารถ
เขียนสมมตฐิานทางสถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
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ตาราง 59 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอม 
     บริโภค กับม้ืออาหารท่ีผูคนวัยทํางานเลือกบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

มาก นอย รวม

มือ้เชา 54 37 91

มือ้กลางวัน 54 24 78

มือ้เยน็ 70 60 130

มือ้ค่ํา/มือ้ดึก 38 48 86

รวม 216 169 385

x2= 11.074* 0.011

Cramer's V = 0.170* 0.011

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ม้ืออาหารที่มักจะบรโิภค

อาหารพรอมบรโิภค

รปูแบบการดําเนินชีวิต

Sig (2-sided) =

ดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบรโิภค

Sig  =

 
 จากตาราง 59 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานม้ืออาหาร 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 
ดานม้ืออาหาร ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดาน
ความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมใน
ดานม้ืออาหาร โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.170 และมีคา Sig มีคาเทากับ 0.011 แสดงวาตัวแปร
ท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานยอยท่ี 10.5 รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภค มีความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค สามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติไดดังน้ี 
 Ho : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมี
ความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
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 Ha : รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค มี
ความสัมพันธกับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปร   
2 ตัวแปร โดยคํานวณจากคาไค-สแควร ( ) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ัน จะปฎิเสธ 
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-sided) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังน้ี 
 
ตาราง 60 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอม   
     บริโภค กับโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

มาก นอย รวม

ทุกวัน ทุกโอกาส 29 17 46

เฉพาะวันทํางาน 45 31 76

เฉพาะวันหยุด 20 28 48

เม่ือไมสามารถหาอาหารปรงุสดได 97 80 177

อ่ืนๆ 25 13 38

รวม 216 169 385

x2= 6.829 0.145Sig (2-sided) =

รูปแบบการดําเนินชีวิต

ดานความคิดเห็นเกีย่วกบัอาหารพรอม
โอกาสที่เลือกรับประทาน

อาหารพรอมบริโภค

=

 
  
 จากตาราง 60 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นเก่ียวกับ
อาหารพรอมบริโภค กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดานโอกาสในการบริโภค
อาหารพรอมบริโภค พบวา คา  มีคาเทากับ 6.829 และคา Sig. (2-sided) มีคาเทากับ 0.145 ซึ่ง
มากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความ
คิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
ในดานโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 61 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ประเภท
อาหาร

สถานท่ี
บริโภค

บริโภค
รวมกับใคร

ม้ืออาหาร โอกาส

เพศ - - - - -

ชวงอายุ √ - √ - √

สถานภาพสมรส - √ √ - √

ระดับ
การศึกษา

√ - √ - √

อาชีพ √ - - - -

รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน

- - - - √

จํานวนสมาชิกท่ี
อาศัยอยูรวมกัน

√ - √ √ -

กิจกรรมดาน
การทํางาน

- √ - √ √

ความสนใจดาน
อาหาร

√ - - - -

ความคิดเห็น
เก่ียวกับอาหาร
พรอมบริโภค

- - √ √ -

√
- ไมสอดคลองกับสมมติฐาน

รูปแบบ

การ

ดําเนนิ

ชีวิต

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค

สอดคลองกับสมมติฐาน

ขอมูล

สวน

บุคคล

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
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บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
งานวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาถึง รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม

บริโภค เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค รวมถึงชวยในการกําหนดกลุมเปาหมาย และแบงสวนตลาดไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งกอใหเกิดความ
ไดเปรียบในดานการแขงขัน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

สถานภาพการสมรส ขนาดของครอบครัว ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม

บริโภคของคนวัยทํางาน 

2. ศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของคนวัยทํางาน 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางาน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. เพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

2. อายุมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

3. การศึกษามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

4. สถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

5. อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

6. รายไดมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

8. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม

บริโภค 
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9. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความสนใจมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

พรอมบริโภค 

10. รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความคิดเห็นมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

       1.1 ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปที่อาศัยหรือทํางานอยู
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค  
       1.2 กลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คนวัยทํางานอายุตั้งแต 20-55 ปที่อาศัยหรือทํางานอยูใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารพรอมบริโภค เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากร
ที่แนนอน จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (กัลยา วา
นิชยบัญชา. 2550 : 27-28) ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ จํานวน 385 คน  
      1.3 วิธีการสุมตัวอยาง 
      ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมคํานึงถึงความนาจะเปน Non-Probability 
Sampling) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถาม 
ตามจุดที่มีประชากรวัยทํางานสัญจรไปมามาก ไดแก ตามอาคารสํานักงานยานถนน สีลม เพชรบุรีตัด
ใหม สาทร อโศก รัชดา บางนา บางเขน พระราม2 เปนตน จนครบตามจํานวนที่กําหนด 
 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี 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 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภควัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามไดถามเก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยแบงออกเปน 3 ดาน 
ไดแก ดานกิจกรรมเก่ียวกับการทํางาน 5 ขอ ดานความสนใจดานอาหาร 4 ขอ และ ดานการความ
คิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค 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) เพ่ือศึกษาถึง รูปแบบการดําเนินชิวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภคของคนวัยทํางาน โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตอไปน้ี 

 3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาขอมูลจากเอกสารที่สามารถอางอิงได 
ผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือประกอบการสรางแบบสอบถาม 

 3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการนําขอมูลจากกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามมาา
ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูบริโภควัยทํางาน 
 

 4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  1. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดคาความ
เชื่อม่ันจากวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’ Alpha) ในตอนที่ 2 ซึ่งเปนขอมูล
เก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางานที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ทั้ง 3
ดาน ดังนี้ 

ดานกิจกรรมการทํางาน (Activity)                   มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .737 
ดานความสนใจเกี่ยวกับอาหาร (Interest)               มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .831 

 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค (Opinion)   มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .929 
  
  ซึ่งเม่ือเก็บแบบสอบถามรวบรวมไดครบจํานวน 385 คน นํามาตรวจสอบความสมบูรณ แลวจึง
ลงรหัสเพ่ือประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
  2. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบันทึกดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS 
for window เพ่ือวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
  3. การวิเคราะหขอมูล 
      3.1 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และคาสถิติรอยละ (Percentage) 
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      3.2 วิเคราะหขอมูลรูปแบบการดําเนินชีวิต ในดานกิจกรร ดานความสนใจ และดานความ
คดเห็น โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     3.3 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทมือถือแอลจี โดยใชการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และคาสถิติรอยละ (Percentage) 

     3.4 วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 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 และจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีอ่ยูรวมในปจจุบัน 
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 และประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 79.70 
โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 25,000 บาท จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 52.70 และ
สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีอ่าศัยอยูรวมกัน 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 ในระดับปานกลาง-
นอย  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74 กิจกรรมการประชุมนอกเหนือเวลาทํางาน อยูในระดับปานกลาง-นอย 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 กิจกรรมการออกรานหรือจัดงานนอกสถานที่ทํางาน อยูในระดับปานกลาง-
นอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.42 และมีกิจกรรมทํางานลวงเวลาในวันหยุด ในระดับปานกลาง-นอย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.14 ตามลําดับ 
 
 ดานความสนใจเก่ียวกับอาหาร 
 พบวาคนวัยทาํงานใหความสนใจเกี่ยวกบัอาหารโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.05 โดยสวนใหญใหความสนใจเกี่ยวกบัความรูในสวนของคุณคาทางโภชนาการที่จะไดรับจากการ
บริโภคอาหารตางๆ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 รองลงมาใหความสนใจในสวนของการอานนิตยสาร หรือ
บทความเก่ียวกับอาหาร ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 ใหความสนใจในสวนของขาวสาร
เก่ียวกับการคดิคนรูปแบบกระบวนการการผลิตอาหารแบบใหมๆ เชนการทอดอาหารโดยใชน้ําเปนตน 
อยูในระดับปานกลาง-นอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 และใหความสนใจในการทดลองชิมผลิตภัณฑ
อาหารใหมๆ ตามซุมในหางสรรพสินคา อยูในระดับปานกลาง-นอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 
ตามลําดับ 
 
 ดานความคดิเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค 
 พบวาคนวยัทาํงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัอาหารพรอมบริโภคโดยรวมในแงบวก โดยมีระดับ
ความเห็นดวยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 โดยสวนใหญคิดวาอาหารพรอมบริโภคชวยให
การดําเนินชีวติประจําวันสะดวกสบายมากข้ึน 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
พรอมบริโภคมีความอรอยของรสชาติเทยีบเทาอาหารปรุงสด อยูในระดับปานกลาง-นอย ตามลําดับ  
 
 สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรม การบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร พบวา 
 จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน พบวาสวนใหญ
บริโภคอาหารพรอมบริโภคประเภทแชเยน็ 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 โดยบริโภคมากที่สุดในม้ือเย็น จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33.80 และจะบริโภคใน
โอกาสที่ไมสามารถหาอาหารปรุงสดบริโภคได จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 46.00 ตามลําดับ 

สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 
โดยมีสมมติฐานจํานวน 10 ขอ ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1  เพศมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม

บริโภคในดานประเภทอาหาร ดานสถานที่บริโภค ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย ดานม้ืออาหาร และดาน
โอกาสในบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 
สมมติฐานที่ 2  อายุมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ชวงอายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม

บริโภค ในสวนของสถานที่บริโภค และม้ืออาหารที่เลือกบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 และชวงอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของ
อาหาร ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และดานโอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 3 สถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารพรอมบริโภค ในสวนของประเภทของอาหารพรอมบริโภค และมื้ออาหารท่ีเลือกบริโภค ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
สถานที่บริโภค ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และดานโอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

สมมติฐานที่ 4  ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารพรอมบริโภค ในสวนของสถานที่บริโภค และม้ืออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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 และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
ประเภทของอาหาร ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และดานโอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

 

สมมติฐานที่ 5  อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม

บริโภค ในสวนของสถานที่บริโภค บุคคลที่รวมบริโภคดวย ม้ืออาหารที่เลือกบริโภค และโอกาสในการ

บริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 และชวงอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของ
อาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 6  รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารพรอมบริโภค ในสวนของประเภทของอาหารพรอมบริโภค สถานที่บริโภค บุคคลที่รวมบริโภค 

และม้ืออาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดาน
โอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 7  จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวมในปจจุบันมีผลตอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวมในปจจุบันไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ดานสถานที่ และโอกาสในการบริโภค ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวมในปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานประเภทของอาหาร ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และม้ืออาหาร อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานที่ 8   รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานกิจกรรมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารพรอมบริโภค 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา กิจกรรมดานการทํางานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในสวนของประเภทของอาหาร และบุคคลที่บริโภครวม ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว  

 และกิจกรรมดานการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ใน
สวนของสถานที่บริโภค ม้ืออาหาร และดานโอกาสในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

สมมติฐานที่ 9   รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความสนใจเก่ียวกับอาหารมีผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความสนใจเกี่ยวกับอาหารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารพรอมบริโภค ในดานสถานที่บริโภค บุคคลที่บริโภครวม ม้ืออาหารที่เลือกบริโภค และดาน

โอกาสในการบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 และความสนใจเกี่ยวกับอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ใน
ดานประเภทของอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ 10 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอม

บริโภคมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภคไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ในสวนของประเภทของอาหาร สถานที่บริโภค และโอกาสใน

การบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พรอมบริโภค ใน ดานบุคคลที่รวมบริโภคดวย และม้ืออาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
ผลการวิจัยเรือ่งรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัย

ทํางานในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นาํมาอภิปรายผลดังนี้ 

 
1. ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร 
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลในดานลักษณะประชากรศาสตรของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครวัที่อยูรวมในปจจุบัน พบวา 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-31ป  มีสถานภาพโสด โดยสวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดเฉลีย่ตอเดือน10,001 – 
25,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกที่อาศยัอยูรวมกัน ณ ปจจุบัน 2-3 คน ซึ่งเม่ือพิจารณาจากลักษณะ
ของผูบริโภคโดยรวมจะพบวามีลักษณะคลายคลึงกัน ซึง่สามารถสรุปไดวาผูบริโภคอยูในสังคมกลุม
เดียวกัน ทําใหมีลักษณะทางกายภาพ และวัฒนธรรมคลายกัน ทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคลายกัน 
ซึ่งสอดคลองกันแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2542 : 32-34) กลาววา พฤติกรรมการบริโภคถูกกําหนด
ดวยลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางกายภาพถูกกําหนดดวยสภาพจิตวิทยา โดยสภาพจิตวทิยา
ถูกกําหนดดวยครอบครัว และครอบครวัถูกกําหนดดวยสังคม และสงัคมจะถูกกําหนดวยวัฒนธรรมของ
แตละทองถิ่น 
 
 ความสัมพันธของขอมูลทางดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 
 เพศ ไมมีความสัมพันฑกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในทุกๆ ดาน หมายความ
วา เพศไมมีผลตอพฤติกรรมการบริภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับแนวความคิดของพรทิพย 
สัมปตตะวนิช (2539 : 312-316) ที่วาเพศ (Sex) โดยสตรีจะเปนเปาหมาย และเปนผูบริโภคท่ีมีอํานาจ
ในการซ้ือสูง ไมวาจะเปนสินคาประเภทใดก็ตาม เชน สินคาสําหรับผูชาย หรือเด็ก มักจะสังเกตไดวาผูที่
ตัดสินใจซื้อมักเปนสตรีมากกวาเพศอ่ืน 
 
 อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารพรอมบริโภคดานประเภทของอาหาร ดาน
บุคคลที่รวมบริโภคดวย และโอกาสในการบริโภค หมายความวาชวงอายุมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภคดานตางๆ ที่กลาวมาขางตน ซึ่งสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล. (2543) กลาวไววา 
บุคคลที่อายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคา บริการ และพฤติกรรมที่แตกตางกัน 
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 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคดาน สถานที่
รับประทาน ดานบุคคลที่บรโิภครวม และโอกาสในการบริโภค หมายความวาสถานภาพสมรสมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 260) 
ที่วาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงแบบของการใชชีวติ มักจะทําใหเกิดปญหาซ่ึงมีรากฐานมาจากการบริโภค 
โดยการเปลี่ยนแปลงมากๆ และเปนไปอยางกระทันหันที่มีผลตอแบบของการใชชวีิตเกิดขึ้นไดในเฉพาะ
เหตุการณตางๆ เชน การแตงงาน การหยา การเกิด และคูสมรสตาย เปนตน และสอดคลองกับแนวคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 133) ที่วาวงจรชีวติของครอบครัว เปนขึ้นใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ
และพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน 
 

ระดับการศึกษา มีความสมัพันธกับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารพรอมบริโภคในดานประเภท
ของอาหาร บุคคลทีบ่ริโภครวม และโอกาสในการบริโภค หมายความวาระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค ซึ่งสอดคลองกับศิรวิรรณ เสรีรัตน (2541) กลาววา ระดับ
การศึกษาสูงสุดที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนม
จะบริโภคผลติภัณฑที่มีคณุภาพที่ดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 

 
 อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในดานประเภทของอาหาร 
ซึ่งสอดคลองกับ Kotler Phillip (1981:234) ไดใหความหมายของอาชีพของผูบริโภค เปนปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งแตละอาชีพจะนําไปสูความจําเปน และความตองการใชสินคาและบริการที่
แตกตางกัน อันเกิดจากวัฒนธรรมของแตละกลุม ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกัน 
 
 รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในดานโอกาสในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภค หมายความวารายไดตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการบรโิภคอาหารพรอม
บริโภค ซึ่งสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล.(2534) กลาวไววา รายไดของบุคคลจะกระทบตอสินคา และ
บริการที่เขาตดัสินใจซื้อ ทั้งทางดานตัวผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย และการตั้งราคา 
  

จํานวนสมาชกิในครอบครวัที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภคในดานประเภทของอาหาร บุคคลที่บริโภครวม และม้ืออาหาร หมายความวา จํานวน
สมาชิกในครอบครัวที่อาศยัอยูรวม ณ ปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม
บริโภค ซึ่งสอดคลองกับศุภกร เสรีรัตน.(2544:272) ซึ่งกลาวถึงโครงสรางครอบครัว ซึ่งแบงออกเปน 3 
แบบ คือ ครอบครัวแบบศูนย ครอบครัวแบบขยาย และครอบครัวแบบผสม ซึ่งสงผลถึงพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีแตกตางกัน 
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 2. ปจจัยทางดานรูปแบบการดําเนินชีวิต 
 ซึ่งสอดคลองกับ Kotler.(2000: 180) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวติของบุคคลน้ันๆ โดย
รูปแบบของการดํารงชีวิตจะแสดงออกถึงตัวบุคคลน้ันทีมี่ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมของเขาทั้งหมด 

ความสัมพันธของปจจัยรูปแบบการดําเนินชีวติกับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารพรอมบริโภค 
รูปแบบการดําเนินชีวติของผูบริโภคดานกิจกรรมเก่ียวกับการทํางานมีความสัมพันฑกับพฤติกรรมการ
บริโภคดานสถานที่บริโภค ม้ืออาหารที่บริโภค และโอกาสในการบรโิภค ซึ่งสอดคลองกับ James F. 
Engel. (1993: 449) กลาววา แบบของการดํารงชีวิตวาเปนแบบที่บุคคลดํารงชีพ และใชจายเวลาและเงิน
ที่แตกตางกันในดานตางๆ การมองสินคาอยางไร (What do you think about them) สินคาถูกมองวามี
ประโยชนดานใด จะนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางไร 

รูปแบบการดําเนินชีวติในดานความสนใจเกี่ยวกับอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคในดานประเภทของอาหาร และรูปแบบการดําเนินชีวติในดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอม
บริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคในดานบุคคลที่รับประทานรวม และม้ืออาหารในการ
บริโภค ซึ่งสอดคลองกับ Jame F. Engle. (1993:449) กลาววา แบบของการดํารงชีวติวาเปนแบบที่
บุคคลดํารงชพี และใชจายเวลาและเงินทีแ่ตกตางกันในดานตางๆ 

  
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
  ผลจากการวิจัย เร่ือง รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภค
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

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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รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคในดานม้ืออาหาร 
และโอกาสในการบริโภคอาหารพรอมบริโภค 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวม ณ ปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารพรอมบริโภคในดานประเภทของอาหาร สถานที่บริโภค บุคคลที่บริโภครวม และม้ืออาหาร 
ซึ่งผูประกอบการหรือผูเก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใช ดังนี้ 

- นําไปใชในการออกผลิตภัณฑสินคาใหม หรือเมนูใหมๆใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย เชนการ 
ออกแบบเมนูใหเหมาะสมกับม้ืออาหารเปนตน 

-  ไปประกอบการพิจารณานโยบายของบริษัท รวมถึงใชในการปรับ และวางแผนกลยุทธ 
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลยุทธทางการตลาดทั้งในสวนของนโยบายดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด เชน คนวัยทํางานมักจะรับประทานอาหารพรอมบริโภคที่บาน ดังน้ัน
บริษัทความกระจายสถานที่จัดจําหนายใกลที่อยูอาศัย เชนตามซูเปอรมารเก็ตในหมูบานเปนตน  

- ผูประกอบการสามารถใชขอมูลขางตนในการแบงกลุมตลาด และกําหนดกลุมเปาหมายของ 
สินคาแตละประเภทของบริษัท รวมถึงชวยในการมองตลาดไดเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น  เชนจัดเมนูอาหาร
พรอมบริโภคสําหรับวัยทํางานโดยอาจจะแบงตามอายุ เชนอาหารพรอมบริโภคสําหรับคนวัยทํางาน
ตอนตน ที่จะมี ที่มีคุณประโยชนที่ตองการในวัยนี้ หรือสําหรับคนวัยทํางานตอนกลางถึงปลาย ซึ่งอาจจะ
ตองการสารอาหารที่แตกตางกันเปนตน  

 
2.  ผลจากการวิจัยในสวนของรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนวัยทํางาน พบวา  
-    ในดานกิจกรรมเก่ียวกับการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอม

บริโภคในดานสถานที่บริโภค ม้ืออาหารที่บริโภค และโอกาสในการบริโภค ซึ่งผลการวิจัยในสวนนี้ 
สามารถชวยผูประกอบการในการวางแผนการตลาดในสวนของรูปแบบของผลิตภัณฑ โดยออก
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับม้ืออาหาร รวมถึงสถานที่จัดจําหนาย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค
และสรางอรรถประโยชนทางดานเวลาดวย 

-    ในสวนของดานความสนใจเกี่ยวกับอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคในดาน
ประเภทของอาหาร จากผลการวิจัย สามารถนําผลการวิจัยไปวางแผนการตลาดได โดยอาจจะเพิ่ม
กิจกรรมตางๆ เพ่ือกระตุนความสนใจของผูบริโภค รวมถึงการเขาไปทําการโฆษณาในสื่อตางๆ เชน
นิตยสารเกี่ยวกับอาหาร หรือ รายการทางโทรทัศน เพ่ือสรางการรับรูถึงผลิตภัณฑไปสูผูบริโภค 

-    และดานความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
ในดานบุคคลที่รับประทานรวม และม้ืออาหาร จากขอมูลสวนน้ี ผูประกอบการ สามารถนําไปวางแผน
เก่ียวกับการสื่อสารสรางความรูความเขาใจ ทัศนคติ โดยอาจจะอาศัยการประชาสัมพันธ เพ่ือสราง
ความถี่ในการบริโภค หรือการซื้อได 
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รวมถึงผลจากการวิจัยขางตนนี้ จะเห็นไดวา รูปแบบการดําเนินชีวิตในดานความสนใจเก่ียวกับ

อาหารน้ันอยูในระดับมาก ในขณะท่ีในสวนของกิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน และความคิดเห็นเก่ียวกับ
อาหารพรอมบริโภคอยูในระดับปานกลางถึงนอย ซึ่งจากผลตรงนี้ นักการตลาด หรือผูประกอบการ
สามารถนําขอมูลตรงนี้มาทําแผนการตลาดไดในหลายๆ สวน อาทิ ในสวนของการโฆษณา คุณคาทาง
โภชนาการ ในบรรจุภัณฑของอาหารพรอมบริโภคเพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือ รวมถึงกระตุนใหเกิดการ
บริโภคหรือทดลองดวย และในสวนแผนกวิจัยและพัฒนา สามารถนําขอมูลจุดน้ีใชในการคิดคน
เมนูอาหารใหมๆ ซึ่งตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหตรงจุด โดยท่ีอาจจะนําจุดที่คนวัยทํางานมี
ความสนใจเก่ียวกับอาหารทั้งในสวนของคุณคาทางโภชนาการ และขอมูลขาวสารตางๆของอาหาร มาใช
เปนจุดขาย โดยสามารถออกแบบผลิตภัณฑที่มีการเพ่ิมคุณคา หรือหลีกเลี่ยงสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ได เชน ทํา
จากเน้ือหมูปลอดการฉีดสี ทําจากผักปลอดสารพิษ เปนตน 

3.  ผลจากการวิจัยในสวนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางาน พบวา 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางานน้ันผูบริโภคสวนใหญจะบริโภค

อาหารพรอมบริโภคประเภทแชเย็น โดยมักจะบริโภคคนเดียว และจะบริโภคที่บานเปนสวนใหญ โดย
บริโภคมากที่สุดในมื้อเย็น และมักจะเลือกทานอาหารพรอมบริโภคเม่ือไมสามารถหาอาหารปรุงสดมา
ทานได ซึ่งจากผลการวิจัยในสวนน้ี บริษัทสามารถที่นําไปใชในการวางแผนดานการตลาด เชนการกระ
ดุนใหเกิดความถื่ในการบริโภคมากขึ้น เชนการจัดโปรโมชั่นในม้ืออาหารอ่ืนๆ ที่ผูบริโภคไมนิยม
รับประทานอาหารพรอมบริโภค เชน ม้ือกลางวัน โดยอาจจะจัดโปรแกรมการตลาดรวมกับรานคาปลีก 
โดยอาจจะขายเปนชุดรวมกับเคร่ืองด่ืมในราคาพิเศษ เปนตน  

 
ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่สงผลถึงพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารพรอมบริโภค 
   2. ควรทําการศึกษาทัศนคติของกลุมผูบริโภควัยทํางานเก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค  
   3. ควรทําการศึกษาเจาะลึกเขาไปในสวนของประเภทผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคแตละ
ประเภท วาผูบริโภคมีพฤติกรรมการรับประทานเหมือนกันหรือตางกันอยางไร เชนศึกษาถึงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารพรอมบริโภคประเภทแชเย็น ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เปนตน 
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แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
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       เลขท่ีแบบสอบถาม   
 

แบบสอบถาม 
 
รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร 

 
แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือการรวบรวมขอมูลในการจัดทําสารนิพนธของนิสิตปริญญา

โทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงรปูแบบการดําเนินชีวติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของ
คนวัยทํางาน  ซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษานี ้จะนําไปเปนประโยชนในการพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับ
รูปแบบการดําเนินชีวติ และพฤติกรรมการบริโภค 
โดยแบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถาม 3 ตอน  คือ 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 รูปแบบการดําเนินชีวติดานการบริโภคอาหารของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพรอมบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม         

 

 
ตอนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง □  หนาขอความท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 
 

1. เพศ 
□  ชาย    □  หญิง 
 

2. อายุ 
□  20 – 25 ป     □  26 – 31 ป     □  32 – 37 ป                    
□  38 – 43 ป     □  44 – 49 ป   □  50 – 55 ป 

3. สถานภาพสมรส 
□ โสด       □ สมรส             □  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
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4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
□ ต่ํากวาปริญญาตรี  □ ปริญญาตรี       □ สูงกวาปริญญาตรี 
 

5. อาชีพ 
□ พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน □ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
□ เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว □ อ่ืน ๆ..................................... 
 

6. รายไดตอเดือน 
□ ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท □ 10,001 – 25,000 บาท 
□ 25,001 – 40,000 บาท  □ 40,001 – 55,000 บาท 
□ 55,001 ข้ึนไป 
 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูรวมกัน ณ ปจจุบัน 
□ อาศัยอยูคนเดียว           □  2-3 คน 
□ 4-5 คน            □  มากกวา 5 คน 
 

ตอนที่ 2 :  แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย√ลงในชองขอความท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทานมากท่ีสุด 

 
 
 

 

กิจกรรม 

ระดับการทํากิจกรรม 

เปน
ประ
จํา 

บอย
คร้ัง 

บาง
คร้ัง 

นาน
ๆ 
คร้ัง 

ไม
เคย
ทํา 

  5 4 3 2 1 

กิจกรรมเกี่ยวกับการทํางาน           
   1.  การออกไปพบลูกคานอกสถานท่ีทํางาน      
   2.  การออกรานหรือจัดงานนอกสถานท่ีทํางาน      
   3.  การประชุมนอกเหนือเวลาทํางาน           
   4.  การทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกต ิ      
   5.  การทํางานลวงเวลาในวันหยุด      
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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 

ความสนใจ 

ระดับความสนใจ 

มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

ไม
สนใจ 

  5 4 3 2 1 
ความสนใจเก่ียวกับอาหาร           

1.  ทานสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑอาหารใหมๆ ตามซุมใน 
     หางสรรพสินคา      
2.  ทานสนใจอาน นิตยสาร หรือบทความเก่ียวกับอาหาร      
3.  ทานสนใจขาวสารเกี่ยวกับการคิดคนรูปแบบการบวนการ 
    การผลิตอาหารแบบใหมๆ เชน การใชน้ําทอดอาหารแทน  
    น้ํามัน เปนตน      
4.  ทานสนใจขอมูลท่ีเปนความรูเกี่ยวกับคุณคาทาง   
    โภชนาการท่ีจะไดรับจากการบริโภคอาหารตางๆ           

 
ความคิดเหน็ 

ระดับความเห็นดวย 

เห็น
ดวย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

ไม
เห็น
ดวย 

  5 4 3 2 1 
ความคิดเหน็เก่ียวกับอาหารพรอมบริโภค           

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

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง □  หนาขอความท่ีเปนจริง หรือเติมขอความใน 
                  ชองวางใหตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 
 

1. ประเภทของอาหารพรอมบริโภคท่ีสวนใหญทานเลือกท่ีจะบริโภคมากท่ีสุดไดแกขอใด 
□  อาหารพรอมบริโภคแบบแชเย็น   □  อาหารพรอมบริโภคแบบแชแข็ง 

     เชน ไสกรอก หมูยอ ไกโทริยากิ       เชน ขาวตมทะเลแชแข็ง 

□  อาหารพรอมบริโภคแบบกระปอง  □  อาหารพรอมบริโภคแบบแหง 

     เชน ปลากระปอง แกงเขียวหวานกระปอง         เชน หมูหยอง น้ําพริกแหงตางๆ 

2. โดยสวนใหญทานมักจะซ้ืออาหารพรอมบริโภคไปรับประทานท่ีไหน 
□  บาน     □  สถานท่ีทํางาน 
□  ในยวดยานพาหนะ    □  หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต  
□  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................. 

 
3. โดยสวนใหญทานมักรับประทานอาหารพรอมบริโภคกับใคร 

□  รับประทานคนเดียว    □   รับประทานกันคนรัก/แฟน 
□  รับประทานกับเพ่ือน/ เพ่ือนรวมงาน  □  รับประทานกับครอบครัว  
□   อ่ืนๆ โปรดระบุ .…………………… 

 
4. ทานรับประทานอาหารพรอมบริโภคมื้อใดมากท่ีสุด (ตอบเพียงขอเดียว) 

□   ม้ือเชา      □  ม้ือกลางวัน 
□   ม้ือเย็น     □  ม้ือค่ํา/มื้อดึก 
 

5. ทานรับประทานอาหารพรอมบริโภคในโอกาสใดมากที่สุด (ตอบเพียงขอเดียว) 
□   รับประทานทุกวัน    □  รับประทานเฉพาะวันทํางาน 
□   รับประทานเฉพาะวันหยุด   □  รับประทานเมื่อมีโอกาสพิเศษ เชน  
            จัดเล้ียงวันเกิด เปนตน 
□   รับประทานเมื่อไมสามารถหา  □   อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………. 
      อาหารปรุงสดรับประทานได         ……………………………………. 

 
.......................................................................................................................... 

ขอบคุณคะ 
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