
 

 

 

บทที ่1 
 

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงมากมายท่ีโดยรวม
เรียกว่าเป็นยุคโลกาภิวฒัน์ หรือโลกไร้พรมแดน (Globalization) ผูค้นสามารถรับรู้ข่าวสาร มีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว การติดต่อเช่ือมโยงกนั ระหวา่งประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศ
หน่ึงสามารถกระท าได้สะดวกและรวดเร็ว เปรียบเสมือนว่าเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวกัน โดยมี
ความกา้วหน้าทางขอ้มูลข่าวสารเขา้มาเป็นตวัแทนของสัญลกัษณ์แห่งยุคสมยั จนบางคร้ังมีคนเรียก 
ยุคน้ีว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ อย่างกวา้งขวางและรวดเร็วใน 
ระดบัโลก (ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, 2551) จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้ท าให้การคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวกปลอดภยัมากข้ึน ส่งผลให้ผูค้นมีการเดินทางไปยงัต่างประเทศมากข้ึนทุกปีไม่วา่
จะเดินทางเพื่อท าธุรกิจ การคา้ขาย การท่องเท่ียว การศึกษา หรือการอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้
ซ่ึงกนัและกนั การเดินทางไปยงัต่างถ่ินหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการอาศยัอยู่แบบชั่วคราวหรือ
แบบถาวร ผูค้นเหล่านั้นย่อมต้องมีการปรับตวัในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เข้ากับสังคมและเศรษฐกิจ
รวมทั้งประเพณีวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ 

ประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกนัทั้งลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลเมือง ท าให้แต่ละประเทศมีปัจจยัดา้นสังคม เศรษฐกิจ ประเพณีและวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนกนั
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขน าไปสู่ความสามารถในการหาวตัถุดิบ การผลิตอาหาร ตลอดจนวิธีการประกอบอาหาร
ท่ีแตกต่างกนัอีกทั้งยงัท าให้อาหารของคนประเทศนั้นๆ มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่งผลให้
เกิดความเช่ือ ขอ้ห้าม หรือขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการปรุงและการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมือนกนั ดงันั้นการ
ท่ีผูค้นต้องเดินทางไปยงัต่างถ่ิน ต่างท่ีอยู่อาศัยจากเดิมของตน เช่น การเดินทางไปอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศเป็นเวลานาน ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างสะดวกและมีความสุข 
โดยเฉพาะการปรับตวัดา้นสังคมและเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบัปัจจยัการบริโภคอาหาร เน่ืองจากอาหารเป็น 
1 ใน ปัจจยั 4 ท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และคนตอ้งบริโภคอาหารอย่างน้อยวนัละ 3 ม้ือ 
(สิริพนัธ์ุ จุลกรังคะ, 2545) ส่วนวิธีการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรมีรสชาติ เปร้ียว หวาน มนั เค็ม ขม 
หรือเผด็ แลว้แต่ความนิยม ความชอบของคนในประเทศนั้นๆ ตามวิธีการปรุงท่ีแตกต่างกนัออกไป 
(จุนดงั เบนโตะ, 2552) 
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การบริโภคอาหารนั้น หากมีการปูพื้นฐานจากครอบครัวท่ีดีตั้งแต่เกิดจนเขา้สู่วยัเด็ก วยัรุ่น 
และวยัผูใ้หญ่ ไดรั้บประโยชน์จากสารอาหารครบถว้นเหมาะสมตามแต่ละช่วงของวยัจะก่อให้เกิดผลดี
ต่อสุขภาพร่างกายน ามาซ่ึงการมีภูมิตา้นทานท่ีดี แต่ในทางตรงกนัขา้มหากคนเรามีนิสัยการบริโภค
อาหารท่ีไม่ถูกตอ้งไม่มีการพิจารณาเลือกอาหารท่ีดีมาบริโภค เลือกบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม เช่น
บริโภคอาหารท่ีมีแต่ไขมนัมากเกินไปหรือมีรสหวานจดั มีน ้ าตาลมากเกินไปก็อาจเป็นการน าโรคภยั
มาสู่ตนเองก่อเกิดผลเสียต่อสุขภาพได ้ ส าหรับคนเรานั้นถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูอ่าศยัใหม่ ยงัคง
อยู่กบัสภาพแวดลอ้มเดิม ธรรมชาติและวฒันธรรมเดิม ร่างกายก็จะไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
มากนกั แต่ถา้คนเรามีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่หม่ สภาพแวดลอ้มใหม่ ธรรมชาติและวฒันธรรมใหม่ท่ี
แตกต่างไปจากเดิมย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเกิดข้ึนและอาจตอ้งท าการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองอาหารการการบริโภค เช่น วยัท างานถา้มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีการท างานไป
อยู่ต่างพื้นท่ีหรือต่างประเทศ ก็จะมีสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทั้ งด้านประเพณี 
วฒันธรรม และการบริโภคอาหาร (ประหยดั สายวเิชียร, 2547) 

ปัจจุบันการคมนาคมสะดวกรวดเร็วท าให้การติดต่อส่ือสารกับวฒันธรรมอ่ืนและรู้จัก
วฒันธรรมอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวฒันธรรมของตนเองมากข้ึน โอกาสของการเคล่ือนยา้ยวฒันธรรม
ระหวา่งกลุ่มและระหวา่งประเทศมีมากข้ึนตามไปดว้ยซ่ึงการเคล่ือนยา้ยทางวฒันธรรมในท่ีน้ีหมายถึง
วฒันธรรมจากสังคมหน่ึงไดมี้การเคล่ือนยา้ยไปยงัอีกสังคมหน่ึง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาของผูเ้ป็น
เจา้ของวฒันธรรม ในอดีตการเคล่ือนยา้ยทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนเด่นชัดจากกรณีการล่าอาณานิคม  
แต่ปัจจุบนัอ านาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจ รวมถึงส่ือและเทคโนโลยีไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับ
ประเทศท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจใช้ขยายตลาดการคา้เพื่อด ารงความมีเสถียรภาพของการเป็นประเทศ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันประเทศท่ียงัไม่มีความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจต้องการมี
ความสัมพนัธ์ (ทางเศรษฐกิจ) กบัประเทศท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจ ดงันั้นการเคล่ือนยา้ยทางวฒันธรรม
ในปัจจุบนัจึงไดเ้ปล่ียนมาอยูใ่นรูปแบบของการคา้ขา้มชาติ การท่องเท่ียวและการศึกษาเป็นส าคญัจาก
การท่ีโลกยุคปัจจุบนัได้พฒันาไปสู่สังคมสารสนเทศถึงแม้ว่าคนเราไม่มีการเดินทางติดต่อไปมา
ระหวา่งกนัแต่ผูค้นยงัสามารถติดต่อ ส่ือสารหรือรับรู้ข่าวสารและสาระจากวฒันธรรมของอีกฝ่ายหน่ึง
ไดโ้ดยผ่านทางระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ตหรือโทรทศัน์ระหว่างประเทศ 
ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าระบบส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการเร่งให้เกิดการเคล่ือนยา้ยทางวฒันธรรม
ในอตัราท่ีเร็วและขยายพื้นท่ีออกไปกวา้งมากข้ึนใหญ่ข้ึนไม่เวน้แมเ้ศรษฐกิจการท่องเท่ียวในโลก
สังคมเครือข่ายออนไลน์ (นิศากร ทองนอก, 2551) 

 
 



3 

 

 

จากสถิติคนไทยท่ีเดินทางไปยงัต่างประเทศในปี พ.ศ. 2553 ประมาณ 5.2 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจาก
ปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 5 แสนคน จากตวัเลขดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่คนไทยเดินทางไปยงัต่างประเทศ
เพิ่มข้ึนซ่ึงสถิติประเทศท่ีคนไทยเดินทางไปมากท่ีสุดคือ ประเทศเกาหลีใต ้รองลงมาคือ ญ่ีปุ่นและ
ฮ่องกง ตามล าดบั ถึงแมว้า่คนไทยจะเดินทางไปยงัต่างประเทศมากข้ึนในทางตรงกนัขา้มชาวต่างชาติก็
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและอาศยัอยู่ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ดงันั้นการท่ีมีคนไทยจ านวน
หน่ึงมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปอาศยัอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน เพื่อท าธุรกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง
นั้น จึงตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมเศรษฐกิจ ประเพณีวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ ดว้ยเช่นกนั
โดยเฉพาะเร่ืองการบริโภคอาหาร (สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว, 2554) 

ส าหรับในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีน ้ ามาก เพียง
พอเหมาะกับธุรกิจท่ีต้องการน ้ าเป็นส่วนประกอบหลักลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วยเกาะ
ประมาณ 7,107 เกาะ มีอากาศร้อนช้ืน ฤดูฝนมีพายุและมรสุมจ านวนมากสังคมของคนฟิลิปปินส์เป็น
ผลพวงมาจากอดีตท่ีเคยมีความเป็นอยู่แบบง่ายๆกลายเป็นประเทศท่ีประชาชนนับถือศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิกมากกวา่ ร้อยละ 90 สังคมมีความใกลชิ้ดกนัในครอบครัว มีระบบพ่อแม่อุปถมัภ ์ 
ผูท่ี้ไดรั้บการอุปถมัภต์อ้งส านึกในบุญคุณของผูอุ้ปถมัภซ่ึ์งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปกครองของชาว
สเปนท่ีปกครองประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลาประมาณกว่า 400 ปี ภายหลงัจากประกาศอิสรภาพจาก
สเปนแลว้ประเทศประเทศฟิลิปปินส์ยงัตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหรัฐอเมริกาอีกเป็นเวลาเกือบ
50 ปี (สีดา สอนสี, 2545) จากการท่ีประเทศฟิลิปปินส์มีลกัษณะอากาศร้อนช้ืนท่ีคลา้ยกบัประเทศไทย
ท าใหมี้วตัถุดิบในการปรุงและประกอบอาหารบางส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัต่างกนัท่ีประเทศฟิลิปปินส์เคย
ตกเป็นอาณานิคมของประเทศสเปน และสหรัฐอเมริกานั้น ท าให้การประกอบอาหารยงัคงได้รับ
อิทธิพลจากประเทศทั้งสอง ส าหรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นการปรุงและประกอบอาหารคลา้ยกบัประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ตะไคร้ ขิง กระเทียม หอมหวัใหญ่และขา้วสาร เป็นตน้ จากการท่ีมีวตัถุดิบบางอย่างท่ีคลา้ยกนั 
อาหารฟิลิปปินส์และอาหารไทยจึงมีรูปร่างหน้าตาและรสชาติท่ีคล้ายกัน แตกต่างกันท่ีอาหาร
ฟิลิปปินส์มีรสหวาน และมนัมากกวา่ของไทย ซ่ึงอาหารไทยจะเนน้รสเผด็และเขม้ขน้กวา่ (ส านกังาน
ส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา, 2554) 

ปัจจุบนัแมว้่าคนไทยไม่นิยมเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อการท่องเท่ียวมากนัก แต่ใน
ดา้นธุรกิจมีหลายบริษทัของไทยท่ีเขา้ไปเปิดด าเนินการดา้นการคา้และการลงทุน ซ่ึงบริษทัในเครือ
เจริญโภคภณัฑ์อาหารเป็นบริษทัหน่ึงจากบริษทัเอกชนไทย ท่ีไดเ้ขา้ไปด าเนินงานดา้นการคา้และการ
ลงทุนในธุรกิจอาหาร ทั้งน้ีการท่ีคนไทยบางกลุ่มไดมี้โอกาสไปท างานในประเทศฟิลิปปินส์นั้น ท าให้
กลุ่มคนเหล่าน้ีมีการปรับตวัหลายๆ ด้าน รวมทั้งในด้านของการบริโภคอาหาร ซ่ึงถือได้ว่ามีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการด ารงชีวติในแต่ละวนัดงันั้นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและพนกังานท่ีเป็นคนไทยจึงตอ้ง
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มีการปรับเปล่ียนการด ารงชีวิตของตนให้เขา้กบัสภาพความเป็นอยู่ใหม่ทั้งสภาพภูมิประเทศ สภาพ
อากาศ สังคม ประเพณีและวฒันธรรม โดยเฉพาะการบริโภคอาหาร ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึง
ปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารของพนักงานคนไทยท่ีท างานใน บริษทั 
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั ดงักล่าว 

 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภค
อาหารของคนไทยท่ีท างานในบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานคนไทยท่ีท างานในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม 
โดยตอ้งอยูอ่าศยัในประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป จ านวน 36 คน 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจ
ท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารของคนไทยท่ีท างานในบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประกอบดว้ย 

1. การบริโภคอาหาร ไดแ้ก่ การปฏิบติัเก่ียวกบัการบริโภคอาหาร 5 หมู่ เคร่ืองด่ืม 
ขนมและอาหารวา่ง รวมทั้งม้ืออาหารท่ีบริโภค 

2. ปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว วฒันธรรมอาหาร ท่ีพกัอาศยั สภาพวตัถุดิบ
และการปรุงอาหาร และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ คือ รายไดแ้ละค่าครองชีพ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ปัจจัยด้ำนสังคมทีม่ีต่อกำรบริโภคอำหำร หมายถึง ครอบครัว วฒันธรรมอาหาร ท่ีพกัอาศยั  
สภาพวตัถุดิบและการปรุงอาหารของกลุ่มคนไทยท่ีท างานในบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั
ประเทศฟิลิปปินส์    

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิทีม่ีต่อกำรบริโภคอำหำร หมายถึง รายไดแ้ละค่าครองชีพของคนไทยท่ี
ท างานในบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั ประเทศฟิลิปปินส์ 

กำรบริโภคอำหำร หมายถึง การปฏิบติัเก่ียวกบัการบริโภคอาหารท่ีพนกังานกระท า 
ประกอบดว้ยความถ่ีในการรับประทานอาหาร 5 หมู่ เคร่ืองด่ืม ขนมและอาหารวา่ง ม้ืออาหารท่ี
บริโภค 
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คนไทยที่ท ำงำนในฟิลิปปินส์ หมายถึง คนไทยท่ีเป็นพนกังานในบริษทั เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีมีระยะเวลาอยูอ่าศยั ณ ประเทศฟิลิปปินส์ นานกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารของคนไทยท่ี
ท างานในบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั ประเทศฟิลิปปินส์ ไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ไดข้อ้มูลวฒันธรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในต่างประเทศ 
2. เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 


