
 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารของคนไทยท่ี
ท างานในบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั ประเทศฟิลิปปินส์ ผูศึ้กษาได้คน้ควา้เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลศึกษา ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

1.  การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศ 
1.1 ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) 
1.2 ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) 

2.  การบริโภคอาหารของคนวยัท างาน 
2.1 การบริโภคอาหารและอาหารหลกั 5 หมู่กบัคนวยัท างาน 
2.2 อาหารและสารอาหารส าหรับคนวยัท างาน 

3.  ปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร 
3.1 ครอบครัวเดิมและวฒันธรรมการบริโภคอาหาร 
3.2 สังคมใหม่และสถานท่ีพกัอาศยั 
3.3 สภาพวตัถุดิบอาหาร ผูรั้บผดิชอบการปรุงอาหารและหลกัการปรุงอาหาร 

4.  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร 
4.1 ดา้นรายได ้
4.2 ค่าครองชีพ 

5.  การคดัเลือกบุคคลไปท างานต่างประเทศของ บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั  
5.1 นโยบายก าลงัคนของธุรกิจระหวา่งประเทศ 
5.2 การคดัเลือกบุคคลไปปฏิบติังานในต่างประเทศ 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การเคลือ่นย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 
ภายใต้กระแสโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนัไม่เพียงเปิดโอกาสกวา้งต่อการขยายตวัทางการค้า

ระหวา่งประเทศเท่านั้น แต่ยงัส่งเสริมการลงทุนระหวา่งประเทศดว้ยซ่ึงการลงทุนระหวา่งประเทศหรือ
ท่ีเรียกวา่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI: Foreign Direct Investment) ถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลกอีกประการหน่ึงซ่ึงค่อนขา้งส าคญัและทวีความส าคญัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยท่ี
กลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้เป็นผูมี้บทบาทอยา่งยิ่งต่อการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ กระแส
การออกไปลงทุนโดยตรงของบริษทัขา้มชาติในประเทศก าลงัพฒันาโดยเฉพาะ เกาหลีใต ้ ไตห้วนั 
ฮ่องกง และสิงคโปร์มีมากข้ึนจากในอดีต นอกจากน้ีประเทศกาลงัพฒันาอ่ืนๆ ในเอเชีย อาทิ จีน 
มาเลเซีย ไทย และอินเดียก็ยงัมีแนวโน้มออกไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มข้ึนอีกดว้ย ปรากฏการณ์
ดงักล่าวจึงน่าจะสะทอ้นนยัส าคญับางอยา่งท่ีดีเกิดข้ึนกบัประเทศเหล่าน้ีซ่ึงเป็นประเทศท่ีเป็นฐานการ
ผลิตสินคา้ส าคญัของตลาดโลก ส าหรับธุรกิจไทยมีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศมากข้ึนโดย
ระหว่างปี 2546 – 2550 มีมูลค่าสูงถึง 117.9 พนัลา้นบาท หรือมูลค่าเฉล่ีย 23.6 พนัลา้นบาทต่อปี 
(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2551) จากปัจจยัดงักล่าวท าให้มีการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนยา้ยของคนอยา่งเสรี 
ส่งผลใหเ้กิดการเดินทางทั้งเพื่อการท่องเท่ียวและการท าธุรกิจในท่ีต่างๆ ทัว่โลกไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั ส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไม่ได้คือการเคล่ือนย้ายแรงงานทั้ งการเคล่ือนยา้ยแรงงานภายในประเทศเองและการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศ ดัง่ท่ี สุณี ฉัตราคม(2555)ไดเ้สนอว่า มีปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศ 2 ปัจจยั คือ  

1. ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) คือปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุผลกัดนัให้แรงงานเคล่ือนยา้ย
ออกจากประเทศบา้นเกิดโดยปัจจยัผลกัดนัทัว่ไปไดแ้ก่ 

1. การวา่งงานซ่ึงหมายถึงการท่ีประเทศนั้นมีแรงงานเกินความตอ้งการจา้ง
งานในประเทศ ท าใหมี้การเกิดประโยชน์จากก าลงัคนไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ 

2.  ระดับค่าจ้างและเงินเดือนท่ีต ่าเม่ือเทียบกับต่างประเทศ แรงงานมี
โอกาสเคล่ือนยา้ยสูงถา้หากแรงงานกลุ่มนั้นไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนต ่ากวา่แรงงานอาชีพเดียวกนั
ในต่างประเทศ ซ่ึงแรงงานเหล่าน้ีมีแนวโนม้เคล่ือนยา้ยเพื่อรายไดท่ี้สูงกวา่ 

3.  การขาดส่ิงจูงใจส าหรับความกา้วหนา้ในอาชีพ เม่ือแรงงานมองไม่เห็น
โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพการท างานยอ่มเกิดความรู้สึกท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปท างานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถสูง 

4.  นโยบายก าลงัคนท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะประเทศดอ้ยพฒันาท่ีอาจไม่
มีแผนพฒันาก าลงัคนให้สมดุลกบัความตอ้งการ หรือการฝึกฝนอบรมอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการ
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เป็นผลให้ไม่มีงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ ท าให้แรงงานมีการเคล่ือนยา้ยไปยงัประเทศท่ียงัมี
ความตอ้งการ 

5. ปัจจยัสังคมและการเมือง เป็นการเคล่ือนยา้ยแรงงานเน่ืองจากความไม่
พอใจสภาพสังคมและการเมืองในประเทศ เช่น ความวุ่นวายทางการเมือง การกดข่ี กีดกันในเร่ือง 
เช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม 

2. ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) คือปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุดึงดูดใหแ้รงงานเคล่ือนยา้ยจาก
ประเทศบา้นเกิดเขา้สู่ประเทศใดประเทศหน่ึงปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ 

1. ระดบัค่าจา้งและเงินเดือนท่ีสูงกว่าในประเทศบา้นเกิดของแรงงาน ซ่ึง
เป็นส่ิงดึงดูดใจใหมี้การอพออกจากประเทศบา้นเกิดเพื่อแสวงหารายไดท่ี้สูงกวา่ 

2. การขาดแคลนก าลงัคนในบางสาขา เม่ือมีการขาดแคลนก าลงัคนในบาง
สาขา ท าให้มีการดึงดูดการเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้มาในประเทศ หากระดับรายได้เงินเดือนและ
ค่าจา้งสูงมากพอ 

3. โอกาสส าหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ความกา้วหน้าในอาชีพเป็นส่ิง
ดึงดูดใจใหผู้มี้ความรู้ ความช านาญ ระดบัสูงจากประเทศท่ีพฒันานอ้ยกวา่อพยพเขา้มาเพื่อแสวงหา
ความเจริญกา้วหนา้ดา้นอาชีพในประเทศท่ีการพฒันามากกวา่ 

4. การใหน้กัศึกษาต่างประเทศ มีโอกาสเขา้มารับการศึกษา อบรมได ้ เป็น
ส่ิงท่ีท าให้ดึงดูดก าลงัคนต่างประเทศเขา้มาตั้งหลกัแหล่งการท างานมากข้ึนหากระบบการศึกษา 
อบรมเหมาะสมหรือดีกวา่ประเทศบา้นเกิดของผูท่ี้เขา้มาศึกษา อบรม   

จากปัจจยัดังกล่าวข้างตน้ การเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
สามารถติดต่อส่ือสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็วท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานได้โดยง่ายทั้ ง
ภายในประเทศรวมถึงการเคล่ือนยา้ยในระดบัประเทศ คือจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง 
การเคล่ือนยา้ยในระดบัประเทศอาจกระท าได้อย่างไม่เสรีอนัเน่ืองมาจากการกีดกนั ปกป้องสิทธิ 
ผลประโยชน์ส าหรับคนของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามพอจะสรุปไดว้่าการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้ม
ชาติท าให้รายไดเ้ฉล่ียสูงข้ึน จึงเป็นแรงดึงดูดให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มประเทศมากข้ึน โดย
คนจากประเทศท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจดอ้ยกวา่ไปท างานในประเทศท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจท่ีดีกวา่ 
เพื่อแสวงหา  ความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพและชีวติในอนาคตท่ีดีข้ึน                                                         
 
 
 
 



9 

 

การบริโภคอาหารของคนวยัท างาน 
การบริโภคอาหาร หมายถึง การน าอาหารเขา้สู่ร่างกาย ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและ

ด ารงชีวิตอยู่ได้ ดงัท่ี  อบเชย วงศ์ทอง (2551) ได้สรุปไวว้่า อาหารมีความส าคญักบัชีวิตคนเรามาก 
เพราะอาหารเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงให้เราด ารงชีวิตอยู่ได ้ทั้งยงัเป็นแหล่งสร้างพลงังาน ท าให้ร่างกาย
เจริญเติบโต มีภูมิคุม้กนัโรค และท าให้ระบบต่างๆ ในร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ตอ้งการอาหารและพลงังานของคนเราจะแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ และสภาวะของร่างกาย เช่น  
วยัเด็กร่างกายจะตอ้งการพลงังานมากท่ีสุด เพื่อน าไปใช้ในการสร้างกระดูก กล้ามเน้ือ และเน้ือเยื่อ
ต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตหรือในภาวะพิเศษอย่างหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็จะมีความ
ตอ้งการสารอาหารมากข้ึน เป็นตน้ แต่ไม่ว่าจะอายุเท่าใดร่างกายก็ตอ้งการสารอาหารชนิดเดียวกนั  
แต่ปริมาณจะแตกต่างกันไปตามเพศ วยั และกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าอยู่ในชีวิตประจ าวนั ดังนั้ นการ
รับประทานอาหารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทุกวนั ตลอดจนการ
รับประทานอาหารท่ีปรุงสุก สะอาด ปลอดภยัจากการปนเป้ือนเช้ือโรคและสารเคมี จะท าให้ร่างกาย
แข็งแรงสมบรูณ์ มีชีวิตได้อย่างปกติสุข อาหารแต่ละอย่างประกอบด้วยสารอาหารหลายๆ อย่างใน
ปริมาณไม่เท่ากนั สารอาหารแต่ละอย่างให้ประโยชน์แก่ร่างกายแตกต่างกนั ไม่มีอาหารชนิดใดชนิด
เดียวท่ีประกอบไปด้วยสารอาหารทุกอย่างท่ีร่างกายตอ้งการในปริมาณเพียงพอและไดส้ัดส่วน เช่น 
ขา้วเป็นอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตมาก น ้ ามนัหรือเนยเป็นอาหารท่ีมีไขมนัมาก เน้ือสัตว ์ไข่ ถัว่เป็น
อาหารท่ีมีโปรตีนมาก ผกัและผลไม้เป็นอาหารท่ีมีวิตามินและแร่ธาตุมาก เป็นต้น ปริมาณของ
สารอาหารในอาหารแต่ละชนิดจะมีมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กบัชนิดของอาหาร ส่วนวิธีการปรุงอาหาร
และวิธีการเก็บรักษายงัมีผลท าให้เกิดการสูญเสียสารอาหารบางชนิดได ้ดงันั้นการรับประทานอาหาร
เพื่อให้มีสุขภาพดี จึงควรรับประทานอาหารหลายๆ ชนิดในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัอายุและสภาพ
ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและพฒันาการอย่างเหมาะสมมนุษยบ์ริโภคอาหารหรือรู้ว่า
อะไรเป็นอาหารจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ค่านิยมท่ีคนในสังคมวฒันธรรมยึดถือปฏิบติั
แลว้ถ่ายทอดทั้งทางตรงและทางออ้มต่อเน่ืองกนัมาเร่ือยจนกลายเป็นวฒันธรรมอาหาร (Food Culture) 
อย่างไรก็ดีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ได้มีมาแต่ก าเนิดแต่เกิดจากการเรียนรู้ เลียนแบบจาก
ครอบครัวและสภาวะแวดลอ้มจึงสามารถเปล่ียนแปลงได ้

1. การบริโภคอาหารและอาหารหลกั 5 หมู่กบัคนวยัท างาน 
ตามหลกัประชากรศาสตร์วยัท างาน คือ ประชาชนท่ีมีอายุระหวา่ง 15 - 59 ปี เป็นวยัท่ี

มีความส าคญัมากเพราะเป็นวยัท่ีตอ้งรับผิดชอบตนเอง ครอบครัวและสังคมเป็นช่วงวยัท่ีมีระยะเวลา
ของชีวิตยาวและมีการเปล่ียนแปลงทางสรีระร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมค่อนขา้งมาก ท าให้คน
วยัน้ีตอ้งเผชิญกบัความเครียด ภาวะบีบคั้นหลายด้าน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม 
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ส่ิงแวดลอ้มและความเป็นอยู่ จึงท าให้วยัน้ีมีความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ (นาถือ 
มโนขนัธ์, 2550) 

ความตอ้งการพลงังานและสารอาหารแต่ละประเภทของร่างกายคนวยัท างานนั้นมี
ความแตกต่างข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการเช่น เพศ สภาพร่างกายและวยั โดยเฉพาะวยัท างานช่วงอายุ
ระหว่าง 15-59 ปี เป็นวยัท่ีตอ้งการพลงังาน ความแข็งแรง ความกระฉับกระเฉง มีสมองท่ีปลอดโปร่ง 
แต่เม่ือวยัท่ีมากกว่า 30 ปีข้ึนไปก็เร่ิมมีความเปล่ียนแปลงต่างๆ เกิดข้ึนกบัร่างกาย ความแข็งแรงของ
โครงกระดูก กลา้มเน้ือ ก็จะเร่ิมเส่ือมโทรมลง บางคนเร่ิมมีร้ิวรอย ผิวหนงัเร่ิมเห่ียวยน่ ผมเร่ิมหงอกคน
วยัน้ีจึงควรต่ืนตวั และหาวิธีการท่ีจะชะลอความเส่ือมของร่างกายด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
วิถีชีวิต ทั้งการออกก าลงักาย การพกัผอ่น และพิถีพิถนัในการบริโภคอาหารมากกวา่วยัอ่ืน เพราะวยัน้ี
ต้องการสารอาหารบางอย่างเพิ่มข้ึนเพื่อด ารงสภาพและชะลอความเส่ือมของร่างกายโดยเฉพาะ 
วยัท างานท่ีเร่ิมเขา้สู่ วยัทอง (อายุ 45 - 60 ปี) ท่ีฮอร์โมนเพศเร่ิมท างานนอ้ยลง ท าให้มีอาการหงุดหงิด
ง่าย ร้อนวูบวาบตามตวั และมีโรคต่างๆรุมเร้าได้ง่าย เช่นโรคกระดูกพรุน โรคเลือด โรคหัวใจและ 
ยงัก่อใหเ้กิดอาการต่างๆ เช่น นอนไม่หลบั หงุดหงิดง่าย เวียนศีรษะใจสั่น ขาดสมาธิ เหน่ือยง่าย อาการ
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีชีวิตประจ าวนัท่ีเร่งรีบและไม่มีโอกาสเลือกส่ิงต่างๆ 
ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพ (บจก. เมกา้ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย, 2554)  จากเหตุผลดงักล่าว กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข (2555) ไดใ้หข้อ้แนะน าในการบริโภคอาหารตามโภชนบญัญติั 9 ประการ หรือ
ขอ้ปฏิบติัการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย ดงัน้ี 

1) กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมัน่ดูแลน ้ าหนกัตวั 
คือ ควรบริโภค อาหารชนิดต่างๆ ใหไ้ดว้นัละ 15-25 ชนิด และใหมี้การหมุนเวยีนกนัไปในแต่ละวนั 

2) กินขา้วเป็นอาหารหลกั สลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ ซ่ึงถา้
เป็นไปไดค้วรบริโภคขา้วกลอ้ง หรือ ขา้วซ้อมมือ ควบคู่ไปกบัอาหารประเภทแป้ง โดยหมวดขา้ว
แป้งน้ี ควรบริโภควนัละ 8-12 ทพัพี 

3) กินพืช ผกัให้มาก และกินผลไมเ้ป็นประจ า พยายามเลือกซ้ือและ
บริโภคพืช ผกั และผลไมต้ามฤดูกาล โดยพืชผกัควรกินประมาณ วนัละ 4 - 6 ทพัพี ส่วนผลไมกิ้น
ประมาณ 3-5 ส่วนต่อวนั (ผลไม ้1 ส่วน เช่น กลว้ยน ้ าวา้ 1 ผล, เงาะ 4 ผล, ส้ม 2 ผลกลาง, มะละกอ 
10 ค า, ฝร่ัง 1 ผลเล็ก) 

4) กินปลา เน้ือสัตวไ์ม่ติดมนั ไข่ และถัว่เมล็ดแห้งเป็นประจ า ซ่ึงให้โปรตีน 
โดยใหบ้ริโภควนัละ 6 - 12 ชอ้นกินขา้ว ส าหรับไข่ก็สามารถบริโภคไดส้ัปดาห์ละ 2 - 3 ฟอง 

5) ด่ืมนมให้เหมาะสมตามวยั ซ่ึงวยัท างานน้ี สามารถด่ืมนมไดว้นัละ 1 - 2 
แกว้ 
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6) กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร เพราะถา้ไดรั้บไขมนัมากเกินไป จะท าให้
เกิดภาวะไขมนัในเลือดสูงและเกิดเป็นโรคอว้น แต่ถา้กินพืชผกัและผลไมน้้อย ขาดการออกก าลงักาย 
จะท าให้ไขมนัไปเกาะท่ีผนงัหลอดเลือดแดงไดง่้ายข้ึน จนเกิดการแข็งตวั น าไปสู่โรคความดนัโลหิตสูง 
และโรคหวัใจขาดเลือด 

7) หลีกเล่ียงการกินอาหารรสจดัและเค็มจดั เพราะจะท าให้เกิดโรคอว้น
และความดนัโลหิตสูงได ้

8) กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเป้ือน เพราะส่ิงปนเป้ือนต่างๆ 
สามารถท าให้เกิดโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ รวมทั้งอาจจะท าให้เกิดโรคพยาธิและมะเร็งบาง
ประเภทได ้

9) งดหรือลดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะเป็นสารเสพติด และถา้ด่ืมจนติด
แลว้จะท าใหร่้างกายขาดวติามิน และแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งอาจจะเป็นโรคตบัแขง็ควบคู่ไปดว้ย 

2. อาหารและสารอาหารส าหรับคนวยัท างาน 
วยัท างานเป็นวยัท่ีต้องการสารอาหารท่ีมีประโยชน์และเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องมี

ความรู้ความสามารถท่ีจะเลือกซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน์ แยกแยะวิธีปรุงอาหารไดถู้กสุขลกัษณะ ควบคุม
ตนเองให้กินอาหารพอดีกบัความตอ้งการของร่างกายตลอดจนการใส่ใจในการบริโภคอาหารนั้นเพื่อ
ตอ้งการมีสุขภาพท่ีดี ร่างกายมีสัดส่วนท่ีเหมาะสม ไม่เป็นโรคอว้นหรือผอมจนขาดสารอาหารและตอ้ง
กินอาหารให้มีความหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ ไม่รับประทานซ ้ าๆ ทุกวนั เน่ืองจากไม่มีอาหารชนิดใด
ชนิดหน่ึงตามธรรมชาติท่ีจะมีสารอาหารครบถว้นตามท่ีร่างกายตอ้งการ นอกจากน้ีควรหลีกเล่ียงการ
กินอาหารท่ีมีรสจดั เช่น เค็มจดั หวานจดั เผ็ดจดั หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมนัมากเกินไป หลีกเล่ียง
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ และเคร่ืองด่ืมชูก าลงั เน่ืองจากถา้ด่ืมเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ีมาก
เกินไป จนไม่ไดรั้บประทานอาหารหลกัแลว้จะท าให้ร่างกายขาดสารอาหารและเป็นโรคอ่ืนๆ ตามมา
ได ้ ดงันั้นการเลือกซ้ืออาหารเพื่อรับประทานจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพื่อไดรั้บอาหารท่ีดี  ท่ีเหมาะสม 
รวมถึงความถูกตอ้งและสิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องผูบ้ริโภคเองตามหลกัการเลือกซ้ือซ่ึงมีทั้งประโยชน์อีก
ทั้งความประหยดัและสุดทา้ยคือน ามาซ่ึงความปลอดภยัมาสู่ผูบ้ริโภคเอง  (กองโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข, 2549) ซ่ึงอาหารท่ีเหมาะสมในวยัท างาน มีดงัน้ี  

1) ขา้วกลอ้ง เป็นอาหารท่ีให้พลงังานเป็นหลกั ให้ไขมนัไม่อ่ิมตวั วิตามินบี 1 ท่ี
ป้องกนัโรคเหน็บชา ใหว้ติามินบี 2 ป้องกนัโรคปากนกกระจอก ให้แคลเซียม วิตามินอี แมกนีเซียม
ช่วยเสริมสร้างการท างานในระบบต่างๆ ของร่างกายให้เส้นใยอาหาร ช่วยให้ขบัถ่ายสะดวกป้องกนั
อาการทอ้งผกู และมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
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2) ผกัใบเขียว ให้ใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุท่ีจ  าเป็นโดยเฉพาะวิตามินเอ วิตามินซี 
ธาตุเหล็ก แคลเซียมช่วยสร้างภูมิตา้นทาน และระบบการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ ส่วนผกั 
สีเหลือง และสีส้ม เช่น ฟักทองและแครอท เป็นแหล่งอาหารท่ีมีแคโรทีนสูง ซ่ึงแคโรทีนน้ีสามารถ
เปล่ียน เป็นวิตามินเอได ้ช่วยในการเสริมสร้างภูมิตา้นทานโรค ต่อตา้นโรคติดเช้ือระบบ ทางเดิน
หายใจ และทางเดินอาหาร ทั้งยงัช่วยป้องกนัโรคตาบอดกลางคืนหรือโรค ตาฟางอีกดว้ย อีกทั้งยงั
สามารถป้องกนัการเกิดมะเร็งไดเ้ช่นกนั  
  3) ผลไม ้ใหว้ติามินเอ วติามินซี ช่วยตา้นอนุมูลอิสระชะลอความชรา มีใยอาหาร ช่วย
ในการขบัถ่าย ท าให้ทอ้งไม่ผกู และยงัดูดเอาโคเลสเตอรอลและสารพิษท่ีจะก่อให้เกิดมะเร็งบางชนิด
ออกจากร่างกาย ท าให้ลดการสะสมสารพิษเหล่าน้ี พืช ผลไมบ้างชนิดให้พลงังานต ่า การบริโภคผลไม้
ท่ีหลากหลายเป็นประจ า ไม่ท าให้เกิดโรคอว้น ซ่ึงโรคอว้นเป็นโรคท่ีจะน าไปสู่ภาวะไขมนัในเลือดสูง
และท าใหเ้กิดการอุดตนัในเส้นเลือดและเป็นอนัตรายแก่ชีวิตได ้

4) เน้ือหมู เน้ือปลา เตา้หู้ขาว ให้โปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ปลาให้กรด 
อะมิโนแอซิคอาร์จีนีน (Arginine) ซ่ึงช่วยกระตุน้การหลัง่โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ท าให้
หลบัสบาย 

5) ตบั ใหธ้าตุเหล็ก ป้องกนัโรคโลหิตจางการขาดธาตุเหล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน นอกจากน้ีตบัยงัเป็นแหล่งรวมของวิตามินท่ีมีประโยชน์ เช่น วิตามินเอ ช่วยสร้างและ
บ ารุงรักษาผวิหนงัและผนงัเยือ่จมูก ช่องในล าไส้ ท าใหเ้น้ือเยือ่ในตาแขง็แรง 

6) นมพร่องมนัเนย เตา้หู้ กุง้แห้ง กะปิ ให้แคลเซียมเพื่อเพิ่มมวลกระดูก ลดปัญหา
โรคกระดูกพรุนใน ชาย - หญิง วยัทอง เสริมสร้างระบบการท างานของร่างกายและเสริมสร้างภูมิ
ตา้นทานโรค 

7) น ้าเตา้หู ้ใหโ้ปรตีนและสารออกฤทธ์ิคลา้ยฮอร์โมนเพศทั้งชายและหญิง ช่วยลด
อาการท่ีเกิดจากการพร่องฮอร์โมนเพศในวยัทอง 

8) ขนม หรืออาหารหวาน การบริโภคขนมหวานคือ การไดบ้ริโภคไขมนั อวยัวะท่ี
ตอ้งการขนมหวานมนัมากท่ีสุดคือ สมอง คนท างานใชค้วามคิดจึงมีความตอ้งการขนมหวาน ไม่ใช่
เพราะว่าตอ้งการน ้ าตาล แต่เพราะตอ้งการความมนัต่างหาก ดงันั้นขนมหวานมนันั้นคู่กนั การ
บริโภคขนมหวานจึงเท่ากบับริโภคของมนัไปดว้ย ซ่ึงมีกะทิ มะพร้าว ถัว่ และงา เป็นส่วนประกอบ
ของขนมหวานสูตรดั้งเดิมและเป็นไขมนัชั้นดีจากธรรมชาติ  

 ส าหรับวยัผูใ้หญ่หรือวยัท างานถึงแมร่้างกายจะไม่มีการเจริญเติบโตแล้ว แต่จ าเป็น 
ตอ้งไดรั้บสารอาหารต่างๆ เพื่อเสริมสร้างเซลล์ต่างๆ ในร่างกายให้ท างานปกติ จึงตอ้งไดรั้บสารอาหาร
ใหเ้พียงพอต่อร่างกาย ดงัน้ี (กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2549) 



13 

 

พลงังาน ข้ึนอยูก่บัการประกอบกิจกรรม วยัผูใ้หญ่ควรไดรั้บวนัละ 2,000 - 2,800 
แคลอรี 

โปรตีน ตอ้งการโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเซลล์ต่างๆ ให้ท างานปกติ ควรไดรั้บวนัละ 
0.88 กรัม ต่อน ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม 

เกลือแร่ ไดแ้ก่  แคลเซียม ควรไดรั้บวนัละ 800 มิลลิกรัม เหล็ก โดยเฉพาะผูห้ญิงท่ี
ต้องมีประจ าเดือน ควรได้รับวนัละ 15 มิลลิกรัม ส่วนผูช้ายควรได้รับวนัละ 10 มิลลิกรัม และ
ไอโอดีน ควรไดรั้บวนัละ 150 ไมโครกรัม ควรกินอาหารทะเลและใชเ้กลือผสมไอโอดีน   

วิตามิน ไดแ้ก่ วิตามินเอ ควรไดรั้บวนัละ 600-700 RE ป้องกนัโรคเก่ียวกบั Dark 
Adaptation และโรคอ่ืนๆ วิตามินบี1 ควรไดรั้บวนัละ 1.0 - 1.4 มิลลิกรัม เม่ือใชพ้ลงังานมากก็ควร
ไดรั้บวิตามินบี1 มาก วิตามินบี2 ควรไดรั้บวนัละ 1.2 - 1.7 มิลลิกรัม ป้องกนัโรคปากนกกระจอก 
การเปล่ียนแปลงท่ีผิวหนัง วิตามินซี ควรได้รับวนัละ 60 มิลลิกรัม ป้องกันโรคลักปิดลักเปิด 
เลือดออกตามไรฟัน 

น ้ า เป็นส่วนประกอบของเซลล์ ควบคุมการท างานในร่างกาย ท าให้เกิดสมดุลท่ีดี
ควรด่ืมน ้าวนัละ 6 - 8 แกว้ 

 
ปัจจัยด้านสังคมทีม่ีผลต่อการบริโภคอาหาร 

สังคมแรกท่ีผูค้นรู้จกัคุน้เคยคือ ครอบครัว ซ่ึงเป็นองคก์รขนาดเล็กท่ีสุดของสังคมมีสมาชิกท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัประกอบดว้ย พอ่ แม่ พี่ นอ้งและญาติ ถา้ครอบครัวให้ความใส่ใจในเร่ืองการบริโภค
อาหาร สมาชิกในครอบครัวจะไดนิ้สัยติดตวัไปดว้ย (ประหยดั สายวิเชียร, 2547) ความหลากหลายและ
ความแตกต่างของผูค้นแต่ละเผา่พนัธ์ุ แต่ละพื้นท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต คนแต่ละเช้ือชาติท่ีมีท่ีอยู่แตกต่างไปตามสภาพภูมิศาสตร์จะมีความแตกต่างของชนิดของ
อาหาร การเลือกบริโภคอาหาร ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ และค่านิยม ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้น
สังคมท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อการบริโภคทั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้ม ปัจจยั
ทางสังคมท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1.  ครอบครัวเดิมและวฒันธรรมการบริโภคอาหาร นิสัยในการบริโภคอาหารนั้นเร่ิมตน้มาจาก
ท่ีบา้นรวมทั้งความสนใจในเร่ืองรูปร่างสีสันของอาหาร รสชาติของอาหาร ลว้นไดรั้บการปูพื้นมาจาก
ครอบครัวทั้งส้ิน ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมแรกท่ีคนเราตอ้งอยู่ร่วมดว้ยกนัตั้งแต่เกิด นิสัยในการ
บริโภคอาหารจึงถูกก าหนดโดยคนในครอบครัวเป็นเบ้ืองตน้ ต่อมาเม่ือโตข้ึนนิสัยการบริโภคอาหารจึง
เกิดการหล่อหลอมเป็นรสนิยมเฉพาะตวัอนัเก่ียวเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สังคมและการ
รับรู้ผา่นทางส่ือต่างๆ นอกจากครอบครัวแลว้ เพื่อนในอาชีพ /กลุ่มคนในอาชีพ และวฒันธรรมการ
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บริโภคในชุมชนนั้นๆ รวมถึงรายไดก้็เป็นปัจจยัส าคญัในล าดบัต่อๆมา ทั้งในดา้นของความเช่ือและ
ศาสนาก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงต่อการสร้างนิสัยการบริโภคอาหาร (สุคนธ์จิต วงษป์ระภารัตน์, 
2551) นอกจากครอบครัวเดิมแลว้วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ  การเลือกบริโภคอาหารข้ึนอยูก่บั
ขอ้ห้ามทางศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งความเช่ือ เช่น บริโภคอาหารบางอยา่ง
ไม่เป็นเพราะไม่เคยถูกหดัให้บริโภคมาตั้งแต่เด็กปัจจยัดา้นน้ีมีการสั่งสมเช่ือมโยงสืบทอดกนัมาและ 
มีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมยั (วีณะ วีระไวทะยะ และ สง่า ดามาพงษ,์ 2541) ปัจจุบนัน้ีมีการ
พึ่งพาอาหารส าเร็จรูปหรือก่ึงส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ท าให้รูปแบบของวฒันธรรม ประเพณี การบริโภค
อาหารเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ยงัก่อให้เกิดความเช่ือข้ึน
ได ้ ซ่ึงความเช่ือในเร่ืองอาหารลว้นมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคไม่วา่จะเป็นการเลือกซ้ือชนิดอาหาร 
การจดัอาหารหรือรูปแบบการบริโภคและความเช่ือบางอยา่งมีกฎเกณฑ์จนกลายเป็นขอ้ห้าม (Taboo) 
ซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคมและกลุ่มอายุ นอกจากน้ียงัพบอิทธิพลจากวฒันธรรมภายนอก หรือ
วฒันธรรมขา้มชาติโดยเฉพาะในปัจจุบนั การบริโภคอาหารของคนไทยในสังคมเมืองเห็นไดช้ดัว่า
ไดรั้บวฒันธรรม การบริโภคอาหารจากประเทศตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ทั้งประเภทอาหาร การบริการ 
รูปแบบการบริโภคและการจดัสถานท่ี อาหารประเภททนัใจ ในรูปแบบตะวนัตกมีอยูท่ ัว่ไปในเขตเมือง
ทุกจงัหวดั เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภครุ่นใหม่มากแมจ้ะมีราคาแพงก็ตาม นอกจากน้ีค่านิยมลว้นมีอิทธิพล
สูงต่อพฤติกรรมการบริโภคโดยมีอิทธิพลมาจากกระแสของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนรูปแบบการด ารงชีวิตของคนในสังคม การบริโภคอาหารบางอย่างเปล่ียนได้
โดยง่ายเพียงเพราะคนบางกลุ่มมีค่านิยมวา่เป็นเร่ืองโกห้รู เป็นอาหารของคนมีระดบั กระแสของการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยเฉพาะความเช่ือท่ีส่งผลถึงค่านิยมด้านอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้ว 
ยิง่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ถูกตอ้งไดง่้าย 
   2. สังคมใหม่และสถานท่ีพกัอาศยั สังคมเป็นส่ิงท่ีมีผลต่ออาหารและการบริโภคอาหารของ
คนแต่ละเผ่าพนัธ์ุทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยเฉพาะปัจจุบนักระแสโลกาภิวฒัน์มีอิทธิพลต่อสังคม
ของประเทศต่างๆทัว่โลกเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเช่ือมโยงส่ือสาร เกิดการไหลของ
วฒันธรรม ค่านิยมการบริโภค  การเลียนแบบกลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วม
สถาบนั บุคคลชั้นน าในสังคม ดารานกัร้อง นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง กลุ่มบุคคลจะมีผลทางดา้นการเลือก
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต ทศันคติและแนวความคิดเน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม
จึงมกัปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นต่างๆ จากกลุ่มหรือสังคมท่ีอาศยัอยู ่ (วรรณปกรณ์ สุดตะนา, 
2549)  

3. สภาพวตัถุดิบอาหาร ผูรั้บผิดชอบการปรุงอาหารและหลกัการจดัปรุงอาหาร มีผลต่อการ
บริโภคของคนแต่ละเผ่าพนัธ์ุ เน่ืองจากประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกันทั้ งลักษณะภูมิประเทศ 
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ลกัษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ท าใหป้ระชาชนแต่ละประเทศมีความสามารถในการหาวตัถุดิบ 
การผลิตอาหาร ตลอดจนวิธีการประกอบอาหารท่ีแตกต่างกนัอีกทั้งยงัท าให้อาหารของคนประเทศ
นั้นๆ มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่วนวิธีการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรมีรสชาติ เปร้ียว หวาน 
มนั เคม็ ขม และเผด็ แลว้แต่ความนิยม ความชอบของคนในประเทศนั้นๆ ตามวิธีการปรุงท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ทั้งน้ีการเดินทางไปยงัต่างถ่ินไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงคใ์ดก็ตาม จะตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยเฉพาะการปรับตวัดา้นอาหาร เน่ืองจากอาหารของคนในแต่ละพื้นท่ีมีความ
แตกต่างกนั โดยหากพิจารณาจากลกัษณะด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัส าคญัท่ี
ส่งผลต่อวตัถุดิบในทอ้งถ่ินท่ีน ามาปรุงอาหาร ซ่ึงส่งผลใหอ้าหารของพื้นท่ีต่างๆ มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน
ท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย (ประหยดั  สายวเิชียร, 2547) 

 
ปัจจัยด้านเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อการบริโภคอาหาร 

เศรษฐกิจ (Economy) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 นิยามว่า “งานอนั
เก่ียวกบัการผลิต การจ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใชส้อยส่ิงต่างๆ ของชุมชน” เศรษฐกิจเป็นผลมา
จากกระบวนการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวิวฒันาการทางสังคม ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลย ี
ท าให้มีการซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินคา้และบริการตามความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือ ตอ้งการขาย 
ววิฒันาการระบบเศรษฐกิจสามารถแบ่งไดด้งัน้ี (บดี ปุษยายนนัท,์ 2555) 

1. ระบบเศรษฐกิจท่ีใชส่ิ้งของ หรือบริการแลกเปล่ียนกนั (Barter Economy) เป็น
ระบบการใชส้ิ้นคา้แลกสินคา้ เช่น หมู แลกววั หรือ ไก่ 2 ตวั แลกขาหมูได ้2 ขา เป็นตน้  

2. ระบบเศรษฐกิจท่ีใชเ้งินเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน (Money Economy) เป็น
ระบบท่ีเร่ิมมีการน าเงินโลหะมาใช้เป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียน และมีการวิวฒันาการจากเงินท่ีเป็น
โลหะมาเป็นเงินกระดาษ 

3. ระบบเศรษฐกิจท่ีใช้เครดิตเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน (Credit Economy) 
เน่ืองจากการพกพาเงินสดอาจไม่สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยหรือการซ้ือขายแลกเปล่ียนท่ีมีระทางไกลๆ 
หรือการซ้ือขายจ านวนมาก ความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีท าให้มีการพฒันาบตัรเครดิต เตบิต
หรือระบบทางการเงินท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการซ้ือขายแลกเปล่ียน 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
1.  รายได้ มีผลต่อการบริโภคอาหาร กองโภชนาการกรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข (2549) ไดส้รุปเก่ียวกบัสถานภาพทางเศรษฐกิจวา่เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีมาของรายได ้
เพราะมีผลโดยตรงต่ออ านาจการซ้ือและการเลือกซ้ืออาหารโดยมีภาระค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็น
ส่วนประกอบในการตดัสินใจเลือกอาหารเพื่อการบริโภคซ่ึงส่งผลต่อภาวะโภชนาการของประชาชน
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ได ้ ปัจจุบนัค่าใช้จ่ายในเร่ืองความสะดวกและส่ิงฟุ่มเฟือยได้เพิ่มข้ึนมาก เป็นผลให้มีการใช้เงิน
ค่าอาหารลดลงอีกทั้งการอพยพเคล่ือนยา้ยของกลุ่มวยัท างานจากภูมิภาคเขา้มาท างานในเมือง หรือ
กรุงเทพฯ เป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้ประชาชนกลุ่มน้ีรวมทั้งครอบครัวท่ีเหลืออยูใ่นภูมิภาคโดยเฉพาะ
เด็กและผูสู้งอายุมีความเส่ียงต่อการขาดสารอาหารไดง่้าย (สุคนธ์จิต วงษป์ระภารัตน์, 2549) รายได้
ของครอบครัวเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ครอบครัวหรือบุคคลท่ีมีฐานะทาง
การเงินดีจะสามารถซ้ืออาหารหรือไปใชบ้ริการร้านอาหารท่ีมีคุณภาพดีไดม้ากกวา่ครอบครัวหรือผูท่ี้
มีฐานะยากจน ท าใหเ้กิดเป็นค่านิยมใหม่ตามมา (วณีะ วรีะไวทยะ และสง่า ดามาพงษ,์ 2541)  

2. ค่าครองชีพ  หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของคนงานในการด ารงชีพตามปกติ ซ่ึงจะ
มากน้อยต่างกนัตามเขต ตามพื้นภูมิภาคเพราะผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม เช่น ถ้าไปท างานประจ าท่ี
ยา่นศูนยก์ารคา้กลางเมืองใหญ่ ค่าครองชีพก็จะสูงกว่ายา่น เป็นตน้ (ธงชยั  สันติวงษ,์ 2554) ภาวะท่ี
ราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงก็จะมีผลท าให้ค่าของเงินท่ีเราถือ
อยูล่ดลง เรียกวา่ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ดชันีตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการ โดยเฉล่ีย
ท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไป ส าหรับกลุ่มสินคา้และบริการท่ีก าหนด เรียกวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price 
Index: CPI)  (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2554) 

 
การคัดเลอืกบุคคลไปท างานต่างประเทศของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ ากดั 

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารเป็นบริษัทหน่ึงจากบริษัทเอกชนไทย ท่ีได้เข้าไป
ด าเนินงานดา้นการคา้และการลงทุนในธุรกิจอาหาร ระยะแรกเป็นการด าเนินงานดา้นการผลิตวตัถุดิบ
เพื่อผลิตอาหารในประเทศฟิลิปปินส์ ดว้ยการสร้างฟาร์มสัตวน์ ้ า เช่น ฟาร์มปลา และฟาร์มกุง้ รวมทั้ง
สร้างฟาร์มสัตวบ์ก เช่น ฟาร์มไก่และฟาร์มสุกรโดยส านักงานใหญ่ในประเทศไทยได้ส่งผูบ้ริหาร 
เจา้หน้าท่ีและพนักงานท่ีเป็นคนไทยซ่ึงมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การผลิตและด้านการตลาด  
มีอายุระหวา่ง 25 - 60 ปี ไปประจ าส านกังานในประเทศฟิลิปปินส์ตามพื้นท่ีต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ต่างจงัหวดัท่ีมีสภาพเป็นเกาะทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ การคมนาคมส่วนใหญ่ใชท้างเรือ
และทางเคร่ืองบิน เส้นทางการติดต่อภายในเกาะเดียวกนัใชร้ถยนต์หรือรถโดยสารประจ าทาง ส าหรับ
ท่ีพักของพนักงานนั้ น ทางบริษัทเป็นผู ้จ ัดหาให้ทั้ งเจ้าหน้าท่ี หรือพนักงานท่ีเป็นคนไทยและ 
คนฟิลิปปินส์ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ห่างไกลจากสถานท่ีท างาน โดยท่ีพกัของพนักงานแต่ละแห่งจะมีแม่บา้น 
ซ่ึงเป็นคนฟิลิปปินส์ในพื้นท่ีเป็นผูป้รุงอาหารให้กบัพนักงานทุกคน ทั้งน้ีในการจดัการทรัพยากร
บุคคลสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี (ฐิติพร  คุปตานนท,์ 2554)   

 
 

http://www.elearning.siam.edu/
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1.  นโยบายดา้นบุคคลากร 
1)  การใช้บุคลากรชาติเดียวกับบริษทัแม่ หรือส านักงานใหญ่ (Parent-Country 

National : PCN.) เหมาะกบักิจการท่ีใชแ้นวคิดการบริหารแบบ Ethnocentric และธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมตน้
ขยายตวัสู่ต่างประเทศ ประเทศท่ีนิยมใช้มากคือ ญ่ีปุ่น ส่วน สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป นิยมใช้ใน
กรณีท่ีสาขาในต่างประเทศมีการพฒันาน้อยกว่า แต่ปัจจุบนัมีแนวโน้มการใช้วิธีน้ีลดลงเร่ือยๆ 
เน่ืองจากจ านวนสาขาในต่างประเทศเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว บุคลากรทอ้งถ่ินมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 
ค่าใชจ่้ายในการจา้งบุคลากรจากส านกังานใหญ่ค่อนขา้งสูง 

2)  การเลือกบุคคลท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินในประเทศท่ีกิจการไปลงทุน (Host-Country 
National : HCN.) เป็นการตอบสนองแนวคิดการบริหารแบบ Polycentric ท่ีมอบอ านาจการบริหาร
ใหแ้ก่สาขาในทอ้งถ่ิน 

3)  การคดัเลือกบุคลากรจากประเทศท่ีสาม (Third-Country National : TCN.)  
จะตอบสนองแนวการบริหารสาขาแบบ Regiocentric และ Geocentric เป็นการคดัเลือกบุคลากรจาก
ผูมี้ความรู้ความสามารถ 

2.  การคดัเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบติังานในต่างประเทศตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัและ
องคป์ระกอบดงัน้ี 

1)  อาย ุ(Age) ควรมีอายรุะหวา่ง 25-60 ปี 
2)  ส าเร็จการศึกษา (Educational Background) ตรงตามงานท่ีตอ้งด าเนินการ 
3)  มีประสบการณ์ (Experience) ควรมีประสบการณ์ในงานท่ีท าโดยท่ีสามารถไป

ปฏิบติังานไดท้นัที 
4)  มีความสามารถในการปรับตวั (Adaptability)สามารถปรับตวักบัสภาพแวดลอ้ม 

อาหาร สังคม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศท่ีไปปฏิบติังานได ้
5)  มีทกัษะทางดา้นภาษา (Language Skill) อยา่งนอ้ยควรมีทกัษะการส่ือสาร เช่น 

พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษได ้
6)  มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง (Self – Reliance)  
7)  มีทกัษะทางดา้นการเช่ือมสัมพนัธไมตรี (Diplomatic Skill) 
8)  มีสุขภาพและสถานภาพสมรส (Health and Family Status) 
9)  ผลตอบแทนส าหรับพนักงานท่ีไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ประกอบด้วย 

เงินเดือน ส่วนเพิ่มส าหรับการไปท างานต่างประเทศ เงินค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับความ
ยากล าบาก ค่าใชจ่้ายส าหรับท่ีพกั ค่าใชจ่้ายส าหรับการครองชีพและค่าใชจ่้ายส าหรับการศึกษาของ
บุตรหลาน 
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10) ผลประโยชน์อ่ืน หรือสวสัดิการท่ีจดัให ้มีดงัน้ี 
(1) ท่ีพกัส าหรับเจา้หนา้ท่ี หรือพนกังาน 
(2)  เงินโบนสั บริษทัจะจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กบัพนกังานทุก

ส้ินปีในอตัรา 2 เท่าของเงินเดือน ซ่ึงจ านวนเงินข้ึนอยูก่บัฐานเงินเดือนประจ าของพนกังานแต่ละคน 
(3) ค่ารักษาพยาบาล 

  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปาริชาด  ตนัประคองสุข (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการเลือกบริโภคอาหารไทยของครู
ชาวต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการเลือกบริโภค
อาหารไทยของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน 
เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้การแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัในการเลือกบริโภคอาหารไทยของกลุ่มตวัอย่าง คืออาหารไทยมีหลากหลายรสชาติใช้
วตัถุดิบสดใหม่ มีส่วนประกอบของผกัและสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีราคาสมเหตุสมผล 
อาหารท่ีกลุ่มตวัอยา่งชอบบริโภคมากท่ีสุด คือ ไก่ผดัเผด็มะม่วงหิมพานต์ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใช้จ่ายใน
การบริโภคอาหารไทยไม่เกิน 100 บาทต่อคร้ัง ไดรั้บการแนะน าให้รู้จกัอาหารไทยจากเพื่อนร่วมงาน 
และส่วนใหญ่บริโภคอาหารจากร้านอาหารท่ีมีการจดัตกแต่งอาหาร 

รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพเพิ่มข้ึน โดยเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อการใหค้  าแนะน าในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ส่วนแพทยแ์ละ
เภสัชกรจะมีบทบาทส าคญัในการให้ค  ารับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ์และโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือค่อนขา้งมาก การโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์มีอิทธิพลมากท่ีสุด แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด
ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ คือปัจจยัดา้นประสบการณ์เดิม ซ่ึงถา้
ผูบ้ริโภคเคยใชแ้ลว้และผลิตภณัฑ์นั้นมีประสิทธิภาพดีจริงก็จะยงัคงซ้ือมาบริโภคต่อไป โดยผูบ้ริโภค
ในกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษาจะค านึงถึงเร่ืองรายไดเ้ป็นหลกั ส่วนวยัท างาน ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัจะ
ค านึงถึงคุณภาพมากกว่าเร่ืองราคาเพราะมีรายได้ค่อนข้างสูงและมีอ านาจในการซ้ือมากกว่ากลุ่ม
นกัเรียนและนกัศึกษา 
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อญัชลี   ช่วยยก (2550) ได้ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร
สุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
อาหารสุขภาพของลูกคา้ร้านเลมอนฟาร์ม เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 315 คน ผลการศึกษา
พบว่า ผูใ้ช้บริการร้านเลมอนฟาร์มเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
20,000 บาท กลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจเก่ียวกบัการบริการของร้านเลมอนฟาร์มโดย เรียงล าดบั
ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก ตามดว้ยดา้นสถานท่ี  ดา้นราคาและการส่งเสริมการขาย 
ปัจจยัทางดา้นความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ เหตุผลการเลือกซ้ือ เพื่อบ ารุงสุขภาพตามปกติและกระแสนิยม 
และพบวา่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ม 

รุ่งทิวา ดุษฎีเชษฐากุล (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่นใน
อ าเภอเมืองเชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกร้านอาหารญ่ีปุ่นในอ าเภอ
เมืองเชียงราย ประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยรับประทานอาหารญ่ีปุ่นและอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงราย 
ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก จ านวน 250 ราย เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง  21-30 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001 - 20,000 บาท ดา้นพฤติกรรมพบว่า ประชากรเลือกรับประทานปลาดิบ  
(ซาซิมิ) ขา้วป้ันหนา้ปลาดิบและเส้นร้อน เช่น ราเมง  ชอบการปรุงอาหารแบบยา่งหรือป้ิง ทอด และตุ๋น 
รสชาติท่ีชอบ คือ รสเค็ม เผด็ และจืด เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเป็นประจ า คือ ชาเขียวเยน็ (แบบเติมได)้ ชาเขียว
ร้อน (แบบเติมได)้ และชาเขียวใส่นม โดยมีเหตุผลท่ีเลือกรับประทานอาหารในร้านอาหารญ่ีปุ่นเพราะ
อาหารรสชาติอร่อย อาหารสะอาด สีสันสวยงามและบริการดี นิยมบริโภคอาหารญ่ีปุ่นในวนัหยุด 
(เสาร์ – อาทิตย)์ ช่วงเวลา 16.00-21.00 น. โดยมีความถ่ีในการบริโภคอาหารญ่ีปุ่น 1 คร้ังต่อเดือน ผูท่ี้มี
บทบาทในการตดัสินใจเลือกรับประทานอาหารญ่ีปุ่น คือ เพื่อนและตนเอง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
รับประทานอาหารญ่ีปุ่นในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ี ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา 
และด้านท่ีมีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารญ่ีปุ่นโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่าด้านผลิตภณัฑ์คือ 
อาหารมีรสชาติอร่อย ดา้นราคาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม ดา้นสถานท่ีคือ 
ท่ีตั้ งอยู่ในย่านชุมชน ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ มีการโฆษณาทางส่ือต่างๆ ด้านบุคลากรคือ
พนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพคือ สถานท่ี
สะอาด และดา้นกระบวนการคือ ไดรั้บอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งถูกตอ้งตามรายการท่ีสั่ง 
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ธนากร ทองประยูรและคณะ (2548) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัของรัฐเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตนกัศึกษาและศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนิสิตนกัศึกษากบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัวและปัจจยัความรู้ดา้นอาหารและ
โภชนาการ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 720 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เป็นนิสิต
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 - 4 และสูงกว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม แบบทดสอบความรู้และมาตรวดัการปฏิบติั ผลการศึกษาพบว่า นิสิตนักศึกษามี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.15 และพบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตนกัศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศและลกัษณะการอยู่
อาศยั ปัจจยัดา้นครอบครัว คือรูปแบบการบริโภคอาหารของครอบครัว (r = .57) และปัจจยัความรู้ดา้น
อาหารและโภชนาการ (r = .34) 

ปัทมภรณ์ บณัฑุกุล (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารกลางวนัของ
บุคลากรในท าเนียบรัฐบาล มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภค
อาหาร กลางวนัของบุคลากรในท าเนียบรัฐบาล ใช้วิธีการศึกษาแบบส ารวจ (Survey Research) จาก
กลุ่มตวัอยา่ง 250 ราย ผลการศึกษาพบวา่ สถานภาพส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 
58.0 อายุระหวา่ง 41 – 50 ปี ร้อยละ 56.8 การศึกษาระดบัปริญญาร้อยละ 78.4 และรายไดร้ะหวา่ง 15,001 
– 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 48.42 ปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารกลางวนัของบุคลากรใน
ท าเนียบรัฐบาลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ีย 4.59 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกบริโภคอาหารกลางวนัของบุคลากรในท าเนียบรัฐบาลของกลุ่มตวัอย่าง อนัดบัแรก คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ เน้นรูปแบบกระบวนการประกอบอาหารท่ีถูกหลักอนามยัและมีรายการอาหารให้เลือก
หลากหลาย อนัดบัสอง คือ ดา้นราคา เนน้ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ และอนัดบัสาม คือ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เนน้การเลือกสถานท่ีอยูใ่กลท่ี้ท างานและดา้นการส่งเสริมการตลาด เน้น
การแนะน าเมนู  ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นอนัดับสุดท้าย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรใน
ท าเนียบรัฐบาลท่ีมี เพศ อายุ และรายไดท่ี้ต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารกลางวนัของ
ผูบ้ริโภคแตกต่างกนัอย่างมี นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนบุคลกรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
พบวา่ มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารกลางวนัไม่แตกต่างกนั 

วาสนา หน่อทิม (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคท่ี
ร้านเจ๊ต๋ิม (เขากะโหลก) อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบปัจจัยการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคท่ีร้านเจ๊ต๋ิม (เขากะโหลก) อ าเภอ 
ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยการสุ่มอยา่งง่ายจากผูบ้ริโภคท่ีร้านเจ๊ต๋ิม (เขากะโหลก) อ าเภอ
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ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 222 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 มีปัจจยั
การตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคโดยภาพรวมมีน ้ าหนักการตดัสินใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.83  
มีปัจจยัดา้นอาหารเป็นอนัดบัแรก คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อบัดบัสอง คือ ปัจจยัดา้นราคา
อาหารและปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัสุดทา้ย โดยปัจจยัด้านอาหารท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารอนัดับแรก คือ รสชาติอาหารเป็นท่ีพึงพอใจ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค คือพนักงานมีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้ 
แจ่มใส ปัจจยัดา้นราคาอาหารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค คือราคาอาหาร
คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค
อาหารของผูบ้ริโภค อนัดบัแรก คือ ร้านมีความสะอาด สะดวก สบาย ผลการทดสอบสมมติฐานโดย
ภาพรวมพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี อายุ และ อาชีพ ต่างกนัมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารท่ีร้านเจ๊ต๋ิม 
(เขากะโหลก) อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์แตกต่างกนั ส่วน ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ และ ระดบั
การศึกษาต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารท่ีร้านเจ๊ต๋ิม (เขากะโหลก) อ าเภอปราณบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไม่แตกต่างกนั 

โอริสา สัจจนกุล (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกบริโภคอาหารในตลาดโตรุ่้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารในตลาดโตรุ่้ง อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภค 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ21-30 ปี จบการศึกษาในระดบัอนุปริญญา (ปวส.) และรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 
บาท บริโภคอาหารในตลาดโตรุ่้ง จ านวน 3-4 คร้ังต่อเดือน ใชเ้งินในการบริโภคอาหาร ไม่เกิน 50 บาท
ต่อคร้ัง บริโภคอาหารอาหารตามสั่ง ช่วงเวลาระหว่าง 19.01-20.00 น. มาบริโภคอาหารกบัเพื่อนและ
เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารมีให้เลือกหลากหลาย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค อยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคเพศหญิงให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารในดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการและดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพมากกวา่เพศชาย ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีต่อ
การตดัสินใจเลือกบริโภคอาหาร ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัทาง
การตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารโดยรวม ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารโดยรวมแตกต่างกนัและผูบ้ริโภคท่ีมี
รายได้แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
โดยรวมแตกต่างกนั  
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Heajung Chung and  Ma. Lourdes D. Catral (2011) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง เหตุผลของการเลือกซ้ือ
อาหารของนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัของเกาหลีใตแ้ละฟิลิปปินส์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
แตกต่าง ในการเลือกซ้ืออาหารระหว่างนักศึกษาฟิลิปปินส์และนกัศึกษาเกาหลีใต ้ผลการวิจยัพบว่า 
นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างในประเทศฟิลิปปินส์ค านึงถึงงบประมาณ (Budget) เป็นอนัดบั 1 ตามด้วย 
รสชาติ (Taste) ความง่ายในการรับประทาน (Comfort) ความสะดวกในการซ้ือ (Availability & 
Convenience) สุขภาพและคุณค่าโภชนาการ (Health & Nutrition) เป็นอนัดบัสุดทา้ย ส่วนนกัศึกษา
กลุ่มตวัอยา่ง ในประเทศเกาหลีใตค้  านึงถึงความง่ายในการรับประทาน (Comfort) เป็นอนัดบั 1 ตาม
ดว้ย รสชาติ (Test) งบประมาณ(Budget) ความสะดวกในการซ้ือ (Availability & Convenience) 
ครอบครัวและเพื่อน (Social)  เป็นอนัดบัท่ี 5 

Janette Walton (2011) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง อาหารและสารอาหารท่ีไดรั้บ การวดัสัดส่วนทาง
กาย รูปแบบกิจกรรมทางกายและแรงจูงใจในการเลือกอาหาร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอาหารและ
สารอาหารท่ีไดรั้บ การวดัสัดส่วนทางกาย รูปแบบกิจกรรมทางกายและแรงจูงใจในการเลือกอาหาร
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นวยัผูใ้หญ่ชาวไอริชท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี จนถึงอายุมากกว่า 65 ปี  จ  านวน 1,500 คน 
โดยใชแ้บบสอบถาม จากการศึกษาดา้นแรงจูงใจในการเลือกอาหาร ผลการศึกษาพบวา่ 6 แรงจูงใจท่ีมี
ผลต่อการเลือกอาหารของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ รสชาติอาหาร ราคาอาหาร สุขภาพและโภชนาการ ความ
สะดวกในการซ้ือ อารมณ์ความรู้สึกและการควบคุมน ้าหนกั 

 Cuma Akbay, Gulgun Yildiz Tiryaki and Aykut Gul (2007) ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ ดในประเทศตุรกี มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจ
ความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคระหวา่งความถ่ีในการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด ปัจจยัทางสังคมและทศันคติ 
จากร้านอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดจ านวน 700 แห่ง  ผลการวิจยัพบวา่ อายุ รายได ้การศึกษา ขนาดครัวเรือนและ
ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อราคาของอาหารและความกงัวลเร่ืองสุขภาพ 
มีอิทธิพลต่อความถ่ีในการการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคญั โดยครอบครัวท่ีมีการศึกษาสูงและมี
รายไดสู้งจะมีความถ่ีในการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดมากกวา่ครอบครัวท่ีมีการศึกษาต ่าและมีรายไดต้  ่า
กวา่ ครอบครัวท่ีมีจ านวนเด็กมากกวา่จะมีความถ่ีในการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดมากกวา่ครอบครัวท่ีมี
จ านวนเด็กนอ้ยกวา่ ส่วนผูท่ี้ไม่เคยบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด ส่วนใหญ่จะมีอาย ุ50 ข้ึนไป 

 De Guzman, A.B and others (2006) ไดศึ้กษาเร่ือง การบนัทึกขอ้มูลอาหารท่ีบริโภค บริโภค
นิสัยและอารมณ์ของกลุ่มนกัศึกษาชาวฟิลิปปินส์ในระดบัวทิยาลยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเชิงคุณภาพ
เก่ียวกบัอาหารท่ีบริโภค บริโภคนิสัยและอารมณ์ท่ีมีผลต่อการเลือกอาหารในวยัรุ่นฟิลิปปินส์ กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 20 คน แบ่งเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน อยา่งละ 10 คน ชาย 5 คน 
หญิง 5 คน เก็บขอ้มูลจากประวติัส่วนตวัและการสัมภาษณ์โดยการบนัทึกเทป ผลการศึกษาพบว่า 
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ผูห้ญิงมีการตอบสนองต่อการเลือกประเภทอาหารมากกว่าผูช้าย เพราะมีอารมณ์แปรปรวน สภาวะ
อารมณ์ต่างๆ ส่งผลให้ผูห้ญิงเลือกรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมนั ผูช้ายเลือก
รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ซ่ึงช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และสร้าง
กลา้มเน้ือ ทั้งเพศชายและเพศหญิงรับประทานอาหารไดม้ากข้ึนเม่ือมีความสุข มีความรู้สึก ผอ่นคลาย 
หรือรู้สึกเบ่ือหน่าย และรับประทานอาหารลดลงเม่ือรู้สึกต่ืนเตน้ เครียดและซึมเศร้า 

C Pettinger, M Holdsworth and M Gerber (2004) ไดศึ้กษาเร่ือง จิตวิทยาทางสังคมมีอิทธิพล
ต่อการเลือกบริโภคอาหารในประเทศฝร่ังเศสตอนใต ้และประเทศองักฤษตอนกลาง มีวตัถุประสงค์
เพื่อส ารวจลกัษณะของทศันคติต่ออาหารและสุขภาพในประเทศทางยุโรปตอนเหนือ (ประเทศองักฤษ
ตอนกลาง) และประเทศยุโรปใต ้(ฝร่ังเศสแถบเมดิเตอร์เรเนียน) เป็นการศึกษาแบบตดัขวาง (Cross -
sectional Study) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ในรัฐ Montpellier ประเทศ
ฝร่ังเศส และรัฐน็อตติงแฮม ประเทศองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งเป็นชาวฝร่ังเศส จ านวน 766 คนและเป็นชาว
องักฤษ จ านวน 826 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 18-65 ปี ชาวฝร่ังเศสให้
ความส าคญัดา้นความพึงพอใจและสังคมของการรับประทานอาหาร คุณภาพของอาหารและสุขภาพ 
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหาร ในขณะท่ีชาวองักฤษไดใ้ห้ความส าคญักบัจริยธรรม 
และความสะดวกสบายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหารของพวกเขา โดยสรุป
ประชากรของทั้ง 2 ประเทศมีความแตกต่างในดา้นทศันคติและความเช่ือของตนในการเลือกอาหาร 

Simone A. French (2003) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ราคามีผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาราคามีผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร โดยศึกษาจากคนวยัท างานในบริษทัจ านวน 12 
แห่งและนกัเรียนในโรงเรียนจ านวน 12 แห่ง เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 
การเลือกอาหารโดยพื้นฐานส าหรับบุคคลโดยทัว่ไปจะพิจารณา รสชาติ  ตน้ทุน ความสะดวกและ
คุณค่าของสารอาหาร ปัจจุบนัโรคอว้นเช่ือมโยงกบัการบริโภคน ้ าตาลและไขมนัมากเกินความตอ้งการ 
ไขมนัและน ้ าตาลเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานตน้ทุนต ่า ราคาอาหารและกิจกรรมทางการตลาดเป็น
ส่วนประกอบของส่ิงแวดล้อมในการกิน การศึกษาในปัจจุบนัท าให้ทราบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค กลยุทธ์การส่งเสริมการขายดว้ยการ ลดราคาเป็นเป้าหมายทางเลือก
ส าหรับ การเลือกซ้ืออาหาร ไดมี้การศึกษา 2 กรณีโดยการศึกษากรณีแรกจากสถานท่ีท างาน 12 แห่ง
และโรงเรียนมธัยม 12 แห่ง พบวา่เม่ือมีการลดราคาสินคา้ท่ีมีไขมนัลง 10%  25% และ 50% แลว้ท าให้
ปริมาณการซ้ือเพิ่มข้ึน 9%  39% และ 93% ตามล าดบั ส่วนกรณีท่ี 2 มีการลดราคาผลไมส้ด 50% ท าให้
มียอดขายเพิ่มข้ึน จากทั้งสองกรณีเป็นการแสดงให้ว่าการลดราคาท าให้มีผลต่อการเพิ่มการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค  
 


