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วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

การศึกษา เร่ือง ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารของคนไทยท่ี
ท างานในบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั ประเทศฟิลิปปินส์ คร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  
(Descriptive Study) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารของคนไทย
ท่ีท างาน บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั ในประเทศฟิลิปปินส์ มีวธีิด าเนินการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  
 
ประชำกร 

ประชากร คือ พนกังาน บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั ท่ีเป็นคนไทยและท างานใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป ซ่ึงยนิดีใหค้วามร่วมมือในการศึกษา จ านวน 36 คน    
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  ท่ีสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อายุ จ  านวนสมาชิก
ในครอบครัว ภูมิล าเนา ระดบัการศึกษาสูงสุดและอายกุารท างาน  

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นสังคมและดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 2.1 การบริโภคอาหารประกอบดว้ย อาหารหลกั 5 หมู่ เคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง
ขนมและม้ืออาหารท่ีบริโภค ค าถามการปฏิบติัแบ่งออกเป็นขอ้ค าถามดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดบั มีความหมายในการปฏิบติัดงัน้ี 

บริโภคเป็นประจ า   หมายถึง   มีการบริโภค 5-7 วนัต่อสัปดาห์ 
บริโภคบ่อยคร้ัง      หมายถึง   มีการบริโภค 3-4 วนัต่อสัปดาห์ 
บริโภคบางคร้ัง     หมายถึง   มีการบริโภค 1-2 วนัต่อสัปดาห์ 
ไม่เคยบริโภคเลย  หมายถึง   ไม่มีการบริโภคเลย 
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  เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (อุเทน  ปัญโญ, 2549) 
กำรปฏิบัติ ด้ำนบวก ด้ำนลบ 
บริโภคประจ า                  3 คะแนน 0 คะแนน 
บริโภคบ่อยคร้ัง                2 คะแนน 1 คะแนน 
บริโภคบางคร้ัง                 1 คะแนน 2 คะแนน 
ไม่เคยบริโภคเลย              0 คะแนน 3 คะแนน 

  การแปลผลคะแนนเฉล่ียของการบริโภคอาหาร แบ่งออกเป็น 4 ระดบั (อุเทน 
ปัญโญ, 2549)  ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.00 หมายถึง มีการบริโภคระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง มีการบริโภคระดบัดี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 0.50-1.49 หมายถึง มีการบริโภคระดบัพอใช ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 0-0.49 หมายถึง มีการบริโภคระดบัควรปรับปรุง 

ส่วนท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
2.2.1 ครอบครัวและวฒันธรรม ขอ้ค าถามประกอบด้วย แหล่งท่ีมาของ

อาหารท่ีบริโภค ประเภทอาหารท่ีบริโภคนอกบา้นและขอ้ค านึงในการบริโภคอาหารนอกบา้น  ซ่ึง
ข้อค าถามเก่ียวกับแหล่งท่ีมาของอาหารท่ีบริโภคนั้น ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มีการปฏิบติั 4 ระดบั โดยระบุเลือกเพียงค าตอบเดียวท่ีตรงความเป็นจริง
มากท่ีสุดมีความหมายในการปฏิบติัดงัน้ี 

ปฏิบติัเป็นประจ า   หมายถึง   มีการปฏิบติั 5-7 วนัต่อสัปดาห์ 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง      หมายถึง   มีการปฏิบติั 3-4 วนัต่อสัปดาห์ 
ปฏิบติับางคร้ัง     หมายถึง   มีการปฏิบติั 1-2 วนัต่อสัปดาห์ 
ไม่เคยปฏิบติัเลย  หมายถึง   ไม่มีการปฏิบติัเลย 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (อุเทน  ปัญโญ, 2549) 
กำรปฏิบัติ  
ปฏิบติัประจ า                  3 คะแนน 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง                2 คะแนน 
ปฏิบติับางคร้ัง                 1 คะแนน 
ไม่เคยปฏิบติัเลย              0 คะแนน 
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การแปลผลคะแนนเฉล่ียการปฏิบติัดา้นการปฏิบติั แบ่งออกเป็น  4 ระดบั 
(อุเทน ปัญโญ, 2549) ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.00 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัดี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 0.50-1.49 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัพอใช ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 0-0.49 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัควรปรับปรุง 
 

2.2.2 ท่ีพกัอาศยั ขอ้ค าถามประกอบดว้ย ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นฟิลิปปินส์ 
แหล่งท่ีพกัอาศยั ลกัษณะของท่ีพกัอาศยั ผูพ้กัอาศยัดว้ย ผูท่ี้บริโภคอาหารดว้ย แหล่งข่าวสารของ
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร แปลผลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

2.2.3 สภาพวตัถุดิบและการปรุงอาหาร ขอ้ค าถามประกอบดว้ย ผูรั้บผิดชอบ
ในการปรุงอาหาร ชนิดอาหารท่ีมีผูป้รุงให้ ผูรั้บผิดชอบในการซ้ือวตัถุดิบ แหล่งจดัหาวตัถุดิบ ความ
คิดเห็นต่อการจดัหาวตัถุดิบและวิธีการปรุงอาหาร โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ส่วนขอ้
ค าถามท่ีเก่ียวกับวิธีการปรุงอาหารเป็นข้อค าถามด้านบวกและด้านลบและเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดบั มีความหมายในการปฏิบติัดงัน้ี 

ปฏิบติัเป็นประจ า   หมายถึง   มีการปฏิบติั 5-7 วนัต่อสัปดาห์ 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง      หมายถึง   มีการปฏิบติั 3-4 วนัต่อสัปดาห์ 
ปฏิบติับางคร้ัง     หมายถึง   มีการปฏิบติั 1-2 วนัต่อสัปดาห์ 
ไม่เคยปฏิบติัเลย  หมายถึง   ไม่มีการปฏิบติัเลย 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (อุเทน  ปัญโญ, 2549) 
กำรปฏิบัติ ด้ำนบวก ด้ำนลบ 
ปฏิบติัประจ า                  3 คะแนน 0 คะแนน 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง                2 คะแนน 1 คะแนน 
ปฏิบติับางคร้ัง                 1 คะแนน 2 คะแนน 
ไม่เคยปฏิบติัเลย              0 คะแนน 3 คะแนน 
  การแปลผลคะแนนเฉล่ียของการปฏิบติั แบ่งออกเป็น 4 ระดับ (อุเทน 

ปัญโญ, 2549)  ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.00 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัดี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 0.50-1.49 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัพอใช ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 0-0.49 หมายถึง มีการปฏิบติัระดบัควรปรับปรุง 
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ส่วนท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร ลกัษณะขอ้ค าถามเป็น
แบบชนิดเลือกตอบ ประกอบด้วย รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบา้นของ
ตนเองต่อคร้ังค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารส าหรับตนเองต่อเดือนและความคิดเห็นต่อราคาอาหาร
ท่ีบริโภคทั้งปรุงเองและซ้ือมาบริโภค แปลผลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
  
กำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 

1. การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมทางดา้นภาษาท่ี
ครอบคลุมเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์จากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  

2. การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัพนกังานของบริษทั บริษทั เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั ท่ีเคยไปปฏิบติังานในต่างประเทศท่ีอยู่ในประเทศไทย จ านวน 15 คน จากนั้นน าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  (อุเทน ปัญโญ, 2549) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .74 
 
กำรพทิกัษ์สิทธ์ิ 

ผูศึ้กษาได้ช้ีแจงการพิทกัษ์สิทธ์ิของประชากร โดยการแนะน าตนเอง ช้ีแจงให้ประชากร
ทราบวตัถุประสงคข์องการศึกษาและขอความร่วมมือจากประชากรในการตอบแบบสอบถาม พร้อม
ทั้งแจง้สิทธ์ิท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรสามารถออกจากการศึกษา
ในระหว่างการด าเนินการศึกษาได้โดยไม่เกิดผลเสียหายใดๆ ต่อประชากร เม่ือประชากรตกลงให้
ความร่วมมือและลงช่ือในหนงัสือยินยอมแลว้ ผูศึ้กษาจึงเก็บขอ้มูล 
 
กำรเกบ็รวมรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองพร้อมผูช่้วยเก็บขอ้มูล จ านวน 1 คน ท่ี
ประเทศฟิลิปปินส์ ระหวา่งวนัท่ี 20 -30 เมษายน 2555 โดยประสานงานกบัฝ่ายบุคคลของบริษทั 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งของการตอบทุกชุดจากนั้น
น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลตามท่ีก าหนด 


