
 
 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษา เร่ือง ปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารของคนไทยท่ี
ท างานในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive Study) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภค
อาหารของคนไทยท่ีท างานในบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั ประเทศฟิลิปปินส์ ประชากรท่ี
ศึกษาคือ พนกังานคนไทย บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั ซ่ึงท างานในประเทศฟิลิปปินส์ จ านวน 
36 คน เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .74 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ขอ้มูลทัว่ไป ประชากรทั้งหมดเป็นเพศชาย ร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
ร้อยละ 55.55 มีบุตร 1 คน และ 2 คน ร้อยละ 40.00 เท่ากนั มีอายุระหวา่ง 30-35 ปี ร้อยละ 58.34 สมาชิก
ในครอบครัว จ านวน 4 คน ร้อยละ 33.33 ภูมิล าเนาเดิมในประเทศไทยอยู่ท่ีภาคกลาง ร้อยละ 44.45  
วฒิุการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 80.56 และอายุการท างานใน บริษทั เจริญโภคภณัฑ์ จ  ากดั 
ระหวา่ง 6-10 ปี ร้อยละ 44.45 
  2. การบริโภคอาหารของประชากร พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีการบริโภคอาหารตามม้ือ
อาหารโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก คะแนนเฉล่ีย 2.65 ส่วนการบริโภคอาหารหมู่ท่ี 1 อาหารหมู่ท่ี 4 
อาหารหมู่ท่ี 5 รวมทั้งขนมและอาหารวา่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคะแนนเฉล่ีย 1.68, 2.18, 1.92 และ 
2.19 ตามล าดบั ส าหรับการบริโภคอาหารหมู่ท่ี 2 อาหารหมู่ท่ี 3 และเคร่ืองด่ืม โดยรวมอยู่ในระดบั
พอใช ้มีคะแนนเฉล่ีย 0.90, 1.46 และ 1.19 ตามล าดบั รวมทั้งการบริโภคอาหารโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.64 

3. ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคของประชากร ประกอบดว้ย 
   3.1 ปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร พบว่า ประชากรมีการปฏิบติัดา้น
แหล่งท่ีมาของอาหารโดยรวมอยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ีย 1.80 ส่วนใหญ่เลือกบริโภคอาหารฟิลิปปินส์ 
นอกบา้น ร้อยละ 66.67 ขอ้ค านึงในการบริโภคอาหารนอกบา้น ประกอบดว้ย รสชาติท่ีชอบ ราคา
อาหารมีความเหมาะสมและความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 77.78, 75.00 และ 72.23 ตามล าดบั 
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บริโภคอาหารกบัเพื่อนร่วมงานร้อยละ75.00 และได้รับข่าวเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอาหารจากเพื่อน
ร่วมงาน ร้อยละ 94.44 ผูป้รุงอาหารให ้คือแม่ครัว (ผูรั้บใช)้ ร้อยละ 61.11 ปรุงอาหารฟิลิปปินส์ ร้อยละ 
47.22 ซ้ือวตัถุดิบท่ีปรุงดว้ยตนเอง ร้อยละ 83.33 ซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เกต ร้อยละ 75.00 มีความคิดเห็น
ต่อการจดัหาวตัถุดิบปรุงอาหารวา่ข้ึนอยูก่บัอาหารท่ีปรุง ร้อยละ 55.56 มีวิธีการปรุงอาหารโดยรวมอยู่
ในระดับพอใช้ คะแนนเฉล่ีย 1.36 พกัอาศยัอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 44.45 
แหล่งท่ีพกัอยูใ่นตวัเมืองต่างจงัหวดั ร้อยละ 50.00 ลกัษณะท่ีพกัเป็นบา้นเช่าและพกัอยูก่บัเพื่อน ร้อยละ 
88.88 เท่ากนั 

  3.2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร พบวา่ ประชากรมีรายไดต่้อเดือน
มากกว่า 70,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 27.78 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านส าหรับตัวเอง 
คร้ังละ ประมาณ 100-150 บาท ร้อยละ 50.00 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารส าหรับตวัเองเดือนละ
ประมาณ 10,000-15,000 บาท ร้อยละ 72.23 และมีความคิดเห็นต่อราคาอาหารท่ีบริโภควา่มีราคาแพง 
ร้อยละ 61.11 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. การบริโภคอาหารของประชากร พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่มีการบริโภคอาหาร
ตามม้ืออาหารโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงการท่ีประชากรบริโภคอาหารครบทั้ง 3 ม้ือนั้น จะช่วยให้
ร่างกายได้รับพลงังานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในแต่ละวนัและได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน 
ฉะนั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีแต่ละวนัจะตอ้งบริโภคอาหารให้ครบทั้ง 3 ม้ือ เช่นเดียวกบัท่ี อบเชย วงศท์อง
(2551) ไดส้รุปไวว้่า อาหารมีความส าคญักบัชีวิตคนเรามาก เพราะอาหารเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงให้เรา
ด ารงชีวิตอยู่ได ้ทั้งยงัเป็นแหล่งสร้างพลงังาน ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต มีภูมิคุม้กนัโรคและท าให้
ระบบต่างๆ ในร่างกายท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ความตอ้งการอาหารและพลงังานของคนเรา
แตกต่างกนัไปตามอายุ เพศ และสภาวะของร่างกาย เช่น วยัเด็กร่างกายตอ้งการพลงังานมากท่ีสุด เพื่อ
น าไปใชใ้นการสร้างกระดูก กลา้มเน้ือและเน้ือเยื่อต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตหรือในภาวะพิเศษอย่าง
หญิงตั้งครรภแ์ละหญิงใหน้มบุตรมีความตอ้งการสารอาหารมากข้ึน เป็นตน้ แต่ไม่วา่อายุเท่าใดร่างกาย
ต่างตอ้งการสารอาหารชนิดเดียวกนั แต่ปริมาณแตกต่างกนัไปตามเพศ วยั และกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าอยู่
ในชีวติประจ าวนั  

ประชากรมีการบริโภคอาหารหมู่ท่ี 1 อาหารหมู่ท่ี 4 อาหารหมู่ท่ี 5 ขนมและอาหารวา่ง
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาตามชนิดของอาหารท่ีบริโภคในแต่ละหมู่นั้น ปรากฏวา่ การบริโภค
อาหารหมู่ท่ี 1 ซ่ึงเป็นอาหารจ าพวกเน้ือสัตวต่์างๆ ประชากรบริโภคเน้ือสัตวต่์างๆ อยู่ในระดบัดีมาก 
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บริโภคไข่ไก่ ไข่เป็ด อยูใ่นระดบัดี แต่บริโภคถัว่ต่างๆ และอาหารทะเลอยูใ่นระดบัพอใช ้ซ่ึงถัว่ต่างๆ 
และอาหารทะเลนั้นถือได้ว่าเป็นอาหารท่ีมีโปรตีนสูง รวมทั้งภูมิประเทศของประเทศฟิลิปปินส์มี
ลกัษณะเป็นเกาะ มีมหาสมุทรลอ้มรอบ ซ่ึงน่าจะหาอาหารทะเลมาบริโภคไดง่้าย ดงันั้นจึงควรมีการ
บริโภคสลบักบัอาหารจ าพวกโปรตีนชนิดอ่ืนๆ และบริโภคให้เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 
ดงัขอ้แนะน าจากโภชนบญัญติั 9 ประการส าหรับคนไทย ท่ีวา่ กินปลา เน้ือสัตวไ์ม่ติดมนั ไข่และถัว่
เมล็ดแห้งเป็นประจ า ซ่ึงอาหารเหล่าน้ีให้โปรตีน โดยให้บริโภควนัละ 6 - 12 ชอ้นกินขา้ว ส าหรับไข่
บริโภคไดส้ัปดาห์ละ 2 - 3 ฟอง (กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2555) นอกจากน้ี
เน้ือหมู เน้ือปลา เตา้หู้ขาว ให้โปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอและปลานอกจากให้โปรตีนแล้ว
ยงัให้กรดอมิโนแอซิคอาร์จีนีน (Arginine) ซ่ึงช่วยกระตุน้การหลัง่โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) 
ท าใหห้ลบัสบายอีกดว้ย (กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2549) 
  ส่วนอาหารหมู่ท่ี 4 ผลไม้ชนิดต่างๆ ประชากรบริโภคผลไม้ดองและแช่อ่ิมอยู่ใน
ระดบัดีมาก บริโภคผลไมท่ี้มีรสหวานมากอยูใ่นระดบัดี แต่บริโภคผลไมต้ามฤดูกาลอยูใ่นระดบัพอใช ้
ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่าประเทศฟิลิปปินส์มีผลไมไ้ม่หลากหลายให้บริโภคเหมือนกบัในประเทศไทย  
จึงท าใหป้ระชากรบริโภคผลไมต้ามฤดูการอยูใ่นระดบัพอใช ้ซ่ึงผลไมเ้ป็นอาหารท่ีอุดมไปดว้ยวิตามิน
เอ วิตามินซี ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ ชะลอความชรา มีใยอาหาร ช่วยในการขบัถ่าย ท าให้ทอ้งไม่ผูก 
นอกจากน้ีเส้นใยยงัดูดจบัโคเลสเตอรอลและสารพิษท่ีอาจก่อให้เกิดมะเร็งบางชนิดออกจากร่างกาย  
ท าใหล้ดการสะสมสารพิษเหล่าน้ีได ้ผลไมบ้างชนิดให้พลงังานต ่า การบริโภคผลไมท่ี้หลากหลายเป็น
ประจ า ไม่ท าใหเ้กิดโรคอว้น ซ่ึงโรคอว้นเป็นโรคท่ีจะน าไปสู่ภาวะไขมนัในเลือดสูงและท าให้เกิดการ
อุดตนัในเส้นเลือดและเป็นอนัตรายแก่ชีวิตไดแ้ละควรบริโภคผลไมป้ระมาณ 3-5 ส่วนต่อวนั (กอง
โภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2549) 
  อาหารหมู่ท่ี 5 อาหารจ าพวกไขมนั ประชากรบริโภคอาหารท่ีปรุงดว้ยน ้ ามนัพืชอยู่
ในระดบัดีมาก เช่นเดียวกบัอาหารท่ีปรุงดว้ยน ้ ามนัหมู บริโภคอาหารท่ีมีส่วนประกอบของกะทิอยูใ่น
ระดบัดี แต่บริโภคอาหารจานด่วน (Fast Food) และเน้ือสัตวติ์ดมนัอยูใ่นระดบัพอใช ้ซ่ึงการบริโภค
อาหารจ าพวกไขมนันั้น หากบริโภคมากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดภาวะโรคอว้นได ้ดงัขอ้แนะน าจาก
โภชนบญัญติั 9 ประการส าหรับคนไทย ท่ีว่า กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร เพราะถา้ร่างกายไดรั้บ
ไขมนัมากเกินไป จะท าให้เกิดภาวะไขมนัในเลือดสูงและเกิดเป็นโรคอว้นได ้ และถา้กินพืชผกัและ
ผลไมน้อ้ย ขาดการออกก าลงักาย จะท าให้ไขมนัไปเกาะท่ีผนงัหลอดเลือดแดงไดง่้ายข้ึน จนเกิดการ
แข็งตวั น าไปสู่โรคความดนัโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือดได้ (กองโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
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ส าหรับขนมและอาหารว่างนั้น ประชากรบริโภคขนมตม้น ้ าตาล หรือกะทิ อยู่ใน
ระดบัดีมาก บริโภคขนมหวานและขนมอบ หรือเบเกอร่ีอยูใ่นระดบัดีเช่นเดียวกบัการบริโภคไอศครีม 
น ้ าแข็งใสและขนมขบเค้ียว ทั้งน้ีการบริโภคขนมหวานนั้น คือ การบริโภคท่ีไดรั้บไขมนั อวยัวะท่ี
ตอ้งการขนมหวานมนัมากท่ีสุด คือ สมอง คนท างานใช้ความคิดจึงมีความตอ้งการท่ีจะบริโภคขนม
หวาน ไม่ใช่เพราะตอ้งการน ้ าตาล แต่เพราะตอ้งการไขมนัจากขนมหวาน ดงันั้นขนมหวานจึงมีทั้ง
ความหวานและไขมนัรวมอยู่ดว้ย เน่ืองจากมีกะทิ มะพร้าว ถัว่และงา เป็นส่วนประกอบของขนม
หวานและเป็นไขมนัชั้นดีจากธรรมชาติ (กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2549) 

นอกจากน้ีการบริโภคอาหารหมู่ท่ี 2 อาหารหมู่ท่ี 3 และเคร่ืองด่ืม ประชากรบริโภค
โดยรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้เม่ือพิจารณาตามชนิดของอาหารท่ีบริโภคในแต่ละหมู่นั้น ปรากฏวา่ อาหาร
หมู่ท่ี 2  ซ่ึงเป็นอาหารจ าพวกขา้ว แป้งและน ้ าตาล ประชากรบริโภคเพียงขา้วขดัขาวเท่านั้นท่ีอยู่ใน
ระดับดีมาก บริโภคบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปอยู่ในระดับดี ส่วนอาหารประเภทเส้น มนัน่ึง เผือกน่ึงและ
ข้าวโพดน่ึงอยู่ในระดับพอใช้ ทั้ งน้ีการบริโภคข้าวเหนียว ธัญพืชต่างๆ และข้าวกล้องกลับมีการ
บริโภคอยูใ่นระดบัท่ี ควรปรับปรุง อาจเน่ืองมาจากอาหารบางชนิดไม่สามารถหาบริโภคไดใ้นประเทศ
ฟิลิปปินส์ หรืออาจหาไดย้ากและมีราคาค่อนขา้งสูง เช่น ขา้วกลอ้ง หรือขา้วเหนียว เป็นตน้ ซ่ึงขา้ว
กล้อง เป็นอาหารท่ีให้พลงังานเป็นหลกั ให้ไขมนัไม่อ่ิมตวั วิตามินบี 1 ท่ีป้องกนัโรคเหน็บชา ให้
วิตามินบี 2 ป้องกนัโรคปากนกกระจอก ให้แคลเซียม วิตามินอี แมกนีเซียมช่วยเสริมสร้างการท างาน
ในระบบต่างๆ ของร่างกาย ให้เส้นใยอาหาร ช่วยให้ขบัถ่ายสะดวกป้องกนัอาการทอ้งผูก และมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ (กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2549) อีกทั้งจากโภชนบญัญติั 9 
ประการส าหรับคนไทย ท่ีว่า กินขา้วเป็นอาหารหลกั สลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ ซ่ึงถา้
เป็นไปไดค้วรบริโภคขา้วกลอ้ง หรือ ขา้วซ้อมมือ ควบคู่ไปกบัอาหารประเภทแป้ง ควรบริโภควนัละ 
8-12 ทพัพี (กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

อาหารหมู่ท่ี 3 อาหารจ าพวกผกัชนิดต่างๆ นั้น ประชากรมีการบริโภคผกัดองต่างๆ 
อยูใ่นระดบัดีมาก บริโภคผกัใบเขียวอยูใ่นระดบัดี แต่บริโภคผกัสีเหลืองชนิดต่างๆ และผกัพื้นเมืองอยู่
ในระดบัพอใช ้ซ่ึงทั้งผกัใบเขียวและผกัสีเหลืองนั้น ลว้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก แต่การบริโภคผกั
สีเหลืองอยู่ในระดบัพอใช้นั้น อาจเน่ืองมาจากผกัสีเหลืองชนิดต่างๆ และผกัพื้นเมืองค่อนขา้งหาได้
ยาก ทั้ งน้ีผกัสีเหลืองและสีส้ม เช่น ฟักทองและแครอท เป็นแหล่งอาหารท่ีมีแคโรทีนสูง ซ่ึง 
แคโรทีนน้ีสามารถเปล่ียน เป็นวิตามินเอได ้ช่วยในการเสริมสร้างภูมิตา้นทานโรค ต่อตา้นโรคติดเช้ือ
ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทั้งยงัช่วยป้องกนัโรคตาบอดกลางคืนหรือโรค ตาฟางอีกดว้ย 
อีกทั้งยงัสามารถป้องกนัการเกิดมะเร็งไดเ้ช่นกนั (กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 
2549) 



52 

ส่วนเคร่ืองด่ืม ประชาการบริโภคน ้ าเปล่าอยู่ในระดบัดีมาก บริโภคน ้ าอดัลมอยู่ใน
ระดบัดี และบริโภคชา กาแฟอยูใ่นระดบัพอใชเ้ช่นเดียวกบัการบริโภคนมสดพาสเจอไรท/์UHT และ
น ้ าผลไมส้ าเร็จรูป แต่บริโภคน ้ าสมุนไพรส าเร็จรูปอยู่ในระดบัท่ีควรปรับปรุง ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่า 
น ้าสมุนไพรนั้น หาบริโภคไดย้ากในประเทศฟิลิปปินส์ ดงัท่ี ประหยดั สายวิเชียร (2547) ไดส้รุปไวว้า่ 
ประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกนัทั้งลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้
ประชาชนแต่ละประเทศมีความสามารถในการหาวตัถุดิบ การผลิตอาหาร ตลอดจนวิธีการประกอบ
อาหารท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งยงัท าใหอ้าหารของคนประเทศนั้นๆ มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่วน
วิธีการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรมีรสชาติ เปร้ียว หวาน มนั เค็ม ขมและเผ็ด แล้วแต่ความนิยม 
ความชอบของคนในประเทศนั้นๆ ตามวธีิการปรุงท่ีแตกต่างกนัออกไป 

2. ปัจจยัด้านสังคมท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหาร พบว่าประชากรมีการปฏิบติัด้าน
แหล่งท่ีมาของอาหารโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปรากฏวา่ แหล่งท่ีมาของอาหารท่ี
บริโภค 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 1) อาหารปรุงส าเร็จจากร้านสะดวกซ้ือ 2) สั่งอาหารจากร้านทัว่ไป และ  
3) ทางบริษทัฯจดัเตรียมให้ มีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัดี อาจเน่ืองมาจากความสะดวกในการซ้ือ
ของแต่ละคนท่ีจะสรรหาอาหารมาบริโภค และความง่ายในการบริโภคของตนเองเป็นหลัก 
เช่นเดียวกบัก่อนไปอยูป่ระเทศฟิลิปปินส์ ประชากรมีการปฏิบติัดา้นแหล่งท่ีมาของอาหารโดยรวมอยู่
ในระดับดีเช่นกนั ซ่ึงแหล่งท่ีมาของอาหารท่ีบริโภค 3 ล าดบัแรก ได้แก่ 1) ซ้ืออาหารจากตลาด  
2) บริโภคในร้านอาหารและ 3) ซุปเปอร์มาร์เกตมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัดี (ตารางท่ี จ.1) ทั้งน้ี
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ CPettinger, M Holdsworth and M Gerber (2004) ไดศึ้กษาเร่ืองจิตวิทยา
ทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหาร ในประเทศฝร่ังเศสตอนใต้และประเทศอังกฤษ
ตอนกลางท่ีพบวา่ ในประเทศองักฤษไดใ้ห้ความส าคญักบัจริยธรรมและความสะดวกสบายเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหาร 

เม่ือประชากรมีโอกาสบริโภคอาหารนอกบา้นโดยส่วนใหญ่เลือกบริโภคอาหาร
ฟิลิปปินส์ ทั้ งน้ีรสชาติท่ีชอบ ราคาอาหารมีความเหมาะสมและความสะดวกในการเดินทางเป็น        
ขอ้ค านึงในการบริโภคอาหารนอกบา้นขณะท่ีอาศยัอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ เช่นเดียวกบัก่อนไปอยู่
ประเทศฟิลิปปินส์ท่ีประชากรเลือกบริโภคแต่อาหารไทย โดยต่างค านึงถึงรสชาติท่ีชอบเช่นกัน  
(ตารางท่ี จ.2) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอาหารเหล่านั้นลว้นเป็นอาหารท่ีสามารถหาบริโภคไดง่้ายในประเทศ
นั้นๆ และพฤติกรรมติดตวัมาจากครอบครัวเดิมของประชากร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ    
Simone A. French (2003) ไดศึ้กษาเร่ือง ราคามีผลต่อการเลือกซ้ืออาหาร โดยศึกษาจากคนวยัท างานใน
บริษทั 12 แห่งและนกัเรียนในโรงเรียนจ านวน 12 แห่ง ท่ีพบวา่การเลือกอาหารโดยพื้นฐานส าหรับ
บุคคลโดยทัว่ไปจะพิจารณา รสชาติ ตน้ทุน ความสะดวกและคุณค่าของสารอาหาร 
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 ประชากรพกัอาศยัอยูใ่นประเทศฟิลิปปินส์ระหวา่ง 1 ปี – มากกว่า 5 ปี แหล่งท่ีพกั
อาศยัอยูใ่นตวัเมืองต่างจงัหวดัเน่ืองจากส านกังานของบริษทัอยูใ่นต่างจงัหวดัเพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปท างานโดยท่ีพกัอาศยัเป็นบา้นเช่าและพกัอาศยัอยู่กบัเพื่อน เน่ืองจากเป็นขอ้ก าหนดดา้น
สวสัดิการของบริษทัในการเดินทางไปท างานต่างประเทศท่ีบริษทัจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาท่ีพกัให้และพกั
อาศัยกับเพื่อนร่วมงานรวมทั้ งมีแม่ครัว (ผูรั้บใช้) เป็นผู ้ปรุงอาหารให้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ฐิติพร           
คุปตานนท์(2554) ท่ีสรุปไวว้า่การคดัเลือกพนกังานไปท างานต่างประเทศ ตอ้งค านึงถึงผลตอบแทน
ส าหรับพนกังานท่ีไปปฏิบติังานในต่างประเทศ ประกอบดว้ย  เงินเดือนส่วนเพิ่มส าหรับการไปท างาน
ต่างประเทศ  เงินค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับความยากล าบาก ค่าใช้จ่ายส าหรับท่ีอยู่อาศัย
ค่าใชจ่้ายส าหรับการครองชีพ ค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาของบุตรหลาน เน่ืองจากประชากรพกัอาศยั
กบัเพื่อนร่วมงาน ดงันั้นการกระท ากิจกรรมต่างๆจึงมีการปฏิบติัร่วมกนัรวมทั้งการบริโภคอาหารส่วน
ใหญ่บริโภคกบัเพื่อนร่วมงานท าใหก้ารไดรั้บข่าวสารดา้นสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และข่าวสารอ่ืนๆ มา
จากเพื่อนร่วมงานเช่นกนั  
 ผูรั้บผิดชอบในการปรุงอาหารคือแม่ครัว (ผูรั้บใช)้ แต่ประชากรมีโอกาสปรุงอาหาร
เองเช่นกนั ในขณะเดียวกนัการซ้ือวตัถุดิบส าหรับปรุงอาหารประชากรเป็นผูซ้ื้อด้วยตนเองมากกว่า  
แม่ครัว (ผูรั้บใช)้อาจเน่ืองจากประชากรตอ้งการให้แม่ครัว(ผูรั้บใช้)ปรุงอาหารตามท่ีตอ้งการบริโภค 
และตามงบประมาณท่ีมีอยู ่โดยซ้ือจากซุปเปอร์มาร์เกตซ่ึงท าให้มีราคาแพงกว่าแมว้่าบางส่วนซ้ือจาก
ตลาดสดแล้วก็ตาม ผูรั้บผิดชอบปรุงอาหารปรุงอาหารฟิลิปปินส์มากกว่าอาหารไทยอาจเน่ืองจาก     
แม่ครัว (ผูรั้บใช)้ เป็นชาวฟิลิปปินส์และไม่สามารถปรุงอาหารไทยไดร้วมทั้งหาซ้ือวตัถุดิบท่ีปรุงได้
ง่ายกวา่การปรุงอาหารไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประหยดั  สายวิเชียร (2547) ท่ีสรุปไวว้า่ การเดินทางไป
ยงัต่างถ่ินไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ 
โดยเฉพาะการปรับตวัดา้นอาหาร เน่ืองจากอาหารของคนในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั โดยหาก
พิจารณาจากลกัษณะด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัส าคญัท่ีส่งผลต่อวตัถุดิบใน
ทอ้งถ่ินท่ีน ามาปรุงอาหาร ซ่ึงส่งผลให้อาหารของพื้นท่ีต่างๆ มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีแตกต่างกัน
ออกไปดว้ย นอกจากน้ีการเลือกบริโภคอาหารข้ึนอยูก่บัขอ้ห้ามทางศาสนาวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีรวมทั้งความเช่ือ เช่นบริโภคอาหารบางอยา่งไม่เป็นเพราะไม่เคยถูกหดัให้บริโภคมาตั้งแต่เด็ก
ปัจจยัด้านน้ีมีการสั่งสมเช่ือมโยงสืบทอดกันมาและมีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมยั (วีณะ  
วรีะไวทะยะและสง่า  ดามาพงษ,์ 2541)  
 ประชากรมีการปฏิบติัดา้นวิธีการปรุงอาหารโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้เม่ือพิจารณา
วิธีการปรุงอาหาร 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ก่ึงสุกก่ึงดิบ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัดีมาก 2) ผดั และ3) ตม้  
มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัดี  ผูรั้บผิดชอบในการปรุงอาหารให้ของประชาการนั้นนิยมปรุงอาหารดว้ย
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วิธีการตม้ ผดั ป้ิง/ย่าง และทอด แต่ไม่นิยมปรุงอาหารก่ึงดิบก่ึงสุก ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ประชากรมี
การปฏิบติัดา้นการปรุงอาหารดว้ยวธีิตม้ ป้ิง/ยา่ง และทอดอยูใ่นระดบัดีมากและระดบัดีตามล าดบั 

3. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารพบวา่ ประชากรโดยเฉล่ียมีรายได้
ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงเพิ่มข้ึนมากกว่ารายได้ก่อนไปอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ ค่าอาหารท่ี
บริโภคนอกบา้นต่อคร้ังขณะอยูใ่นประเทศฟิลิปปินส์อยูร่ะหวา่ง 100 - 150 บาท รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายใน
การบริโภคอาหารต่อเดือนต่อคนอยูร่ะหวา่ง 10,000 - 15,000 บาท ทั้งน้ีก่อนไปอยูป่ระเทศฟิลิปปินส์
นั้นค่าอาหารท่ีบริโภคนอกบา้นน้อยกวา่ 100 บาทต่อคร้ังและค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารต่อเดือน
ต่อคนน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงประชากรมีความคิดเห็นต่อ
ราคาอาหารท่ีบริโภควา่มีราคาแพง ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้า่ราคาอาหารในประเทศฟิลิปปินส์ค่อนขา้งสูง
กวา่ประเทศไทย อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัมีขอ้ก าหนดดา้นสวสัดิการจดัหา ท่ีพกัอาศยั ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายผูรั้บผิดชอบในการปรุงอาหารให้ประชากร ดงันั้นจึงไม่มีผลต่อการ
บริโภคอาหารของประชากรเน่ืองจากมีเพียงค่าใชจ่้ายในการบริโภคอาหารเท่านั้นท่ีเพิ่มสูงข้ึน อยา่งไร
ก็ตามรายได้ยงัมีผลโดยตรงต่ออ านาจการซ้ือและการเลือกซ้ืออาหารเพื่อการบริโภครวมทั้ งเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีถึงฐานะทางเศรษฐกิจ บุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินดีจะสามารถซ้ืออาหารหรือไปใชบ้ริการ
ร้านอาหารท่ีมีคุณภาพดีไดม้ากกวา่บุคคลหรือผูท่ี้มีฐานะยากจน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ รักษเ์กียรติ
จิรันธรและคณะ (2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา ท่ีพบวา่ พนกังานบริษทัจะค านึงถึงคุณภาพ
มากกวา่เร่ืองราคาเพราะมีรายไดค่้อนขา้งสูงและมีอ านาจในการซ้ือมากกวา่กลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การน าผลการศึกษาไปใช้ 
1.1 บริษทัควรจดัสวสัดิการดา้นอาหารให้หลากหลายและครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้พนกังานมีการบริโภคอาหารท่ีดียิ่งข้ึนและมีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้สามารถลดค่าใชจ่้าย
ดา้นการรักษาพยาบาลของบริษทัได ้

1.2 ควรจดัหาต าราอาหารไทยท่ีเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาทอ้งถ่ินแก่แม่ครัว (ผูรั้บ
ใช)้ ท่ีเป็นผูป้รุงอาหารโดยให้ความส าคญัต่อการปรุงอาหารท่ีมีรสชาติ คุณค่าตามโภชนาการ เพื่อให้
ประชากรมีการบริโภคอาหารท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 
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2. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเร่ืองต่อไปน้ี 
2.1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของพนักงาน

บริษทัฯ ก่อนไปอยูป่ระเทศฟิลิปปินส์และขณะอยูป่ระเทศฟิลิปปินส์ 
2.2 จดัโครงการส่งเสริมการออกก าลงักายและการบริโภคอาหารของพนกังานบริษทัฯ 

ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพ 


