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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านรูปแบบการใช้

ชีวิต ปัจจัยทางด้านบทบาทและสถานะทางสังคม และปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้บริโภคอาหารจีน เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนของผู้บริโภค เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างใน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนของผู้บริโภค จากตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้น

ไป และเคยรับประทานอาหารในภัตตาคารจีน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ซ่ึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ไคว์สแคว์ 

(Chi-Square Test) 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 45,001-55,000 บาท 

ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จีน พบว่า รูปแบบการใช้ชีวิต บทบาทและสถานะทางสงัคม การรับรู้ต่ออาหารจีน และทศันคติต่อ

อาหารจีน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนแตกต่างกนั โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนที่แตกต่างกันในด้านบุคคลที่ร่วมรับประทานอาหารจีน ม้ืออาหาร 

และวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารจีน 

 

ค าส าคญั: อาหารจีน รูปแบบการใช้ชีวิต บทบาททางสงัคม การรับรู้ ทศันคติ 
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บทน า 

อาหารเป็นปัจจัยสี่ที่ เป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังน้ัน มนุษย์จึงให้

ความส าคัญในการรับประทานอาหารเป็นอย่างย่ิง อาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมี

หลากหลายประเภทและชนิดของอาหารแตกต่างกันออกไป ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทและชนิดของ

อาหารได้ตามประเทศและภมูิภาคต้นก าเนิดอาหารเหล่าน้ัน (วงศกร ค าเพ่ิม, 2553: 1) อาหาร

จีนเป็นหน่ึงในอาหารที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน และชนชาติจีนสามารถคง

วัฒนธรรมของอาหารจีนได้อย่างครบถ้วน ซ่ึงอาหารจีนเป็นอาหารที่เน้นในเร่ืองความสดใหม่ของ

วัตถุดิบที่น ามาประกอบอาหาร เป็นอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน นิยมรับประทานเป็นยา ส่งผลให้

อาหารจีนเป็นอาหารที่มีช่ือเสยีงในระดับโลก (ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน WLC, 2558) 

ในประเทศไทยมีชาวจีนอพยพมาตั้งรกรากอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากโดยกระจายอยู่ทุก

ภมูิภาคของประเทศไทย ดังน้ันอาหารจีนจึงได้แทรกซึมในวิถีชีวิตของชาวไทยและแพร่หลายใน

ไทยเป็นอย่างมาก เพราะชนชาวไทยเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับการเลือกรับประทานอาหารเป็น

อย่างมาก ดังจะเหน็ได้จากอาหารพ้ืนบ้านของไทยที่อุดมไปด้วยสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังมี

สรรพคุณเป็นยาอีกด้วย ดังน้ันคนไทยจึงนิยมรับประทานอาหารจีนด้วย โดยส่วนใหญ่คนไทยจะ

นิยมรับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคารจีนมากกว่าการปรุงอาหารจีนรับประทานเองที่บ้าน 

เน่ืองจากอาหารจีนต้องอาศัยความพิถีพิถันในการจัดเตรียมอาหารเพ่ือคงคุณภาพและรสชาติที่ดี 

และอาหารจีนมีต้นทุนสงู (รจรินทร์ สมิธาราแก้ว, 2550: 1)  

ปัจจุบันผู้ประกอบการได้มีการขยายธุรกิจภัตตาคารจีนไปยังพ้ืนที่จัดจ าหน่ายใหม่ทั้ง

ในประเทศไทย และภายในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ดังน้ันผู้ประกอบการร้านอาหารจีนและภัตตาคารจีนจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์

ต่างๆ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่  ด้านส่งเสริมการขาย และอื่นๆ เพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด (ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน WLC, 

2558) จากสิ่งที่ปรากฏข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจีนของผู้บริโภค เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดของภัตตาคารอาหารจีนให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารจีนมากที่สุดและ

เพ่ือให้ภัตตาคารจีนสามารถแข่งขันกบัธุรกจิอาหารประเภทอื่นได้ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านรูปแบบการใช้ชีวิต ปัจจัยทางด้าน

บทบาทและสถานะทางสงัคม และปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้บริโภคอาหารจีน 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนของผู้บริโภค  

3.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนของผู้บริโภคกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจีน 

2



 
 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1.ข้อมูลจากการวิจัยในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจีน และพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนของผู้บริโภค ซ่ึงผู้ประกอบกจิการภัตตาคาร

จีนจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพบริการของร้านอาหารจีนในประเทศไทย เพ่ือ

ตอบสนองการบริการร้านอาหารจีนให้ตรงกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านอาหารจีนให้กบัผู้บริโภค  

2. ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้ประกอบกิจการภัตตาคารจีนและผู้ที่สนใจ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารจีนให้ตรง

กบัพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารจีน เพ่ือให้สามารถแข่งขันกบัธุรกจิอาหารประเภทอื่นๆ ในพ้ืนที่

ประเทศไทย รวมถึงในภมูิภาคอาเซียนได้ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากรส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่มีอายุต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป 

และเคยรับประทานอาหารจีนในร้านอาหารจีนหรือภัตตาคารจีนที่มีช่ือเสียง และเป็นต้นต ารับใน

กรุงเทพฯ 20 แห่ง ได้แก่ ซ้งโภชนา ครัวกรุงเทพ ท่องกี่ภัตตาคาร พงหลีภัตตาคาร โชคดี ต่ิมซ า 

ภัตตาคารเชียงการีลา โฮ คิทเช่น กวงทะเลเผาฉลาม ห้องอาหารเฟยย่า ห้องอาหารซิง ฟู 

ห้องอาหารจีนไบยุน ห้องอาหารหลิว ภัตตาคารมังกรหลวง ห้องอาหารจีนไดนาสตี้       

ห้องอาหารลก หว่า ฮิน ห้องอาหารอัน อัน เหลาภัตตาคาร ห้องอาหารตั้งจ๊ัวหลี หูฉลามฮ่ัวเซ่งฮง 

ห้องอาหารจีน เดอะกู๊ด เอิร์ท และเจด การ์เดน (Painaidii, 2558) จากน้ันผู้วิจัยท าการสุ่ม

ภัตตาคารจีนออกมา 5 แห่ง ได้แก่ โฮ คิทเช่น หูฉลามฮ่ัวเซ่งฮง ท่องกี่ภัตตาคาร เจด การ์เดน 

และพงหลีภัตตาคาร 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด

ปัจจัยลักษณะของผู้บริโภคตามทฤษฎีคอตเลอร์ (Kotler 2012) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภคเป็นการศึกษาวิธีการที่แต่ละบุคคลกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากร เช่น เงิน เวลา 

บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้า ซ่ึงนักการตลาดต้องศึกษาว่า สินค้าที่เขาต้องการ

ขายน้ัน ใครคือลูกค้า (Who) ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ืออย่างไร (How) 

ซ้ือเมื่อใด (When) ซ้ือที่ไหน (Where) ซ้ือบ่อยคร้ังเพียงใด (How often) และใครมีอิทธิพลต่อ

การซ้ือ (Whom) จึงเรียกว่า หลักการ 6W1H ซ่ึงการใช้ค าถามจะท าให้สามารถเข้าใจถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ง่าย และค าตอบที่ได้น้ันจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อนักการตลาดในการ

น าไปใช้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ซ่ึงค าถามสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความ

เหมาะสมของสนิค้าและบริการ 

โฮเยอร์ และแมคอินนิส (Hoyer and Macinnis, 2012) ได้ให้ความหมายของ

พฤติกรรมผู้บริโภคว่าหมายถึง ผลสะท้อนของการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับการได้รับมา การบริโภคและการจ ากัดอันเกี่ยวกับสินค้า บริการ เวลา และความคิด

โดยหน่วยตัดสนิใจซ้ือ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550: 277) กล่าวว่า หลักเกณฑ์หน่ึงในการแบ่งส่วนตลาดที่

นิยมน ามาใช้ในปัจจุบันคือรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) อยู่ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการ

แบ่งส่วนตลาดเร่ืองจิตวิทยาและเหตุผลที่นักการตลาดนิยมใช้เพราะรูปแบบการเนินชีวิตแสดงถึง

ลักษณะของผู้บริโภคและอธบิายลักษณะพฤติกรรมต่างๆ ที่ละเอียดและแม่นย ากว่าหลักเกณฑ์ใน

การแบ่งส่วนตลาดเร่ืองประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยแองเกิ้ล และคณะ (Engel et 

al., 2012) และชิฟแมน และคานุค (Schiffman & Kanuk, 2010) ได้กล่าวถึงการวัดพฤติกรรม

ของผู้บริโภครวมถึงค่านิยมว่าเป็นการวัดผลของการแสดงออกของความรู้สึกภายในของบุคคลซ่ึง

สิ่งเหล่าน้ีเกิดจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลน้ัน โดยองค์ประกอบส าคัญในการวัดรูปแบบ

การด าเนินชีวิตของบุคคลจะสะท้อนได้จากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และ

ความคิดเหน็ (Opinion) ของบุคคล 

คอตเลอร์ และอัมสตรอง (Kotler and Amstrong, 2014: 171) ได้น าเสนอทฤษฎี

แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค โดยระบุว่า ในการศึกษาการตลาดผู้บริโภคน้ัน นักการตลาดมี

ความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค ในการที่เราจะเข้าใจ

ถึงสาเหตุหรือเหตุผลว่าท าไมผู้บริโภคถึงตัดสนิใจซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหน่ึง ซ่ึงการเกิด

พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันโดยอาศัยแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงเหตุจูงใจ

ที่ท  าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer's characteristic) ขึ้นอยู่

กับปัจ จัย 3 ปัจ จัย ได้แก่  สิ่ งกระตุ้ นภายนอก (Stimulus) ลักษณะของผู้ ซ้ือ (Buyer's 

Characteristics) ขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer's decision process) ส าหรับการวิจัย

คร้ังน้ี ผู้วิจัยให้ความส าคัญกบัการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจัยลักษณะ

ของผู้ซ้ือ (Buyer's Characteristics) ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยย่อย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยทางสงัคมศาสตร์ และปัจจัยทางจิตวิทยา 

ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ปัจจัยลักษณะของผู้บริโภคทั้ง 4 ปัจจัย ที่คาดว่าจะมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนของผู้บริโภค ประกอบด้วย (1) ปัจจัยส่วนบุคคล (2) ปัจจัย

ทางด้านรูปแบบการใช้ชีวิต (3) ปัจจัยทางด้านบทบาทและสถานะทางสังคม และ (4) ปัจจัยทาง

จิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ต่ออาหารจีน และทัศนคติต่ออาหารจีน น ามาสร้างกรอบแนวคิดในการ

วิจัย ดังน้ี 
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การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดพฤติกรรม

ผู้บริโภค 6W1H โดยเลือกใช้เป็นตัวแปรที่สอดคล้องกับการวิจัย คือ 4W1H ประกอบด้วย 4W 

ได้แก่ What Why When Whom และ1Hได้แก่ How ทั้งน้ี ผู้วิจัยไม่ได้เลือกใช้ตัวแปร Who และ 

Where เน่ืองจากการวิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรส าหรับการวิจัย และขอบเขตพ้ืนที่ในการ

วิจัยที่ชัดเจนแล้ว 

สมมติฐานการวิจยั 

H1:  อายุส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนแตกต่างกนั 

H2:  อาชีพส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนแตกต่างกนั 

H3:  รายได้เฉล่ียต่อเดือนส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนแตกต่างกนั 

H4:  รูปแบบการใช้ชีวิตส่งผลให้ผู้บริโภคพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนแตกต่างกนั 

H5:  บทบาทและสถานะทางสงัคมส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนแตกต่างกนั 

H6:  การรับรู้ต่ออาหารจีนส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนแตกต่างกนั 

H7:  ทศันคติต่ออาหารจีนส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนแตกต่างกนั 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

ขนาดตวัอย่าง (Sampling Size) 

ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรใน

การวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ประเทศไทยและชาวไทยที่ชอบรับประทาน

อาหารจีน ที่มีอายุต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป และเคยรับประทานอาหารจีนในร้านอาหารจีนหรือภัตตาคาร

จีนใน 5 แห่งตามที่ระบุในขอบเขตการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 

โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดของตัวอย่างของ Cochran (1977) เพ่ือประมาณสัดส่วน

ขนาดตัวอย่าง ส าหรับการวิจัยที่ระดับความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 จากการค านวณได้ขนาดของ

ตัวอย่าง เทา่กบั 385 คน และส ารองไว้ 15 คน รวมขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารจนี 
ตามแนวคดิ 6W1H 

 

H4 

ทศันคตต่ิออาหารจนี 

H5 

H6 การรบัรูต่้ออาหารจนี 

H1-H3 

H7 

ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก ่
1.  อายุ 
2.  อาชพี 
3.  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

บทบาทและสถานะทางสงัคม 

 

รปูแบบการใชช้วีติ 
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แผนการสุ่มตวัอย่าง (Sampling Plan) 

ผู้วิจัยก าหนดแผนการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ 2 ช้ัน (Two-stage Sampling) ดังน้ี ช้ันที่ 

1 ผู้วิจัยคัดเลือกภัตตาคารจีนที่มีช่ือเสียงในกรุงเทพมหานครมาทั้งสิ้น จ านวน 20 แห่ง จากน้ัน

ท าการสุ่มเลือกภัตตาคารจีนออกมาจ านวน 5 แห่ง เพ่ือใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ด้วยการสุ่ม

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) และ ช้ันที่ 2 ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ 

(Systematic Random Sampling) โดยมีการแบ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างดังน้ี 1) การสุ่มตามช่วงเวลา

ที่แจกแบบสอบถาม ได้แก่ ช่วงกลางวันระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. ช่วงเยน็ระหว่างเวลา 

15.00 – 16.00 น. และช่วงหัวค ่าระหว่างเวลา 18.00 – 19.00 น. 2) การสุ่มแบบโควต้า 

(Quota Sampling) ด้วยการสุ่มตามเพศ และอายุ 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ

ส าหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ซ่ึงแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเกิดจากการศึกษาและค้นคว้า

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเป็นข้อค าถามที่ตรงกับกรอบแนวคิดในการ

วิจัยมากที่สดุ ซ่ึงแบบสอบถาส าหรับการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการบริโภคอาหารจีน ก าหนดข้อค าถาม

เป็นแบบปลายปิด (Closed-end Question) และค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) มีข้อ

ค าถามจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีต่อการบริโภคอาหารจีน 

ก าหนดข้อค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-end Question) และค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check 

List) มีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านบทบาทและสถานะทางสังคมที่มีต่อการบริโภค

อาหารจีน ก าหนดข้อค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-end Question) และค าตอบเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check List) มีข้อค าถามจ านวน 2 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีต่อการบริโภคอาหารจีน ก าหนดข้อ

ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-end Question) และค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) มี

ข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ ได้แก่ ด้านการรับรู้ต่ออาหารจีน จ านวน 5 ข้อ และด้านทัศนคติต่ออาหาร

จีน จ านวน 7 ข้อ ผู้วิจัยก าหนดข้อค าถามเพ่ือวัดความคิดเหน็และทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 

และมีค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ

ความคิดเหน็/ระดับทศันคติมากที่สุด มาก ปานกลาง/พอใช้ น้อย น้อยที่สดุ 

ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึง

ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค 6W1H ของคอตเลอร์ (Kotler 

2012) โดยเลือกใช้เป็นตัวแปรที่สอดคล้องกับการวิจัย คือ 4W1H ประกอบด้วย 4W ได้แก่ What 

Why When Whom และ 1 H ได้แก่ How ผู้วิจัยก าหนดข้อค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-end 
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Question) และค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ บุคคลที่

ร่วมรับประทานอาหารจีน ประเภทอาหารจีนที่ชอบ ม้ืออาหารจีน วัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารจีน 

ความถี่ในการบริโภคอาหารจีน และหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการภัตตาคารจีน 

การสรา้งเครือ่งมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังน้ี 1) การสร้าง

แบบสอบถามโดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริโภค และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร 2) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่างที่เคยรับประทานอาหารจีนใน

ร้านอาหารจีนหรือภัตตาคารจีนใน 20 แห่งตามที่ระบุ จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) 3) น าเสนอแบบสอบถาม ไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) และความเป็นปรนัย (Objectivity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทาง

ภาษา และตรวจสอบความสอดคล้อง ครอบคลุม และความตรงของเคร่ืองมือกับเน้ือหาที่ต้องการ

จะวัด และท าการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

และผู้ทรงคุณวุฒิ 4) น าแบบสอบถามที่ได้มาจัดท าเป็นเคร่ืองมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และให้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง ก่อนจะน าไปใช้ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามแบบในภัตตาคารจีนที่สุ่มเลือก 5 แห่ง ได้แก่ 

ห้องอาหาร โฮ คิทเช่น ห้องอาหารหูฉลามฮ่ัวเซ่งฮง ห้องอาหารท่องกี่ภัตตาคาร ห้องอาหารเจด 

การ์เดน ห้องอาหารพงหลีภัตตาคาร ตามแผนการสุ่มตัวอย่าง และได้เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม

กลับมาทั้งหมดคิดเป็น 100 เปอร์เซน็ต์ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป และให้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังน้ี 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือบรรยายข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม 

ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือทดสอบความเป็นเอกพันธ์ (homogeneity test) ระหว่างตัวแปร 

ได้แก่ ตัวแปรอสิระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านรูปแบบการใช้ชีวิต ปัจจัยทางด้านบทบาท

และสถานะทางสังคม ปัจจัยด้านการรับรู้ต่ออาหารจีน และปัจจัยด้านทศันคติต่ออาหารจีน และ

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจีน โดยสถิติทดสอบสมมติฐานไคว์สแคว์ (Chi-

Square Test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ผลการวิจยั 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ตามหลักการทางสถิติด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป ซ่ึงผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน าเสนอได้ตามล าดับ ดังน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 67.75 มีอาชีพพนักงาน

บริษัท ร้อยละ 36.50 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 45,001-55,000 บาท ร้อยละ 26.75 

2. ปัจจยัทางดา้นรูปแบบการใชชี้วิต 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะครอบครัวแบบครอบครัวเด่ียว (สามี ภรรยา 

ลูก) ร้อยละ 63.50 มีลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้านเด่ียว ร้อยละ 56.00 มีรูปแบบการด าเนินชีวิต

ในปัจจุบันโดยท างานนอกบ้านไกลบ้าน (ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 1 ช่ัวโมง) ร้อยละ 50.00 มี

ลักษณะของกิจกรรมหรืองานอดิเรกเป็นกิจกรรมที่ท  าด้วยตนเองที่บ้าน เช่น ปลูกต้นไม้ อ่าน

หนังสือ ฟังเพลง เป็นต้น ร้อยละ 57.25 มีความถี่ในการรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร 2-4 

คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 66.50 โดยร้านอาหารที่ไปรับประทานเป็นประจ าคือ ร้านอาหารไทย / 

อสีาน ร้อยละ 83.50 และประโยชน์จากการรับประทานอาหารนอกบ้าน คือ ชอบให้สร้างความสุข

และกระชับความสมัพันธข์องคนในครอบครัว ร้อยละ 45.00 

3. ปัจจยัทางดา้นบทบาทและสถานะทางสงัคม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะ/บทบาทในการรับประทานอาหารจีนใน

ภัตตาคารร่วมกับเพ่ือนในสถานที่ท  างาน คือ พนักงาน/ลูกน้อง ร้อยละ 57.00 และมีบทบาทใน

การช าระเงินค่าอาหารจีนในภัตตาคารโดยเป็นผู้จ่ายเงินค่าอาหารเอง ร้อยละ 37.75 

4. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ต่อบริโภคอาหารจีนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ต่ออาหารจีนในระดับมากที่สุด ได้แก่ อาหาร

จีนเป็นอาหารส่วนใหญ่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก  และอาหารจีนเป็นอาหารที่ครบ 5 หมู่ และมี

การรับรู้ในระดับมาก ได้แก่ อาหารจีนเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูง เช่นมีโปรตีนสูง เป็น

ต้น อาหารจีนเป็นอาหารเหลา มีความหรูหรา และอาหารจีนได้รับความนิยมและแพร่หลายใน

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ตามล าดับ  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติต่ออาหารจีน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่ออาหารจีนในระดับมากที่สุด ได้แก่ ช่ืนชอบอาหารจีน 

เพราะมีรสชาติที่อร่อยถูกปากคนไทย และอาหารจีนส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบช้ันดีในการปรุงอาหาร 

และมีทัศนคติต่ออาหารจีนอยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาหารจีนเป็นอาหารบ ารุงก าลัง เหมาะกับ

ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย อาหารจีนเป็นอาหารที่มีราคาค่อนข้างสูง นิยมรับประทานอาหารจีนเป็นยา 

เช่น เป็ดตุ๋นยาจีน ซุปไก่ด า เป็นต้น การรับประทานอาหารจีนร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์
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กันให้ใกล้ชิด สร้างความสนิทสนมกันมากย่ิงขึ้น และการรับประทานอาหารจีนเหมาะกับการพบปะ 

สงัสรรค์ เล้ียงฉลองในครอบครัว เพ่ือนฝูง และที่ท  างาน ตามล าดับ 

5. พฤติกรรมการบริโภคอาหารจีน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะรับประทานอาหารจีนในภัตตาคารร่วมกับ

ครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง ร้อยละ 68.00 โดยประเภทอาหารจีนในภัตตาคารที่ช่ืนชอบมากที่สุดคือ 

อาหารว่าง เช่น ติ่มซ า ออเดิฟเยน็ ออเดิฟร้อน เป็นต้น ร้อยละ 49.75 มีการบริโภคอาหารจีนใน

ภัตตาคารในม้ือเยน็มากที่สุด ร้อยละ 84.00 มีการบริโภคอาหารจีนเน่ืองในโอกาสเล้ียงสังสรรค์

มากที่สุด ร้อยละ 62.25 มีความถี่ในการบริโภคอาหารจีนในภัตตาคารไม่เกิน 1 คร้ัง ต่อเดือน 

ร้อยละ 80.00 และมีหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการภัตตาคารจีนจากประเภทและคุณภาพของ

อาหารจีนที่จ าหน่าย ร้อยละ 57.00 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนของผู้บริโภคผู้วิจัย

สามารถอภิปรายผลตามล าดับดังน้ี 

1.ผลการวิจัย พบว่า อายุส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนไม่

แตกต่างกันในทุกด้าน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองด้วยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้ที่มี

อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปซ่ึงเป็นกลุ่มคนท างานและมีโอกาสในการรับประทานอาหารจีนในภัตตาคาร

ใกล้เคียงกนั ดังน้ันพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจีนจึงไม่แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัย

เร่ืองการศึกษาทศันคติ การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม (ชญาณ ล าเภา, 

2556) ซ่ึงพบว่า อายุไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม อาชีพส่งผลให้

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนไม่แตกต่างกนัในทุกด้าน ซ่ึงปฏเิสธสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองด้วยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจ าเหมือนกันทั้งผู้ที่ประกอบ

อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทดังน้ันผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มจึงมีรูปแบบในการ

บริโภคอาหาร รวมถึงการสังสรรค์ พบปะกันในภัตตาคารจีนที่ใกล้เคียงกัน โดยสอดคล้องกับ

ผลการวิ จัยเ ร่ืองแรงจูงใจในการ รับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (กฤษฎา โสมนะพันธุ์, 2556) ซ่ึงพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ

ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจรับประทานอาหารไทยนอกบ้านไม่แตกต่างกัน และ รายได้เฉล่ียต่อ

เดือนส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนไม่แตกต่างกันในทุกด้าน  ซ่ึงปฏิเสธ

สมมติฐาน ทั้งน้ี เน่ืองด้วยผู้บริโภคอาหารจีนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจ า โดยมีรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน 35,001-55,000 บาทซ่ึงมีศักยภาพด้านค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารจีนใน

ภัตตาคารจีนสูง โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการเลือกใช้ร้านอาหารนอก

บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร (ฐิติภัทท์ ศรีวิไลทนต์, 2555) ซ่ึงพบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า 
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อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนล้วนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีน ซ่ึงยังบ่งบอก

ได้ว่า อาหารจีนได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัยและทุกระดับรายได้ เหมือนอาหารประจ าบ้าน

ประเภทหน่ึงของคนไทย เป็นผลดีต่อผู้ประกอบกจิการภัตตาคารจีน 

2.ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการใช้ชีวิตส่งผลให้ผู้บริโภคพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จีนแตกต่างกัน ได้แก่  ลักษณะที่พักอาศัยในปัจจุบันส่งผลต่อวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหาร

จีน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคอยู่ในทุกลักษณะที่พักอาศัยมีวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารจีน

เล้ียงสังสรรค์ ในขณะที่ ผู้บริโภคที่อาศัยในบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮมส่วนน้อยจะ

รับประทานอาหารจีนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการคุยธุรกจิ/งาน/งานพิเศษต่างๆ ส่วนผู้บริโภคที่อาศัย

อยู่ในหอพัก/อพาร์ทเมนท์/ห้องเช่ารายเดือน/คอนโดมิเนียมในสัดส่วนน้อยรับประทานอาหาร

จีนในวันเทศกาลส าคัญ และลักษณะที่พักอาศัยส่งผลต่อหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการ

ภัตตาคาร โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคอยู่ในทุกลักษณะที่พักอาศัยเลือกภัตตาคารอาหารจีนจาก

ประเภทและคุณภาพของอาหารจีนที่จ าหน่าย ในขณะที่ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในหอพัก/อพาร์

ทเมนท/์ห้องเช่ารายเดือน/คอนโดมิเนียมส่วนน้อยเลือกภัตตาคารอาหารจีนจากช่ือเสียง/ลักษณะ

ทางกายภาพ/ท าเลที่ต้ังของร้านอาหาร ส่วนผู้บริโภคที่อาศัยในบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์/ทาวน์

โฮมในสัดส่วนน้อยเลือกภัตตาคารอาหารจีนจากราคา/คุณภาพบริการของพนักงาน ซ่ึงยอมรับ

สมมติฐาน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยของ

วัยรุ่นในจังหวัดล าปาง (ปรางพรรณ วรรณกูล, 2555) ซ่ึงพบว่า วัยรุ่นในจังหวัดล าปางที่มี

รูปแบบการเล้ียงดูต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้

บริการร้านอาหารในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี (ดนุรัตน์ ใจดี, 2553) ซ่ึงพบว่า การเปรียบเทยีบปัจจัย

ที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าง

มีนัยส าคัญ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าขนาดครอบครับและลักษณะที่พักอาศัย แตกต่าง

กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3.ผลการวิจัยพบว่า บทบาทและสถานะทางสังคมส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจีนแตกต่างกนั ได้แก่ สถานะ/บทบาทในการรับประทานอาหารจีนส่งผลต่อประเภท

อาหารจีนที่ ช่ืนชอบมากที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วของผู้บริโภคอยู่ในทุกสถานะ/บทบาทในการ

รับประทานอาหารจีนจะช่ืนชอบประเภทอาหารว่าง และผู้บริหารและพนักงาน/ลูกน้องส่วนน้อย

ช่ืนชอบประเภทน่ึง/อบ/ต้ม/แกง/ผัด/ย า ในขณะที่หัวหน้างานในสัดส่วนน้อยช่ืนชอบประเภท

ทอด/ย่าง ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน โดยผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารนอกบ้านของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (สมธนา บุญแก้ว, 2551) ซ่ึง

พบว่า ปัจจัยทางสังคมของผู้บริโภคกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ

ความถี่ในการบริโภคอาหารนอกบ้าน พฤติกรรมการเลือกประเภทร้านอาหาร, พฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกร้านอาหาร และพฤติกรรมการเลือกผู้ร่วมรับประทานอาหาร แต่ไม่สอดคล้องกับ
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แนวคิดของธงชัย สันติวงษ์ (2546: 216) ซ่ึงระบุว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคแต่

ละบุคคลมีความแตกต่างกนัออกไปโดยไม่เป็นอสิระกบักบัช้ัน/ฐานะทางสงัคมของผู้บริโภค ได้แก่ 

ฐานะทางสังคมของผู้บริโภค และฐานะทางการเงินของผู้บริโภค โดยพบว่า ผู้ชายที่มีสถานะเป็น

สามี และผู้ที่มีสถานะเป็นผู้น าในที่ท  างานจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าที่แตกต่างจาก

ผู้บริโภคที่มีสถานะอื่น เป็นต้น  

4.ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ต่ออาหารจีนส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจีนแตกต่างกนั  ได้แก่ 1) การรับรู้ต่ออาหารจีนเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงส่งผล

ต่อบุคคลที่ร่วมรับประทานอาหารจีน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคอยู่ในทุกระดับการรับรู้ว่าอาหาร

จีนมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงรับประทานอาหารจีนร่วมกับครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง การรับรู้ต่อ

อาหารจีนเร่ืองอาหารจีนเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสงูส่งผลต่อม้ืออาหารจีน โดยส่วนใหญ่

แล้วผู้บริโภคอยู่ในทุกระดับการรับรู้ว่าอาหารจีนมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงรับประทานอาหารจีนใน

ม้ือเยน็ และการรับรู้ต่ออาหารจีนเร่ืองอาหารจีนเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงส่งผลต่อ

วัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารจีน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคอยู่ในทุกระดับการรับรู้ว่าอาหาร

จีนมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงรับประทานอาหารจีนเพ่ือเล้ียงสังสรรค์ และส่วนน้อยรับประทาน

อาหารจีนเพ่ือคุยธุรกจิ/งาน/งานพิเศษต่างๆ 2) การรับรู้ต่ออาหารจีนมีผักเป็นส่วนประกอบหลัก

ส่งผลต่อมื้ออาหารจีน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคอยู่ในทุกระดับการรับรู้ว่าอาหารจีนมีผักเป็น

ส่วนประกอบหลักจะรับประทานอาหารจีนในมื้อเยน็ 3) การรับรู้ต่ออาหารจีนเป็นอาหารเหลา

ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารจีน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคอยู่ในทุกระดับการรับรู้

ต่ออาหารจีนเป็นอาหารเหลาจะมีวัตถุในการรับประทานอาหารจีนเพ่ือเล้ียงสังสรรค์ และส่วนน้อย

รับประทานอาหารจีนเพ่ือคุยธุรกิจ/งาน/งานพิเศษต่างๆ 4) การรับรู้ต่ออาหารจีนได้รับความ

นิยมสูงในประเทศไทยส่งผลต่อความถี่ในการบริโภคอาหารจีน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคอยู่ใน

ทุกระดับการรับรู้ต่ออาหารจีนได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยจะมีความถี่ในการรับประทาน

อาหารจีนไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน และ 5) การรับรู้ต่อการรับรู้ต่ออาหารจีนครบ 5 หมู่ ส่งผลต่อ

มื้ออาหารจีน โดยส่วนใหญ่ของผู้บริโภคอยู่ในระดับการรับรู้ต่ออาหารจีนครบ 5 หมู่ในระดับมาก

และระดับมากที่สดุรับประทานอาหารจีนในม้ือเยน็ และการรับรู้ต่ออาหารจีนครบ 5 หมู่ส่งผลต่อ

วัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารจีน โดยส่วนใหญ่ของผู้บริโภคอยู่ในระดับการรับรู้ต่ออาหารจีน

ครบ 5 หมู่ในระดับมากและระดับมากที่สุดรับประทานอาหารจีนเพ่ือเล้ียงสังสรรค์ และน้อยที่สุด

คือ รับประทานอาหารจีนเพ่ือคุยธุรกิจ/งาน/งานพิเศษต่างๆ ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน  มีความ

สอดคล้องกบัผลงานวิจัยเร่ืองความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนภาษีเจริญ (สุวรรณา 

เชียงขุนทด และคณะ, 2556) ผลงานวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ไม่เป็นอิสระ

ต่อการบริโภคอาหาร  

5.ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่ออาหารจีนส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจีนแตกต่างกนั ทศันคติต่อการรับประทานอาหารจีนช่วยกระชับความสัมพันธ์กันให้ใกล้ชิด 
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ส่งผลต่อบุคคลที่ร่วมรับประทานอาหารจีน โดยส่วนใหญ่แล้วทุกระดับทศันคติต่ออาหารจีนจะ

รับประทานอาหารจีนกับครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง และทัศนคติต่อการรับประทานอาหารจีนช่วย

กระชับความสัมพันธ์กันให้ใกล้ชิด ส่งผลต่อมื้ ออาหารจีน โดยส่วนใหญ่แล้วทุกระดับทศันคติต่อ

อาหารจีนรับประทานอาหารจีนในมื้อเยน็ ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัย

เร่ืองความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนภาษีเจริญ (สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ, 

2556) ซ่ึงพบว่า ทศันคติต่อการบริโภคอาหารเป็นปัจจัยที่ไม่เป็นอิสระกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับอาหารจีนของรจรินทร์ สิม

ธาราแก้ว (2550: 8-9) ซ่ึงระบุว่า จุดอ่อนของร้านอาหารจีน คือ การไปรับประทานอาหารจีน

ต้องไปรับประทานเป็นกลุ่ม และมีราคาแพง และรุจิรา ถาวระ (2549: 1) กล่าวว่า เหตุผลส าคัญ

ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน เพราะเป็นการพักผ่อนหรือเลือกสถานที่ ผ่อนคลาย

ความเครียดจากการท างาน เป็นที่พบปะเพ่ือนฝูง ญาติมิตรเพ่ือสงัสรรค์ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใชป้ระโยชน ์

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนใน

ภัตตาคารร่วมกับครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง ในมื้อเยน็ โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหาร

จีนเพ่ือเป็นการเล้ียงสังสรรค์ ดังน้ัน ผู้ประกอบการภัตตาคารอาหารจีนควรจัดโปรโมช่ันรายการ

อาหารเซตแบ่งเป็นเซตส าหรับครอบครัว และเซตส าหรับมากบัเพ่ือน    

ส าหรับด้านการทัศนคติต่ออาหารจีนท าให้ทราบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติว่าการ

รับประทานอาหารจีนในภัตตาคารไม่จ าเป็นต้องมารับประทานในเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่าน้ัน 

ดังน้ัน ผู้ประกอบกิจการภัตตาคารจีนควรจัดให้มีขนาดจานอาหารให้ผู้บริโภคเลือกหลายขนาด 

เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซ่ึงมีราคาแตกต่างกันออกไป เพ่ือให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ในการมารับประทานอาหารในภัตตาคารจีน และจ านวนผู้ร่วมรับประทานอาหาร อีก

ทั้งลูกค้าที่มาจ านวนน้อย สามารถสั่งอาหารมารับประทานได้หลากหลายชนิดมากย่ิงขึ้น 

ส าหรับด้านการรับรู้ต่ออาหารจีน พบว่า การรับรู้อาหารจีนมีประโยชน์ต่อร่างกายสูง

ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนด้านบุคคลที่ร่วมรับประทานอาหารจีน ม้ืออาหารจีน และ

วัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารจีน แตกต่างกนั จึงผู้วิจัยเหน็ควรว่า ผู้ประกอบการควรสร้างการ

รับรู้ต่ออาหารจีนให้กบัผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวโดยก าหนดจุดเด่นของอาหารจีนคือ เป็นอาหารที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย เหมาะแก่การพาบุคคลในครอบครัวมารับประทาน ด้วยการท าแผ่นพับหรือ

ป้ายแนะน าความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารแต่ละรายการหมุนเวียนกันไปเพ่ือให้ผู้บริโภค

ศึกษาโดยผู้ประกอบการสามารถติดรูปภาพประชาสัมพันธ์ไว้ภายในร้าน หรือจัดท าเป็นแผ่นรอง

จานเพ่ือให้ผู้บริโภคได้อ่านได้สะดวก และควรอบรมพนักงาน เพ่ือสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ

การสั่งอาหารจีน เช่น การสั่งอาหารให้ครบ 5 หมู่ และพร้อมอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการ
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รับประทานอาหารจีนด้วย นอกจากน้ีผู้บริโภคยังนิยมรับประทานอาหารจีนเป็นยา ผู้วิจัยจึงเหน็

ควรให้ผู้ประกอบกิจการภัตตาคารจีนจัดโปรแกรมอาหารเสริมด้วย โดยจัดสมุนไพรจีน จ าหน่าย

ให้ผู้บริโภคที่มีอาการไม่สบาย พร้อมมีวิธีการใช้สมุนไพรในปรุงอาหาร เช่นสมุนไพรจีน Sam Bo 

Luong ตุ๋นซุปเป็ด สามารถแก้ไขอาการร้อนใน เป็นต้น เพ่ือสามารถน าความรู้เกี่ยวกับอาหารจีน

ให้แก่ผู้บริโภค และเพ่ิมโอกาสในการถูกเลือกในการมารับประทานอาหารจากผู้บริโภคมีความ

ต้องการรับประทานอาหารเพ่ือเป็นการบ ารุงร่างกาย  

  

ขอ้จ ากดัในการวิจยั 

จากการแจกแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้

ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เน่ืองด้วยผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มารับประทานอาหารจีนต้องการใช้

เวลาในการสงัสรรค์กบัครอบครัว เพ่ือนฝูง และต้องการความเป็นส่วนตัวสูง อีกทั้งการขออนุญาต

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้เข้าไปแจกแบบสอบถามในพ้ืนที่บริการ เน่ืองจากเป็นการ

รบกวนลูกค้าของตนเอง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องสุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้บริโภคที่รับประทานอาหารเสรจ็

เรียบร้อยแล้ว และก าลังจะเดินทางกลับเท่าน้ัน ท าให้การแจกแบบสอบถามเกิดความล่าช้า และ

ต้องในขยายเวลาออกไปจากระยะเวลาที่ก  าหนดเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบตามจ านวนที่ก  าหนด 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีน ส าหรับการวิจัยในคร้ัง

ต่อไปดังน้ี 1) ผู้ที่สนใจศึกษาควรมีการขยายขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาไปยังภัตตาคารระดับหรู 

เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภัตตาคารจีนและภัตตาคารระดับ

หรูมีความแตกต่างกนัอย่างไร 2) ผู้ที่สนใจศึกษาควรมีการขยายขอบเขตประชากรกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาไปยังเมืองส าคัญทางธุรกิจในพ้ืนที่ประเทศไทย รวมไปถึงในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ

เปรียบเทยีบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน  
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