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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการรบัประทานรา้นอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช ของ
ผูบ้รโิภควยัท างาน ในกรุงเทพมหานคร   โดยมกีลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัจ านวน 400 ราย  ใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืเกบ็ข้อมูล   สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติไิค-สแควร ์และหาความสมัพนัธด์ว้ยค่าสมัประสทิธิ ์Cramer’s V 
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  มอีายรุะหว่าง 20-29 ปี  มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนระหว่าง  10,001-20,000บาท  และมจี านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่ยู่ร่วมกนั ณ ปจัจุบนั 3 คนขึน้ไป    ส่วน
ใหญ่ มกัรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช ในมือ้เยน็  ช่วงวนัเสาร์ – อาทติย ์ มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อ
ครัง้ มากกว่า 300 บาทขึน้ไป   มคีวามถีใ่นการรบัประทานเฉลีย่ 1-2 ครัง้ต่อเดอืน  และเลอืกรบัประทานทีร่า้นซึง่
ไดร้บัการแนะน าจากบุคคลรอบขา้ง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน  ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1. เพศ มผีลต่อพฤติกรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บรโิภควยัท างาน           
ในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มกัรบัประทาน ด้านช่วงวนัที่มกัไปรบัประทาน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย          
ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน  
 2. อายุ มผีลต่อพฤติกรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บรโิภควยัท างาน           
ในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มกัรบัประทาน ด้านช่วงวนัที่มกัไปรบัประทาน  ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย     
ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน              
 3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการรบัประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของ
ผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มักรับประทาน ด้านช่วงวันที่มักไปรับประทาน              
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน  
 4. จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่ยู่ร่วมกนั ณ ปจัจุบนั มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทาง 
ในย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นมือ้อาหารทีม่กัรบัประทาน ดา้นช่วงวนัทีม่กั
ไปรบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน  
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5. ปจัจยัด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช  มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางกบั
พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นมือ้
อาหารทีม่กัรบัประทาน  ดา้นช่วงวนัทีม่กัไปรบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถี่ในการรบัประทาน 
และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน  

6. ปจัจยัดา้นความสนใจเกีย่วกบัอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช  มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง กบั
พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นมือ้
อาหารทีม่กัรบัประทาน  ดา้นช่วงวนัทีม่กัไปรบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถี่ในการรบัประทาน 
และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน 
 7. ปจัจยัดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช  มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง
กบัพฤติกรรมการรบัประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร             
ดา้นมือ้อาหารทีม่กัรบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืก
รา้นทีร่บัประทาน และมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช 
ดา้นช่วงวนัทีม่กัไปรบัประทาน   
 8. ปจัจยัภายนอกดา้นเศรษฐกจิ  มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช 
ของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มกัรับประทาน  ด้านช่วงวนัที่มกัไปรบัประทาน             
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน 
 9. ปจัจยัภายนอกดา้นสงัคมและวฒันธรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนน
เยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นช่วงวนัทีม่กัไปรบัประทาน  
 10. ปจัจยัภายนอกดา้นกลุ่มอา้งองิ  มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช 
ของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มกัรับประทาน  ด้านช่วงวนัที่มกัไปรบัประทาน             
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน 
 
ค าส าคญั : รปูแบบการด าเนินชวีติ ปจัจยัภายนอก พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทาง เยาวราช 
 

Abstract 
 

This research was to study the behavior of working-aged people in Bangkok for eating street 
foods on Yaowaraj road, the consumer’s lifestyle about activities, interests and opinions about street 
foods consumption on Yaowaraj road. Also, it aimed to study factors that affect the decision making of 
people for street foods consumption such as the economic, social and culture and reference group. The 
methodology being used for this research is a questionnaire for the sampling of 400 working-aged 
consumers. Statistics used for the analysis include percentage, frequency, mean, standard deviation, 
Chi-Square test and Cramer's V. 
 The results are as follows: 
 Most respondents are female, in the age group between 20 - 60 years old, earning monthly 
income between 10,001-20,000 baht, and live with 3 members or more in a household. They have 
consumed street foods on Yaowaraj road at the average frequency of 1-2 days per month on weekends 
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and usually as their suppers. The average expense is between 300 baht or more at a time. Most of them 
often consumed the food from street vendors that had been suggested by others. 
 The results of hypotheses test at the statistical significance level of 0.05 are as follows: 
 1. Gender affected consumption behavior in terms of the time of having meals, the day of 
consumption, frequency of consumption per month, average expense at a time and choosing the kiosk. 
 2. Age affected consumption behavior in terms of the time of having meals, the day of 
consumption, frequency of consumption per month, average expense at a time and choosing the kiosk. 
 3. Monthly income affected consumption behavior in terms of the time of having meals, the day 
of consumption, frequency of consumption per month, average expense at a time and choosing the 
kiosk. 
 4. Family’s size affected consumption behavior in terms of the time of having meals, the day of 
consumption, average expense at a time and choosing the kiosk. 
 5. Activities about street foods consumption on Yaowaraj road area related with the time of 
having meals, the day of consumption, frequency of consumption per month, average expense at a time 
and choosing the kiosk in fair level. 
 6. Interests about street foods consumption on Yaowaraj road area related with the time of 
having meals, the day of consumption, frequency of consumption per month, average expense at a time 
and choosing the kiosk in fair level. 
 7. Opinions about street foods consumption on Yaowaraj road area related with the time of 
having meals, frequency of consumption per month, average expense at a time and choosing the kiosk 
in fair range. And opinions are related with the day of consumption in low level. 
 8. The factor related with economic affected to consumption behavior in terms of the time of 
having meals, the day of consumption, frequency of consumption per month, average expenses at a time 
and choosing the kiosk. 
 9. The factor related with social & culture affected to consumption behavior in terms of the day 
of consumption. 
 10. The factor related with reference group affected to consumption behavior in terms of the 
time of having meals, the day of consumption, frequency of consumption per month, average expense at 
a time and choosing the kiosk. 
 
Keyword : lifstyle, external factors, street food dining behavior, Yaowaraj 
 

บทน า 
 ในปจัจุบนั การขยายตวัของสงัคมเมอืงส่งผลใหเ้กดิความต้องการใชบ้รกิารรา้นอาหารเพิม่ขึน้ เน่ืองจาก
วถิีชวีติทีเ่ร่งรบีของคนในสงัคมเมอืง และขนาดครอบครวัทีเ่ลก็ลง ท าให้ผูบ้รโิภคหนัมาเลอืกรบัประทานอาหาร
นอกบา้น โดยเฉพาะรา้นอาหารรมิทางแทนการปรุงอาหารรบัประทานเองมากขึน้ เน่ืองจากสะดวก ประหยดั และมี
อาหารหลากหลายใหเ้ลอืกรบัประทานแต่ละคนมวีถิแีละรสนิยมในการรบัประทานอาหารทีแ่ตกต่างกนั อาท ิบาง
คนนิยมเลอืกรบัประทานอาหารในห้างสรรพสนิค้า บางคนเลอืกร้านอาหารที่มบีรรยากาศดแีถบชานเมอืงในวนั
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พกัผ่อน บางคนอาจเลอืกร้านอาหารหรูในโรงแรมส าหรบัวนัส าคญั แต่ร้านอาหารที่คนส่วนใหญ่นิยมเลอืก คือ 
รา้นอาหารรมิทาง (Street Food/ Kiosks) หรอื รถเขน็รมิทาง ซึง่เป็นรา้นอาหารขนาดเลก็หรอืกลาง อาจเป็นแผง
ร้านหรือรถเขน็ มักอยู่ตามข้างทางบริเวณแหล่งชุมชน เน้นจ าหน่ายอาหารที่ปรุงส าเร็จ และมีราคาถูกกว่า
รา้นอาหารแบบอื่น จงึเหมาะกบักลุ่มผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซึง่มรีายไดป้านกลางถงึต ่าในเกอืบทุกประเทศ รวมทัง้ผูอ้ยู่
ในวยัท างานซึง่ตอ้งการความสะดวกรวดเรว็ นอกจากนี้ รา้นอาหารรมิทางยงัเป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการ
สมัผสัวฒันธรรมการกนิในทอ้งถิน่นัน้ๆ 
 ไม่นานมานี้ เวบ็ไซตซ์เีอน็เอน็โก (cnngo.com) ไดท้ าการคดัเลอืกเมอืงต่างๆในเอเชยี ซึง่มคีวามโดดเด่น
ดา้นอาหาร ไดแ้ก่ ปีนัง (มาเลเซยี) ไทเป กรุงเทพฯ ฟูกุโอกะ (ญี่ปุ่น) ฮานอย (เวยีดนาม) สงิคโปร ์โซล (เกาหลี
ใต)้ ซอีาน (จนี) มะนิลา (ฟิลปิปินส)์ และ พนมเปญ (กมัพชูา) 
 ซเีอน็เอน็โก  กล่าวว่า “กรุงเทพฯ ถอืเป็น “สวรรค”์ ของอาหารประเภท “สตรที ฟู้ดส”์ หรอือาหารรถเขน็
ขา้งทางอย่างแท้จริงอีกทัง้ยงัได้รบัความนิยมในบรรดาประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้คน
สามารถรบัประทานอาหารโดยไม่จ าเป็นตอ้งกา้วเทา้เขา้ไปในรา้นอาหารแต่อย่างใด 
 วฒันธรรมการทานอาหารขา้งทาง ถูกสรา้งขึน้โดยมพีืน้ฐานอยู่บนพฤตกิรรมการทานอาหารของคนไทย
ที่สามารถทานได้ตลอดทัง้วัน และเมนูอาหารดงักล่าวก็มีมากมายจนนับไม่ถ้วน ตัง้แต่ผลไม้ ของคาว ไปยัง            
ของหวาน” (หนงัสอืพมิพม์ตชิน: 23 มนีาคม พ.ศ. 2555) 
 ล่าสดุ เวบ็ไซตเ์วอรช์วลทวัรสิต ์(Virtual Tourist)   ไดท้ าการจดัอนัดบัเมอืงทีม่รีา้นอาหารรมิทางทีด่ทีีสุ่ด
ในโลก จากการโหวตของสมาชกิเวบ็ไซต ์ พบว่ากรุงเทพ ไดอ้นัดบัที ่1  ดว้ยเหตุผลว่าเป็นเมอืงทีม่อีาหารรมิทาง
มากมายใหเ้ลอืก ไม่ว่าจะเป็น ผดัไท สม้ต า ขา้วเหนียวมะม่วง หรอืแกงเขยีวหวานไก่  
 อาหารรมิทาง หรอืทีบ่างคนเรยีกว่า อาหารขา้งทาง เป็นการรบัประทานอาหารนอกบา้นทีเ่กีย่วกบัไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถพบเห็นอยู่ทัว่ไปจนเป็นที่คุ้นชินในสงัคมไทย แต่หนึ่งแหล่งที่เป็นแหล่งรวม
รา้นอาหารทีม่คีวามหลากหลายทัง้ในดา้นของราคาและรปูแบบของอาหาร ทัง้อาหารไทย  อาหารจนี  อาหารเมนู
ธรรมดาๆ จนไปถึงอาหารระดบัภัตตาคาร สถานที่ที่น่าสนใจและปจัจุบนัยงัคงเป็นที่นิยมแห่งน้ีคอื ย่านถนน
เยาวราช 
 ถนนเยาวราช หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อของ “ไชน่าทาวน์” แมถ้นนเสน้น้ีจะมขีนาดไม่ใหญ่นกัแต่กม็รีถราแล่น
ไปมาวนัละหลายหมื่นคนัมผีู้คนแวะเวยีนไม่ต ่ากว่าแสนคนต่อวนั  นับเป็นแหล่งอาหารการกนิอนัโอชะและเป็น
แหล่งจบัจ่ายสนิคา้ครบครนัของบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านทีต่้องการของสดของแหง้เป่ียมคุณภาพทีส่ าคญัย่านหนึ่ง
ของเมอืงไทยซึ่งมชีื่อเสยีงโด่งดงัเป็นทีย่อมรบัทัง้ในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติมายาวนานชุมชนต่างๆในพืน้ที่
แห่งนี้กล็ว้นมปีระวตัคิวามเป็นมาทีน่่าสนใจ อกีทัง้ยงัม ีศาสนสถานอนัเก่าแก่หลายแห่งซึง่เป็นที่เคารพสกัการะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหมู่ของชาวไทยเชือ้สายจนี 
 เน่ืองจากถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทองค าซึง่มจี านวนถงึ 130 รา้นแห่งนี้เป็นชุมชนของคนไทยเชือ้สายจนี 
ดงันัน้ งานประเพณีวฒันธรรมส าคญัที่เกีย่วขอ้งเชื้อสายจนีจงึมกีารจดัขึน้อยู่อย่างสม ่าเสมอตัง้แต่งานเลก็ๆ ไป
จนถงึงานระดบัชาต ิและการถูกยกย่องใหเ้ป็นไชน่าทาวน์เมอืงไทย จงึเป็นการชกัชวนใหน้ักท่องเทีย่วจากทุกมุม
ของประเทศไทยและต่างประเทศแวะมาเยี่ยมเทีย่วชมเป็นการประชาสมัพนัธป์ระเทศในอกีทางหนึ่งดว้ยหนึ่งใน
กจิกรรมนัน้คอื งานเทศกาลตรุษจนีเยาวราชเทศกาลตรุษจนีเป็นเทศกาลส าคญัของชาวจนีทัว่โลก รวมทัง้ชาวไทย
เชือ้สายจนีทัว่โลก (มกัจะตรงกบัช่วงปลายมกราคม หรอื ต้นกุมภาพนัธ์) เปรยีบเสมอืนงานปีใหม่ของไทย หรอืปี
ใหม่สากล เป็นการเริม่ต้นสิง่ใหม่ๆ ในชวีติวนันี้จงึไม่มกีารท างาน มแีต่การหยุดพกัผ่อนไปท่องเทีย่ว พบปะญาติ           
พีน้่องเท่านัน้ 
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 ในยามราตรีถนนเยาวราชยังกลายเป็นแหล่งรวมอาหารจีนเลิศรสตลอดเส้นทางกว่า 1 กิโลเมตร                  
มรีา้นอาหารกว่า 2,000 รา้นทัง้ภตัตาคารหรู รา้นหอ้งแถว รา้นขา้งถนน หาบเร่แผงลอยบางรา้นอยู่ตดิกบัถนน
ใหญ่ง่ายต่อการเสาะหา และบางร้านตัง้อยู่ในซอกหลบืยากทีค่นนอกพื้นทีจ่ะพบเจอมใีห้เลอืกชมิในหลากหลาย
ราคาและหลากหลายประเภทอาหารกม็ตีัง้แต่เมนูธรรมดาอย่างก๋วยเตีย๋วคัว่ ก๋วยจับ๊น ้าใส บะหมี่จบักงั ตือฮวน 
หอยทอด ขา้วมนัไก่ ขา้วหมแูดง ขา้วหน้าเป็ด ฯลฯ และเมนูเจา้สวัอย่างอาหารทะเล กระเพาะปลา หูฉลามน ้าแดง 
ปลงิทะเล และแพะเยน็ เป็นต้น ทัง้ยงัมขีนมและผลไม้ให้ตบท้าย อาท ิเต้าทงึ ลอดช่องสงิคโปร์ ติ่มซ า จุ๋ยก้วย 
แปะกว้ย เมด็บวั เกาลดั รงันกฯลฯมขีายกันทัง้กลางวนัไปจนถึงกลางคนื สอดคล้องกบันิสยัช่างกนิของคนไทย          
ทีส่ว่นใหญ่มกัใหค้วามส าคญักบัการกนิ โดยใชเ้วลาในแต่ละวนักบัการกนิอาหารทัง้มือ้หลกัและของกนิเล่นระหว่าง
มือ้จนแทบจะเรยีกไดว้่าตลอดทัง้วนัและความหลากหลายของอาหารและช่วงเวลาในการเปิดขายอาหารทีม่แีทบจะ
ทัง้วนัของย่านถนนเยาวราชนี้ ก็ตอบโจทย์ความต้องการตามรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคแต่ละคนได้              
อกีดว้ย ดงัค าทีเ่คยไดย้นิกนัเป็นประจ าอย่าง “You are what you eat” ซึง่สะทอ้นความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคล
ผ่านทางการรบัประทานอาหารในประเภท และสถานที่ต่างๆ  จงึท าให้ถนนย่านเยาวราชสายนี้เปรยีบเสมือน
สวรรค์ของนักชิม และเป็นกระจกสะท้อนถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร                
ไดเ้ป็นอย่างด ี  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติ และปจัจยัภายนอกอื่นๆ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลหรอืแนวทางในการปรบัปรุง พฒันาธุรกจิ
รา้นอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ  และความสนใจของบรโิภค  รวมทัง้เป็น
แนวทางในการตดัสนิใจส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ทีส่นใจจะท าธุรกจิรา้นอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน
สมาชกิในครอบครวัทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนั ณ ปจัจุบนั ทีแ่ตกต่างกนั  มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทาง
ในย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรมเกีย่วกบัอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช 
ความสนใจเกีย่วกบัอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช ความคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช  ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บริโภควัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาปจัจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และ
ดา้นกลุ่มอา้งองิ ทีแ่ตกต่างกนั   มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช ของผูบ้รโิภค
วยัท างานในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จาตุรงคกุล; และ ดลยา จาตุรงคกุล. 
(2550: 6) กล่าวว่า  ผูบ้รโิภค คอื บุคคลต่างๆทีม่ีความสามารถในการซื้อ (Ability to buy) หรอืทุกคนที่มเีงนิ  
นอกจากนัน้ในทศันะของนักการตลาด ผูบ้รโิภคจะต้องม ีความเตม็ใจในการซื้อ (Willingness to buy) สนิคา้หรอื
บริการด้วย  ลักษณะอื่นๆ ของผู้บริโภคก็คือ ผู้บริโภคบางคนซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ประโชน์ส่วนตัวและใน
ขณะเดยีวกนักย็งัมผีูบ้รโิภคอกีหลายรอ้ยหลายพนัคนซือ้ไปเพื่อขายต่อหรอืใชใ้นการผลติอกีดว้ย 
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 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ศริลิกัษณ์ สนิธวาลยั (2533: 86)
 ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมการบรโภคอาหารว่าพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเป็นเรื่องของลกัษณะ
วธิกีารรบัประทานอาหารว่า  รบัประทานอะไร รบัประทานอย่างไร มากหรอืน้อย บ่อยหรอืไม่ในรอบวนัหรอืเดอืน  
มรีะเบยีบมารยาทการรบัประทานอาหารเป็นอยางไร  เป็นตน้   ซึง่พฤตกิรรมดงักล่าวจ าแนกไปตามลกัษณะ หรอื
ประเภทของบุคคล เป็นเดก็ ผูใ้หญ่ คนชรา เป็นต้น  หรอือาจจ าแนกการบัประทานตามโอกาส เช่น รบัประทานที่
บา้น รบัประทานทีร่้านอาหาร เป็นต้น  พฤติกรรมการบรโิภคอาหารมคีวามสมัพนัธไ์ปถงึเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการหา 
และการท าอาหารก่อนที่จะเอามารบัประทานว่า ได้วสัดุอาหารนัน้มาจากไหน วธิใีดรกัษา หรอืเพิม่คุณค่าทาง
โภชนาการได้ดทีี่สุด วิธีใดท าลายหรือลดคุณค่าทางโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ใช่พฤติกรรม
ธรรมชาติเอกเทศส่วนบุคคลที่จะท าได้โดยเสรีตามอ าเภอใจ  แต่เป็นการกระท าทางสงัคมและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเสมอ จึงต้องเป็นไปตามรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่กลุ่มนัน้ก าหนด   ไว้ เรื่องอาหารและการ
รบัประทานจงึเป็นพฤตกิรรมทางสงัคม และวฒันธรรมทีเ่ขา้ใจไดช้ดัเจนกต่็อเมื่อไดพ้จิารณาปจัจยัทางสงัคม และ
วฒันธรรมนัน้ดว้ย  
 แนวความคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ  ) 2550 :57-59    (กล่าวว่า
 ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย  อายุ  เพศ  ขนาดครอบครวั  สถานภาพครอบครวั รายได้ 
อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญัและ
สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบของการใช้ชีวิต ชูชยั สมทิธไิกร  )2554  :282  (กล่าวว่า วถิี
ชวีติหมายถงึ  รปูแบบการใชช้วีติของบุคคลทีแ่สดงออกมาในรปูของกจิกรรม  ความสนใจ  และความคดิเหน็  วถิี
ชวีติของแต่ละบุคคลจะมเีอกลกัษณ์ของตนทีแ่สดงถงึความเป็นตวัตนของนัน้ๆ  วถิชีวีติของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่าง
กนัน้ี  จะมผีลท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัดว้ย 

 แนวคิดเก่ียวกบัวยัท างาน ศูนยว์จิยักสกิรไทย (มกราคม 2548) ไดก้ล่าวว่า วยัท างาน หมายถงึ กลุ่ม
คนเพศชาย หญงิที่มอีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จนถึง 50 ปี โดยประมาณ และมรีายไดป้ระจ าจากการท างาน  หรอื
สามารถ เรยีกง่ายๆ ว่า วยัสรา้งฐานะ โดยกลุ่มวยัท างานนี้จะมคีวามตอ้งการในการใชจ้่ายเงนิมากกว่า กลุ่มวยัเดก็ 
และวยัสงูอายุ  และวยัท างานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มย่อย  ดงันี้      
 กลุ่มวัยท างานตอนต้น คือ กลุ่มวัยเริ่มท างาน มีอายุตัง้แต่ 20-30 ปี กลุ่มี้นจะเป็นวัยที่เพิ่ง ส าเร็จ
การศกึษา และเปลีย่นมาใชช้วีติการท างาน เพิง่เริม่ท างานและเริม่มรีายไดเ้ป็นของตนเอง มคีวามกลา้ไดก้ลา้เสยี 
และมกัจะพบอะไรใหม่ๆ ในชวีติการท างานอยู่เสมอ เวลาท างานเป็นชิน้เป็นอนั หรอืประสบความส าเรจ็ในงานที่
รบัผดิชอบกจ็ะภูมใิจและมพีลงัทีจ่ะท างานต่อไป รกัความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  และวยัน้ีอาจมปีญัหาด้าน
การเงนิ หากวางแผนการใชเ้งนิไม่ด ีอาจก่อหน้ีไดส้งู เพราะมรีายรบัไม่เพยีงพอกบัรายจ่าย และความฝนัของคน
กลุ่มนี้มอียู่ 2 อย่างใหญ่ ๆ คอื อยากแต่งงานและ อยากมรีถยนตข์บัไปทางาน      
 กลุ่มวยัท างานตอนกลาง คือ กลุ่มคนที่อายุประมาณ 31-40 ปี กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะทุ่มเทชวีิตและเวลา
ใหก้บัการท างานเพื่อห่วงความกา้วหน้า  มตี าแหน่งหน้าทีก่ารงานในบรษิทั หรอืไดเ้ลื่อนต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ มี
รายไดต่้อเดอืนสงูขึน้ มคีวามตอ้งการซือ้ของทีม่คีุณภาพและราคาสงูขึน้ และ ค านึงถงึการสรา้งฐานะมาก มกีารซือ้
หรอืผ่อนบ้านและรถยนต์ มกัจะแต่งงานแล้วเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ คนกลุ่มนี้ย่อมมความต้องการเกบ็ออม หรือ
ลงทุนเพื่อใหม้เีงนิเพยีงพอทีจ่ะใชจ้่ายในอนาคต   
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 กลุ่มวยัท างานตอนปลาย คอื กลุ่มทีอ่ายุประมาณ 41-50 ปี กลุ่มนี้จะมปีระสบการณ์ในการท างานสงูมาก
และมตี าแหน่งหน้าทีก่ารงานในระดบัสงูขึน้ หรอืมกีจิการเป็นของตนเอง มรีายไดต่้อ เดอืนมากขึน้ และเริม่ทีจ่ะหนั
มาดูแลตวัเอง ใส่ใจในสุขภาพ เริม่ประหยดัและอดออมไว้ใช้ยามชรา อยากไปเที่ยวพกัผ่อนและหาความสุขให้
ตนเอง      
 จากแนวคดิเกีย่วกบัวยัท างานทีก่ล่าวมา แสดงใหเ้หน็ว่า วยัท างานเป็นวยัทีต่อ้งรบัผดิชอบใน เรื่องหน้าที่
การงาน ท างานเพื่อหารายไดใ้หเ้พยีงพอกบัรายจ่ายทีเ่กดิขึน้ และเมื่อมรีายไดม้ากขึน้กม็คีวามตอ้งการและอ านาจ
ซือ้สงูขึน้ตามไปดว้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มอีายุ 20 ปี ถึง            
60 ปีขึ้นไป จ านวน 400 ราย และเคยไปรบัประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราช  โดยก าหนดระดับ             
ความเชื่อมัน่ที่ 95% ยอมให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากร                
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546:26) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่ตวัอย่างอกีจ านวน 15 คน รวม
ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  
 ในการวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบ 2 ขัน้ตอนซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้   ขัน้ที ่1 การเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเจาะจงสถานทีเ่กบ็กลุ่มตวัอย่างในแถบย่านถนนเยาวราช เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายที่
เคยรับประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราช   ขัน้ที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นลกัษณะขอ้ค าถามในแบบสอบ  (Questionnaire) โดยแบ่งออก เป็น             
3 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ อายุ               
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่ยู่ร่วมกนั ณ ปจัจุบนั รวมทัง้หมด 4 ขอ้  
 ส่วน ท่ี  2 เ ป็นค าถามเกี่ยวกับป ัจจัยด้านรูปแบบการด า เนินชีวิตของผู้บริโภควัยท า งาน                             
ในกรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามได้ถามเกี่ยวกบัการด าเนินชวีิตของผู้บรโิภค โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านกิจกรรมเกี่ยวกบัอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราช ด้านความสนใจเกี่ยวกบัอาหารริมทางในย่านถนน
เยาวราช   ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราช   เป็นการให้คะแนนแบบ Likert 
(Summated Rating Method : The Likert Scale) โดยมสีเกลอยู่ 5 ระดบั จดัเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน  คอื  การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อการแปรผลคะแนนในแต่ละ
ช่วงประกอบดว้ย 
ดา้นกจิกรรมเกีย่วกบัอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชจ านวน 4 ขอ้  ดา้นความสนใจเกีย่วกบัอาหารรมิทางใน
ย่านถนนเยาวราชจ านวน 4 ขอ้   และดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชจ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกีย่วกบัปจัจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการรบัประทานรา้นอาหารรมิทาง
ของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคมและ
วฒันธรรม และดา้นกลุ่มอา้งองิ ลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ย ค าถามปลายปิด (Closed Ended Question)  
มหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 3 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการรบัประทานร้านอาหารรมิทางของผู้บรโิภควยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร   ลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ย ค าถามปลายปิด (Closed Ended Question) มหีลาย
ค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 5 ขอ้  
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 การวเิคราะหข์อ้มลูเมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยัได ้
ท าการประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู สถติทิีใ่ช ้คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  
ทดสอบสมมติฐานเพื่อแสดงถึงความแตกต่าง และความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยใช ้                    
Chi-Square Test และ Cramer’s V 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายุ 20-29 ปี  มีรายได้  10,001-20,000บาท และมี
จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่ยู่ร่วมกนั ณ ปจัจุบนั 3 คนขึน้ไป  
 2. ผูต้อบแบบสอบถามมกีจิกรรมเกีย่วกบัอาหารในระดบัปานกลางในดา้นการออกไปรบัประทานอาหาร
รมิทางในย่านถนนเยาวราช มรีะดบัความถี่บางครัง้  มคีวามสนใจเกีย่วกบัอาหารในระดบัปานกลางในดา้นสนใจ
ชมรายการทางโทรทศัน์ หรอืจากอนิเตอรเ์น็ตทีน่ าเสนอเกีย่วกบัอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช มรีะดบัความ
สนใจระดบัปานกลาง และมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช ในระดบัความคดิเหน็ทีเ่ฉยๆ 
ในด้านอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชมหีลากหลายประเภทให้เลอืกซื้อหรอืเลอืกรบัประทาน มรีะดบัความ
คดิเหน็ทีเ่หน็ดว้ย 
 3. ปจัจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งดา้นเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ คอื ค่าครองชีพ หรอื รายได้
รวมทีป่รบัขึน้-ลงของแต่ละบุคคล  ดา้นสงัคมและวฒันธรรมทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด คอื ค่านิยมเกีย่วกบั
การสงัสรรค ์และการเขา้สงัคมของประชากรในวยัท างาน และดา้นกลุ่มอา้งองิทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด คอื 
คนรกั/ คนในครอบครวั  
 4.  ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ รบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช ในมื้อเยน็ วนัเสาร์  - อาทติย ์               
มคี่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ มากกว่า 300 บาทขึน้ไป  มคีวามถี่ในการรบัประทาน ประมาณ 1-2 ครัง้ และมกัเลอืก
รบัประทานอาหารจากรา้นทีไ่ดร้บัการแนะน าจากบุคคลรอบขา้ง  
 5. เพศ มผีลต่อพฤติกรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นมือ้อาหารทีม่กัรบัประทาน  ดา้นช่วงวนัทีม่กัไปรบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้น
ความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 6. อายุ มผีลต่อพฤติกรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มักรบัประทาน  ด้านช่วงวนัที่มกัไปรับประทาน  ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย              
ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้              
 7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของ
ผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มักรับประทาน  ด้านช่วงวันที่มักไปรับประทาน                 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 8. จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่ยู่ร่วมกนั ณ ปจัจุบนั มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางใน
ย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นมือ้อาหารทีม่กัรบัประทาน  ดา้นช่วงวนัทีม่กัไป
รบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 9. กจิกรรมเกีย่วกบัอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร
รมิทางในย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นมือ้อาหารทีม่กัรบัประทาน  ดา้นช่วง
วนัทีม่กัไปรบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ด้านความถี่ในการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นที่
รบัประทาน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 10. ความสนใจเกีย่วกบัอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรบัประทาน
อาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บรโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มกัรบัประทาน  
ดา้นช่วงวนัทีม่กัไปรบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืก
รา้นทีร่บัประทาน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 11. ความคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารรมิทางย่านถนนเยาวราช  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัประทาน
อาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บรโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มกัรบัประทาน  
ดา้นช่วงวนัทีม่กัไปรบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถีใ่นการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืก
รา้นทีร่บัประทาน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 12. ปจัจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ  มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในย่านถนน              
เยาวราชของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มักรับประทาน  ด้านช่วงวันที่มักไป
รบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถี่ในการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน 
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 13. ปจัจยัภายนอกดา้นสงัคมและวฒันธรรม มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนน
เยาวราชของผู้บรโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านช่วงวนัที่มกัไปรบัประทาน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ทีต่ัง้ไว ้
 14. ปจัจัยภายนอกด้านกลุ่มอ้างอิง  มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในย่านถนน          
เยาวราชของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ด้านมื้ออาหารที่มักรับประทาน ด้านช่วงวันที่มักไป
รบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถี่ในการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน 
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุและอภิปรายผล   
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ โดยส่วนใหญ่มอีายุ 20-29 ปี  มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
10,001-20,000 บาท และมจี านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนั ณ ปจัจุบนั 3 คน ซึง่เมื่อพจิารณาจาก
ลกัษณะของผู้บรโิภคโดยรวมจะพบว่ามีลกัษณะคล้ายคลงึกนั   สามารถสรุปได้ว่าผู้บริโภคอยู่ในสงัคมกลุ่ม
เดียวกนั ท าให้มีลกัษณะทางกายภาพ และวฒันธรรมคล้ายกนั ท าให้เกิดพฤติกรรมการบรโิภคล้ายกนั                    
ซึง่สอดคลอ้งกนัแนวคดิของ เสร ี วงษ์มณฑา (2542 : 32-34) กล่าวว่า พฤตกิรรมการบรโิภคถูกก าหนดดว้ย
ลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางกายภาพถูกก าหนดดว้ยสภาพจติวทิยา โดยสภาพจติวทิยาถูกก าหนดดว้ย
ครอบครวั และครอบครวัถูกก าหนดดว้ยสงัคม และสงัคมจะถูกก าหนดดว้ยวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่    
 2. เพศ  มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภคในทุกๆดา้น 
สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ พรทพิย์  สมัปตัตะวนิช (2539: 312-316) ที่ว่าเพศ (Sex) โดยสตรจีะเป็น
เป้าหมาย และเป็นผูบ้รโิภคทีม่อี านาจในการซือ้สงู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ประเภทใดกต็าม เช่น สนิคา้ส าหรบัผูช้าย 
หรอืเดก็ มกัจะสงัเกตไดว้่าผูท้ีต่ดัสนิใจซือ้มกัเป็นสตรมีากกว่าเพศอื่น 
 3. อายุ  มผีลต่อพฤติกรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บริโภคในทุกๆ           
ดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2550: 38-39) กล่าวไวว้่าบุคคลทีอ่ายุแตกต่างกนัจะมคีวามต้องการใน
สนิคา้ บรกิาร และพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั 
 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการรบัประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของ
ผูบ้รโิภคในทุกๆ ดา้น  ซึง่สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล.(2550: 38-39) กล่าวไวว้่า รายไดข้องบุคคลจะกระทบ
ต่อสนิคา้ และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจซือ้ ทัง้ทางดา้นตวัผลติภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย และการตัง้ราคา 
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 5. จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนั ณ ปจัจุบนั มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิ
ทางในย่านถนนเยาวราชของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร ดา้นมือ้อาหารทีม่กัรบัประทาน  ดา้นช่วงวนัที่
มกัไปรบัประทาน  ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย  ด้านความถี่ในการรับประทาน และด้านลกัษณะการเลือกร้านที่
รบัประทาน  ซึง่สอดคลอ้งกบั  ศุภร เสรรีตัน์. (2544)  ซึง่กล่าวถงึโครงสรา้งครอบครวั ซึง่แบ่งออกเป็น 3 แบบ คอื 
ครอบครวัแบบศนูย ์ครอบครวัแบบขยาย และครอบครวัแบบผสม ซึง่สง่ผลถงึพฤตกิรรมการบรโิภคทีแ่ตกต่างกนั 
 6. ปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภควยัท างาน ไดแ้ก่  กจิกรรมเกีย่วกบัอาหารรมิทางในย่าน
ถนนเยาวราช  ความสนใจเกีย่วกบัอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช และ ความคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารรมิทางใน
ย่านถนนเยาวราช  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช ของผูบ้รโิภค
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร  ซึง่สอดคลอ้งกบั Kotler (2000: 180) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชวีติของบุคคล
นัน้ๆ โดยรปูแบบของการด ารงชวีติจะแสดงออกถงึตวับุคคลนัน้ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มของเขาทัง้หมด 
 7. ปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกจิกรรมเกี่ยวกบัอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช  ด้านความ
สนใจเกีย่วกบัอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช  ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช  มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บรโิภคในด้านมื้ออาหารที่
ผู้บริโภคมกัรบัประทาน ด้านช่วงวนัที่ผู้บริโภคมกัไปรบัประทาน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ด้านความถี่ในการ
รบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน ซึง่สอดคลอ้งกบั Jame F. Engle. (1993: 449) กล่าวว่า 
แบบของการด ารงชวีติว่าเป็นแบบทีบุ่คคลด ารงชพี  และใชจ้่ายเวลาและเงนิทีแ่ตกต่างกนัในดา้นต่างๆ  การมอง
สนิคา้อย่างไร (What do you think about them) สนิคา้ถูกมองว่ามปีระโยชน์ดา้นใด จะน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
อย่างไร  
 8. ปจัจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคดา้นเศรษฐกจิ  มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทาง
ในย่านถนนเยาวราชของผู้บริโภคในด้านมื้ออาหารที่ผู้บริโภคมักรับประทาน  ด้านช่วงวนัที่ผู้บริโภคมักไป
รบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถี่ในการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน   
ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า ค่าครองชพี หรอื รายไดร้วมทีป่รบัขึน้ -ลงของแต่ละบุคคลเป็นประเดน็หลกั            
ในดา้นเศรฐกจิ  ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหารรมิทางมากทีส่ดุ สบืเนื่องจากนโยบายการขึน้ค่าแรง
ขัน้ต ่า 300 บาทของรฐับาลท าใหผู้บ้รโิภคบางกลุ่มมอี านาจการจบัจ่ายมากขึน้   ในขณะเดยีวกนั นโยบายนี้กถ็ูก
น าไปเป็นขอ้อา้งในการขึน้ราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคหรอืราคาสนิคา้ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัของผูป้ระกอบการ  และ
จากการที่ปจัจุบนั ครอบครวัมขีนาดเลก็ลง จงึท าให้ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ นิยมที่จะซื้ออาหารส าเรจ็รูปบรโิภคเพื่อ
ประหยดัค่าใชจ้่าย แทนการประกอบอาหารเอง ซึง่สอดคลอ้งกบั มารต์นิ อสัตนิ อเีทลิ (2514: 4) ไดก้ล่าวว่า ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ เป็นอีกปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อบริโภคนิสยัว่า  แต่ละครอบครัวจะสามารถซื้ออาหารที่มีขายใน
ท้องตลาดมารบัประทาน ได้มากน้อยเพียงไร และซื้ออาหารจ าพวกใดบ้างนัน้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กบัรายได้ของ 
ครอบครวั 
 9. ปจัจยัภายนอกที่เกี่ยวขอ้งกบัผูบ้รโิภคด้านสงัคมและวฒันธรรม มผีลต่อพฤติกรรมการรบัประทาน
อาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บรโิภคในด้านช่วงวนัที่มกัไปรบัประทาน   ซึ่งผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกัไป
รบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชในวนัเสาร์-อาทติย ์ เนื่องจากเป็นวนัหยุดสุดสปัดาหข์องวยัท างาน   
และไดใ้หค้วามเหน็ว่า การทีไ่ดร้บัค่านิยมทางสงัคมจากสงัคมออนไลน์   หรอืโซเชยีล-เน็ตเวริค์ เป็นประเดน็หลกั
ในด้านสงัคมและวฒันธรรมที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกรบัประทานอาหารริมทางมากที่สุด   ซึ่งสอดคล้องกับ        
ประยรู บุญประเสรฐิ, ศกัดิ ์องคว์สิษิฐ ์และอจัฉราวรรณ งามญาณ (2542) ไดก้ล่าวว่า กลุ่มหนุ่มสาวไฮเทค     กลุ่มนี้
มอียู่ประมาณ 13.4% ของคนกรุงเทพฯ มอีายุเฉลีย่ประมาณ 27 ปี ดา้นกจิกรรมคนกลุ่มนี้นิยมออกไปทานอาหาร
นอกบา้น  ทีน่่าสนใจ คอื คนกลุ่มนี้ใชส้นิคา้ไฮเทคอย่างคอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื ไมโครเวฟ บตัรเครดติและ
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รถยนต์มากกว่ากลุ่มอื่น และสอดคล้องกบัสุทธลิกัษณ์ สมติตะสริ ิ(2537 : 4-5) กล่าวว่าพฤตกิรรมการบริโภค
อาหารเป็นการแสดงออกของบุคคลทัง้ที่ส ังเกตุได้และสังเกตไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร โดยมี
ความสมัพนัธก์บัสิง่อื่น เช่น ความนยิมในการบรโิภค (Food  Fad) เป็นการกระท าทีเ่อาอย่างกนัเพื่อแสดงความมี
ส่วนร่วม  หรอืเพื่อรกัษาสถานะของคนในสงัคม หรอืเพื่อความจ าเป็นทางเศรษฐกจิ และสภาพแวดล้อม โดยไม่
จ าเป็นต้องถูกต้อง และไม่จ าเป็นต้องมเีหตุผล เช่น การเลีย้งลูกดว้ยนมขวดที่แสดงความทนัสมยั หรอืตามอย่าง
เพื่อน หรอืเพราะความจ าเป็นทางอาชพีทีเ่ปลีย่นไปตามลกัษณะของสงัคมสมยัใหม่ 
 10. ปจัจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคดา้นกลุ่มอา้งองิ  มผีลต่อพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิ
ทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บรโิภคในด้านมื้ออาหารที่ผู้บรโิภคมกัรบัประทาน  ด้านช่วงวนัที่ผู้บรโิภคมกัไป
รบัประทาน  ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่  ดา้นความถี่ในการรบัประทาน และดา้นลกัษณะการเลอืกรา้นทีร่บัประทาน   
ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า คนรกั/ คนในครอบครวั เป็นประเดน็หลกัในดา้นกลุ่มอา้งองิ  ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหารรมิทางมากทีสุ่ด ซึง่สอดคล้องกบั มารต์ิน อสัติน อเีทลิ (2514:4) ได้กล่าวถึง 
ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อบริโภคนิสยัว่า  ความเคยชินในการรับประทานอาหารของครอบครัว การรับประทาน               
ของแต่ละครอบครวันัน้บางครัง้มเีหตุผลเบือ้งหลงัทีเ่กีย่วกบัเชือ้ชาต ิศาสนา และขนบธรรมเนียมประจ าชาต ิหรอื
ความเชื่อของครอบครวันัน้ๆ รวมทัง้นิสยัทีส่บืเนื่องกนัมาหลายชัว่คน  และสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 
27-32) ไดก้ล่าวถงึ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภค  ต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค  ว่าปจัจยั
ทางด้านสงัคม (Social  Factors) เป็นปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งในชวีติประจ าวนัและมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
ลกัษณะทางสงัคมจะประกอบดว้ย กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั บทบาท และสถานะของผูซ้ือ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากปจัจยัรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม   ผูบ้รโิภคมกีจิกรรมเกีย่วกบัอาหารรมิทางในย่านถนน
เยาวราชเพียงบางครัง้  และมกัใช้เวลาในวนัหยุดกบัการลองชมิอาหารรมิทางใหม่ๆที่ไม่เคยลองในย่านถนน
เยาวราชนานๆครัง้เท่านัน้      
 ในด้านความสนใจ   ผู้บรโิภคกม็คีวามสนใจเกี่ยวกบัอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราชในระดบัปาน
กลาง เน่ืองจากปจัจุบัน ผู้บริโภคมีทางเลือกในด้านสถานที่ที่ร ับประทานอาหารมากขึ้น ผู้บริโภคนิยมใน
หา้งสรรพสนิคา้หรอืศนูยก์ารคา้ประเภทต่างๆ มากขึน้  เพราะเดนิทางสะดวก อากาศเยน็สบาย และอาหารมคีวาม
ใกลเ้คยีงกบัอาหารทีเ่ยาวราช 
 ดงันัน้ หน่วยงานของเขต  และหน่วยงานของรฐั ควรมกีารประชาสมัพนัธ ์หรอืจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ 
นอกเหนือจากงานตรุษจนี    มรีะบบการจดัการการจราจรใหค้ล่องตวั    มรีถสาธารณะบรกิารช่วยใหก้ารเดนิทาง
มาเยาวราชสะดวกมากขึน้  และอ านวยความสะดวกหรอืจดัระเบยีบในเรื่องของทีจ่อดรถ     เพื่อเป็นการกระตุน้ให้
ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจและเกดิพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช มากขึน้ 
 2. จากปจัจยัรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็  ผูบ้รโิภคไดใ้หค้วามเหน็ว่า  อาหารรมิทางในย่าน
ถนนเยาวราชไม่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าราคาอาหารในย่านถนนเยาวราชมรีาคาสงูเกนิไป
เมื่อเทยีบกบัรสชาตแิละคุณภาพของอาหารทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจรงิ  ทางภาครฐัจงึควรมนีโยบาย หรอืมาตรการในการ
ควบคุมดแูลเรื่องราคาของอาหารทีจ่ าหน่ายในย่านถนนเยาวราชใหม้คีวามเหมาะสม 
 3. จากปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคให้ความสนใจกับเรื่องรายได้และค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
ผูป้ระกอบการควรมนีโยบายช่วยเหลอืผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นการคงเดมิของราคา ปรมิาณ  และคุณภาพของอาหาร 
โดยไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภค 
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 4. จากปจัจยัทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมทีผู่บ้รโิภคไดใ้หค้วามเหน็ว่า การทีไ่ดร้บัค่านิยมทางสงัคมจาก
สงัคมออนไลน์หรอืโซเชยีลเน็ตเวริค์ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัประทานอาหารรมิทางมากทีสุ่ด   ผูป้ระกอบการ 
หน่วยงานของเขต  และหน่วยงานของรัฐ ควรใช้วิธีการประชาสมัพันธ์ หรือใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ                 
ผ่านทางสงัคมออนไลน์มากขึ้น เพราะในปจัจุบัน ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ตได้ง่าย            
กว่าวธิอีื่น 
 5. จากพฤติกรรมการรบัประทานร้านอาหารรมิทางในย่านถนนเยาวราช ผู้บรโิภคนิยมไปรบัประทาน
อาหารในย่านถนนเยาวราชในมือ้เยน็ ในวนัเสาร์ – อาทติย ์ และมกัเลอืกรบัประทานอาหารซึง่เป็นรา้นทีไ่ดร้บั 
การแนะน าจากบุคคลรอบขา้ง 
 หน่วยงานของเขต  และหน่วยงานของรฐั ควรมกีารดแูลและจดัการการจราจร     และอ านวยความสะดวก
หรอืจดัระเบยีบในเรื่องของทีจ่อดรถใหแ้ก่ผูบ้รโิภค  โดยเฉพาะวนัเสารแ์ละอาทติย ์ในช่วงเยน็เป็นพเิศษ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลถึงพฤตกิรรมการรบัประทานร้านอาหาร           
รมิทางในย่านถนนเยาวราช 
 2. ควรท าการศกึษาในเรื่องความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในเรื่องของราคา เปรยีบเทยีบกบัรสชาติ และ
คุณภาพของอาหาร ส าหรบัรา้นอาหารทีอ่ยู่ในย่านถนนเยาวราช เพื่อทีจ่ะศกึษาว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัเรื่อง
ราคา หรอืรสชาต ิและคุณภาพของอาหารในย่านถนนเยาวราชมากกว่ากนั เพื่อใหผู้ป้ระกอบการน าผลการวจิยัไป
ปรบัใชก้บัธุรกจิของตน 
 3. ควรท าการศึกษาในเรื่องทศันคติและความคาดหวังของผู้บริโภค ที่มีต่อการส่งเสริมในย่านถนน
เยาวราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งส าคญัของกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวที่จะ
พฒันา ปรบัปรุงรา้นคา้ใหท้นัสมยัขึน้ ดแูลรกัษาความสะอาด และควบคุมคุณภาพของอาหารและบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้  
 4. ควรท าการศกึษาในเรื่องการเดนิทาง และทีจ่อดรถ เพื่อเป็นขอ้มลูใหท้างเขตช่วยสง่เสรมิและสนบัสนุน 
พร้อมทัง้อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหม้คีวามพร้อมที่จะเตรยีมต้อนรบันักท่องเที่ยว ไม่ ว่าจะเป็นชาวไทย หรอื
ชาวต่างชาตต่ิอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเช่นนี้  ถ้ามิได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก              
อาจารย์ ดร. ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมีค่าให้ความอนุเคราะห์            
ในการดูแลแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหค้วามรู ้ความคดิเหน็ ค าแนะน า และแนวทางในการท างานทีม่คีุณค่า และเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ นับตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบันี้  ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้   
ถงึความกรุณาและความเมตตาทีม่ใีหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา และกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูไว้ ณ 
โอกาสนี้  
   ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.   ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจ  และอาจารย์ รสติา สงัข์บุญนาค                 
ที่กรุณาเสยีสละเวลาเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจ
คุณภาพเครื่องมอืเพื่อการวจิยั และใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั
เป็นอย่างยิง่ 
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   ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาท
วชิาความรูแ้ละสัง่สอนประสบการณ์ต่างๆ อนัน ามา ซึง่ความรูแ้ละความเขา้ใจ และใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจน
ประสบการณ์ทดีแีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา  รวมถงึ เจา้หน้าทีป่ระจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ และ
เจา้หน้าทีป่ระจ าหอ้ง บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วนรวมในความส าเรจ็ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื
และ อ านวยความสะดวกในการท าวจิยัครัง้นี้ ใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยดตีลอดมา  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา สมาชกิทุกคนในครอบครวัและขอขอบคุณพี่ น้อง และเพื่อนๆ 
ทุกคน ทีค่อยห่วงใย และคอยช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้นและค าแนะน าทีม่ใีหเ้ป็นอย่างดยีิง่ รวมทัง้ยงัคอยเป็นก าลงัใจ
เสมอมาท าให้ผู้วิจ ัยมีความมุมานะพยายามจนประสบความส าเร็จในวนันี้  ท้ายที่สุดคุณงามความดี และ
คุณประโยชน์ใดๆ กต็ามอนัเกดิจากสารนิพนธเ์ล่มนี้ และผลพวงของความส าเร็จในการศกึษาในระดบัปรญิญาโท 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บุญคุณของบดิาและมารดา ผู้ใหส้ตปิญัญาและชวีติเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัโดยตลอด
เสมอมา จนประสบความส าเรจ็ลุล่วงไดใ้นวนัน้ี 
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