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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียว

ของคนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว 

ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยจ าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

สถิติวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความมีแปรปรวน T-test และ F-test  พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านก๋วยเต๋ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้น

การส่งเสริมการตลาด ส่วนพฤติกรรมการบริโภคส่วนใหญ่คือม้ือกลางวนัช่วงเวลา 11:00 น. – 

13:00 น. รับประทานกบัเพื่อน/เพื่อนท่ีท างานบ่อยท่ีสุดและสัง่รับประทานแบบชามเด่ียว ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียว ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 



บทน า 

ก๋วยเต๋ียว คือ  อาหารประเภทเส้นของจีนท่ีท ามาจากแป้งขา้วเจา้โดยมกัจะลวกใหสุ้กใน

น ้าเดือด สะเดด็น ้า แลว้น ามาใส่เคร่ืองปรุงชนิดต่างๆ นิยมรับประทานทั้งแบบน ้าและแบบแหง้  

การเขา้มาของก๋วยเต๋ียวในประเทศไทย สนันิษฐานวา่ ก๋วยเต๋ียวมีตน้ก าเนิดมาจาก “ชาว

จีน” ท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย เช่ือกนัวา่เขา้มาในสมยัอยธุยา โดยสมยันั้นมีการติดต่อ

คา้ขายกบันานาประเทศมากมาย จีนกเ็ป็นอีกประเทศท่ีเขา้มาท าการคา้ขายในช่วงนั้น อีกทั้งใน

สมยันั้นยงัไดช่ื้อวา่เป็นยคุรุ่งเรืองของอาหาร เพราะ เร่ิมมีการดดัแปลงอาหารต่างชาติ ใหเ้ขา้กบั

รสชาติท่ีถูกปากของคนไทยมากข้ึน จึงเกิดการถ่ายโอนวฒันธรรม ความคิดจากประเทศหน่ึง

ไปสู่ประเทศหน่ึงไดง่้าย เพราะเกิดจากการเดินทางของสินคา้ไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆของภูมิภาคได้

อยา่งไร้พรมแดน ท าใหต้ลาดมีขนาดใหญ่ข้ึนแฟชัน่หรือเทรนดก์ารใชชี้วิต การกินจะมีอิทธิพล

ต่อประเทศท่ีมีการติดต่างคา้ขาย(ชาริสา แสงทองอร่าม,2558) 

ก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารท่ีไดค้วามนิยมในสงัคมไทยเป็นอยา่งมาก โดยยอ้นกลบัไปสมยัผู ้

ศึกษาวิจยัเกิด ช่วงปี พ.ศ.2536 – ปัจจุบนั  ถือไดว้า่ก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารเชา้ อาหารกลางวนั 

อาหารเยน็ อาหารม้ือดึกหรืออาหารวา่งของผูศึ้กษาเลยกว็า่ได ้ซ่ึงจากการสังเกตการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการดา้นอาหารประเภทก๋วยเต๋ียวมีการแข่งขนัท่ีสูง เน่ืองจาก ก๋วยเต๋ียวนั้นมีขายแทบ

จะทุกหนทุกแห่งของทอ้งถนน หรือแมก้ระทัง่ในหา้งสรรพสินคา้ต่างๆกย็งัมีร้านขายก๋วยเต๋ียว

เช่นกนั 

ปัจจุบนัการขายก๋วยเต๋ียวในประเทศไทย ไดท้ าการตลาดโดยการเกาะกระแสความนิยม

ต่างๆมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบักิจการ เช่น ก๋วยเต๋ียวหมอ้ไฟ ก๋วยเต๋ียวหม่าล่า ก๋วยเต๋ียวชามใหญ่ 

ก๋วยเต๋ียวจดัเซต เป็นตน้ ผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นความส าคญัของกระแสความนิยมต่างๆ และศึกษา

ทศันคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวของคนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบการวาง

แผนการด าเนินงานรวมไปถึงการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดของกิจการดว้ย 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.เพื่อศึกษาทศันคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวของคนในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร   

2.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของการรับรู้และปัจจยัในการบริโภคก๋วยเต๋ียวของคนไทย ใน

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   

สมมุติฐาน  

1. ส่วนประสมทางการ(4P) มีผลต่อปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการ(4P) มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวท่ีแตกต่างกนัของ

คนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจิัย 

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ขอบเขตดา้น

ประชากรตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่คนท่ีเคยมาใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวอยา่งนอ้ย 1คร้ังท่ี

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 395 คน โดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก(Convenien) 

ขอบเขตและระยะเวลาการด าเนินงานเกบ็รายละเอียด และผลวิเคราะห์งานวิจยั(ช่วงเดือน

เมษายน-พฤษภาคม) 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากศึกษาเก่ียวกบักระแสความนิยมในดา้นการตลาด น ามาพฒันาตวั

สินคา้หรือบริการของธุรกิจ 

2.เพื่อน าผลไปประยกุตใ์ช ้ในการแข่งขนัการตลาดกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆได ้

3.เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาหรือท าวิจยัดา้นทศันคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการ

บริโภคก๋วยเต๋ียวกบัประชากรกลุ่มอ่ืน 

 



 

วธีิการด าเนินการวจิัย 

 ประชากรตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่คนท่ีเคยมาใชบ้ริการร้านก๋วยเต๋ียวอยา่งนอ้ย 

1คร้ังท่ีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 395 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaires) ใชวิ้ธีการสุ่มแบบสะดวก(Convenien) และไดท้ าการ

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือในการ

ศึกษาวิจยัน้ีไดเ้ท่ากบั 0.89 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยั 

1.พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

2.การบริโภคเชิงวฒันธรรม 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

1.พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ศิริลกัษ(์2544) กล่าววา่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เป็นเร่ืองของลกัษณะวิธีการกิน

อาหาร วา่กินอะไร กินอยา่งไร มากหรือนอ้ย บ่อยหรือไม่ในรอบเดือน มีระเบียบมารยาทในการ

กินอยา่งไร เป็นตน้ พฤติกรรมดงักล่าวอาจจ าแนกไปตามลกัษณะหรือประเภทของบุคคล เช่น 

เด็ก ผูใ้หญ่ ผูป่้วย เป็นตน้ หรืออาจจ าแนกการกินตามโอกาส เช่น การกินท่ีบา้น การกินท่ี

ร้านอาหาร หรือวาระต่างๆ เช่น วนัเกิด วนัแต่งงาน เป็นตน้ นอกจากน้ีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารอาจยงัจ าแนกออกโดยตามภาคหรือยคุสมยัท่ีต่างกนัเป็นหลกั 

 จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหารไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย ดงันั้นผู ้

ศึกษา สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาหาร หมายถึง การกระท า ท่ีบุคลแสดงออกเก่ียวกบัการ

กิน วา่กินอยา่งไร กินแบบไหน มากหรือนอ้ย และสะอาดหรือมีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงใด 

 

 



2.การบริโภคเชิงวัฒนธรรม 

จากอุตสาหกรรมวฒันธรรมสู่การบริโภคของประชาชน การผลิตสินคา้เชิงพาณิชยเ์พื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค น าไปสู่วฒันธรรมกระแสนิยมในการบริโภคท่ีถูกก าหนด

โดยผูผ้ลิตรายใหญ่ ท าใหว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินถูกแทนท่ีดว้ยวฒันธรรมการคา้ สภาวะดงักล่าว

เรียกวา่ ‘สภาวะหลงัสมยัใหม่’ ท่ีไม่มีความชดัเจนของเส้นแบ่งระหวา่ง เศรษฐกิจ การเมือง 

วฒันธรรม ศิลปะ ความคิด และความรู้สึก นกัวฒันธรรมจากส านกัแฟรงเฟิร์ตไดใ้หค้วามเห็น

วฒันธรรมในยคุหลงัสมยัใหม่นั้นเป็นภาพมายา ซ่ึงจ าลองมาจากส่ิงของดั้งเดิมแต่ทวา่ไม่ไดมี้

คุณสมบติัเหมือนเดิม เช่น ภาพจ าลองขอโมนาลิซ่าท่ีสามารถหาดูไดทุ้กท่ี ไม่จ าเป็นตอ้งไปดูท่ี

ปารีสเท่านั้น เป็นตน้ (นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ,2549 อา้งถึงใน ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์าร

มหาชน), 2550) การส่งผา่นวฒันธรรมถูกแฝงมาในโฆษณาท่ีเล่าถึงรูปแบบและสไตลก์ารด าเนิน

ชีวิต บางคนเลือกท่ีจะบริโภคเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัตนเอง และบ่งบอกวา่ตนเองแตกต่าง

จากคนอ่ืนอยา่งไร เรยม์อนด ์วิลเลียมส์ (Williams, 1981 อา้งถึงใน มสัรา ขมะวรรณ, 2537) เช่ือ

วา่ในสงัคมมีระบบคุณค่าบางอยา่งท่ีร่วมกนั การเป็นไปในสงัคมถูกเลือกปฏิบติัตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยา่ง ประเพณีบางอยา่งจะผา่นกระบวนการปรับใหเ้ขา้กบัวิถีการ

ด ารงชีวิตและความตอ้งการของคนในปัจจุบนั และการสืบต่อประเพณีไม่ไดถู้กหยบิยกมา

ทั้งหมด แต่จะถูกปรับแต่ง ดดัแปลงและใหค้วามหมายใหม่ เพ่ือใหส้งัคมอยูใ่นวฒันธรรมร่วม

สมยั 

3. แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาฯไดใ้หค้วามหมาย “การตลาด” (Marketing) คือ

กระบวนการวางแผน และปฏิบติัแนวคิด ราคา การส่งเสริม การจดัจ าหน่าย ความคิด สินคา้และ 

บริการเพื่อพฒันาการแลกเปล่ียนความพึงพอใจใหก้บัจุดประสงคข์องผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต (อา้ง 

ใน สืบชยั อนัทะไชย 2552: 3) 

แลมป์ แฮร์ และ แมคาเนียล ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง 



การน ากลยทุธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคา มา 

ประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว จดัท าข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมาย เพือ่ก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนกบัตลาด

เป้าหมาย และท าใหเ้กิดความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนัสองฝ่าย (Lamb, Hair and McDanial 2000: 

44, อา้งถึงในพิบูล ทีปะปาล 2545: 42) 

สรุปจากแนวคิดท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด คือ 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีน ามาใชก้บัสินคา้หรือบริการในดา้นต่างๆเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจทั้ง

สองฝ่ายเม่ือแลกเปล่ียนกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

McCarthy And Perreault ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ประกอบไปดว้ย 

ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place), และการส่งเสริมทางการตลาด

(Promotion) ซ่ึงทั้ง 4Ps มีความจ าเป็นในการวางแผนการตลาดอยา่งมาก (boom and Bitner, 

1980)  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 แสดงสรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ส่วนประสมทางการ(4P) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

(Product), ราคา (Price), ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place), และการส่งเสริมทางการตลาด(Promotion)  

ส่งผลต่อปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล                    ส่วนประสมทางการตลาด(4P)                    สถิติท่ีใช ้   

          Product  Price  Place  Promotion 

เพศ                                            ×         ×        ×                                   T-test 

อาย ุ                                           ×               ×           ×                          T-test 

ระดบัการศึกษา                          ×        ×                 one way ANOVA 

รายได ้                                               ×       ×          ×               one way ANOVA 

 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย  หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐาน 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย × หมายถึง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ตารางที ่2 แสดงสรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด(4P) มีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวท่ีแตกต่างกนัของคนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย √ หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐาน 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย × หมายถึง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

พฤติกรรมการบริโภค                               ส่วนประสมทางการตลาด(4P)                สถิติท่ีใช ้  

                  Product  Price  Place  Promotion 

ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ ×           ×                one way ANOVA 

กลุ่มท่ีใชบ้ริการดว้ยบ่อยคร้ัง ×                         one way ANOVA 

รูปแบบการสัง่ก๋วยเต๋ียวมารับประทาน ×          ×         ×           ×                one way ANOVA 



สรุปผล และวจิารณ์ผล 

 จากผลพบวา่ ความแตกต่างของเพศกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4P)ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .015 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ความแตกต่างของอายกุบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด(4P) ดา้นราคา พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .0518 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 แสดงวา่ 

อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ความแตกต่างของระดบั

การศึกษากบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(4P)  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ มีค่า 

Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยวา่ 0.05 แสดงวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดการส่งเสริมทางการตลาด และความแตกต่างของรายไดเ้ฉล่ียกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด(4P)   ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .027 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดง

วา่ รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัตวัแปรตาม โดยส่วนประสมทางการตลาด(4P) ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

บทความวิจยัของ ครรชิต อดุลยธ์รรม(2543) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองแผนธุรกิจการท าคาร์แคร์

(CarCare) โดยรวมพบวา่ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั ส่วนประสมทางการตลาด(4P)วา่ดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องคนไทย 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกมาวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน

ก๋วยเต๋ียวไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  และรายได ้ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นโปรโมชัน่ ซ่ึง

ผูป้ระกอบการสามารถน าวิจยัน้ี เป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนักบัคู่แข่ง

เก่ียวกบัธุรกิจประเภทร้านก๋วยเต๋ียวได ้

2. ดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย ช่วงเวลาการกิน และ

รูปแบบการสัง่ในการรับประทาน ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัท าเลท่ีตั้งมาก

ท่ีสุด เช่น หากเป็นท าเลท่ีตั้งหนา้โรงเรียน ควรท าขนาดถว้ยเลก็เพราะจะขายในราคาถูกได ้



3. ดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ อาย ุและรูปแบบในการสัง่รับประทาน ผูป้ระกอบการตอ้งมี

การปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัท าเลท่ีตั้งมากท่ีสุด เช่น หากเป็นท าเลท่ีตั้งหนา้โรงเรียน ควรท าขนาด

ถว้ยเลก็เพราะจะขายในราคาถูกได ้

4. ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีผลต่อช่วงเวลาในการกินและรูปแบบการสัง่รับประทาน 

ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัท าเลท่ีตั้งมากท่ีสุดและตอ้งมีท าเลเดินทางสะดวก 

มีท่ีจอดรถใหเ้พียงพอ  

5. ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ เพศ การศึกษา และรูปแบบการสัง่รับประทาน 

ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหเ้ขา้สถานการณ์มากท่ีสุด เช่น ตอนน้ีมีการระบาดของโค

วิด 19 ทางร้านควรปรับเปล่ียนเป็นการสัง่ออนไลน์และการจดัส่งเดลิเวอร์ร่ีแทน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. การสืบหาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเต๋ียวของคนในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มควบคู่กนัไปกบัแจก

แบบสอบถามผูป้กครองรายบุคคล 
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