
  ฉบับท่ี 8/2564  วันที่  16 – 31 มกราคม  2564 แนะน างานวิจัย 

 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส ำรวจรำยชื่ออำหำรไทยที่เป็นที่นิยมของคนไทย รวมทั้งกำรบริโภคและควำมเป็นมำของอำหำร
ไทยที่คนไทยชื่นชอบ 2. เพ่ือส ำรวจรำยกำรอำหำรไทยและเผยแพร่/แนะน ำอำหำรไทยที่เป็นที่นิยมของประชำชนในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. เพ่ือส ำรวจภำพลกัษณข์องอำหำรไทยตำมกำรรบัรูข้องประชำชนในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้    
4. เพ่ือส ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรไทยของประชำชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5. เพ่ือวิเครำะห์แบบแผนของ
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรไทยของประชำชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 6. เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ของแบบแผน
ของพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรไทยกับภูมิหลังของประชำชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจ
ด้วยแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ คนไทย 395 คน และกลุ่มตัวอย่ำงจำก
ประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม  รำชอำณำจักรกัมพูชำ  สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย  สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์   สหพันธรัฐ
มำเลเซีย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐสิงคโปร์ สำธำรณรัฐแหง่สหภำพเมียนมำ และบรูไนดำรุสลำม 
จ ำนวน 232 คน วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ สถิติเชิงบรรยำย กำรท ำสเกลหลำยมิติ กำรวิเครำะห์กลุ่มแฝง และ 
ไคสแควร์ 
 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   1) อำหำรไทยที่เป็นที่นิยมของคนไทย 5 รำยกำรเรียง
ตำมล ำดับ คือ ต้มย ำกุ้ง ส้มต ำ น้ ำพริก  ผัดไทย และแกงส้ม 2) อำหำรไทยที่เป็นที่นิยม
ของประชำชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 อันดับ คือ  ต้มย ำกุ้ง ผัดไทย ส้มต ำ 
ข้ำวเหนียวมะม่วง และแกงเขียวหวำน 3) ผลกำรวิเครำะห์ภำพลักษณ์ของอำหำรไทยตำม
กำรรบัรูข้องประชำชนในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้พบวำ่ มติทิีม่คีำ่เฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื มติิ
ด้ำนควำมสวยงำม รองลงมำ คือ วัฒนธรรมของอำหำร ควำมปลอดภัยและคุณภำพ ศิลปะกำรปรุงอำหำร และ ประโยชน์ต่อ
สุขภำพ ตำมล ำดับ ผลกำรวิเครำะห์ multidimensional scaling พบว่ำ ประชำชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับรู้ว่ำอำหำรไทย
มีควำมเหมือนกับต่ำงชำติในสองมิติ คือ ควำมใกล้ชิดของพ้ืนที่ และส่วนประกอบของอำหำร 4) ผลกำรส ำรวจพฤติกรรมกำร
บริโภคอำหำรไทยของประชำชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ำประชำชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รับประทำนอำหำรไทยที่ร้ำนอำหำร รับประทำนอำหำรไทยตอนเย็น และรับประทำนอำหำรไทยไม่แค่ในโอกำสพิเศษ 5) ผลกำร
วิเครำะห์แบบแผนของพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรไทยของประชำชนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำมำรถจ ำแนกกลุ่ม   
ผู้ชอบอำหำรไทยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ชอบ    ผัดไทย (ร้อยละ 15.5) กลุ่มผู้ชอบต้มย ำกุ้ง (ร้อยละ 25.7) และกลุ่มผู้ชอบ

ส้มต ำ แกงเขียวหวำน และข้ำวเหนียวมะม่วง (ร้อยละ 58.8) 6) ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของ
แบบแผนของพฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำรไทยกบัภมูหิลงัของประชำชนในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต ้พบวำ่ แบบแผนของพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรไทยมีควำมสัมพันธ์กับอำยุอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ ที่ .05 โดยผู้มีอำยุน้อยเป็นกลุ่มผู้ชอบส้มต ำ แกงเขียวหวำน และข้ำวเหนียวมะม่วง 
ส่วนผู้มีอำยุมำกขึ้นจะเป็นกลุ่มผู้ชอบต้มย ำกุ้ง และกลุ่มผู้ชอบผดัไทย ตำมล ำดบั แตค่วำมสมัพันธ์
ของแบบแผนของพฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำรไทยกบัตวัแปรภมูหิลงัอ่ืน ๆ ไมม่นียัส ำคญัทำงสถติ ิ     

                 ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย 
ของประชาชนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

                                    รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก และคณะ 
                            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



- 

       ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีควำมประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  โดยผู้สนใจสำมำรถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนด้วยตนเอง ภำยในวันที่ 29 มกรำคม 2564 ที่กลุ่มงำนแผนงำน

และสำรสนเทศ ส่วนนโยบำยและแผนกำรศึกษำ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำ (ชั้น 5 อำคำร 5 ชั้น) 2564  
และสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation หรือสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
โทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3478 

      หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม (บพค.)  

  *   อยู่ระหว่ำงประกำศรับข้อเสนอโครงกำร แผนงำน ข้อริเริ่มกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำประเทศไทย ภำยใต้โปรแกรม
ที่ 5 ส่งเสริมกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำและกำรวิจัยขั้นพ้ืนฐำนที่ประเทศไทยมีศักยภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จนถึงวันที่ 5 
กุมภำพันธ์ 2564  ผู้สนใจศึกษำรำยละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/ และยื่นข้อเสนอได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/ 
พร้อมท ำหนังสือแจ้งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ภำยในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 เพ่ือจะได้ตรวจสอบและประสำนงำนกำรรับรอง
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยในระบบต่อไป 

    *   อยู่ระหว่ำงประกำศรับข้อเสนอโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือนำนำชำติเพ่ือยกระดับควำมเป็นเลิศของ

มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยไทย ภำยใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจ ำ 

ปีงบประมำณ 2564  โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดบั Network Strengthening Fund: S&T  ถึงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 

ระดบั Network Strengthening Fund: SHA  ถึงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 

ระดบั Organizational Bridging Fund: S&T   ถึงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 

ระดบั Organizational Bridging Fund: SHA   ถึงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 

ระดับ Partnership Initiative Fund: S&T)      ถึงวันที่ 18 มีนำคม 2564 

ระดับ Partnership Initiative Fund: SHA)      ถึงวันที่ 18 มีนำคม 2564 

          ผู้สนใจศึกษำรำยละเอียดที่ https://www.nxpo.or.th/B/ และยื่นข้อเสนอได้ที่  http://nriis.nrct.go.th/ พร้อมท ำ

หนงัสอืแจง้สถำบนัวจิยัและพัฒนำ ภำยในวนัที ่17 กุมภำพันธ์ 2564 เพ่ือจะได้ตรวจสอบและประสำนงำนกำรรับรองข้อเสนอ

โครงกำรวิจัยในระบบต่อไป   

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) อยู่ระหว่ำง
เปิดรับข้อเสนอโครงกำร กำรพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงำนวิจัยเพ่ือรองรับแก้ไขสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ

ไวรสั โคโรนำ 2019 (COVID-19)  ผูป้ระสงคข์อรับทุนสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ https://www.nxpo.or.th/C/  และยื่น
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยในระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/  
พร้อมท ำหนังสือแจ้งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ภำยในวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564 เพ่ือจะได้ ตรวจสอบและ
ประสำนงำนกำรรับรองข้อเสนอโครงกำรวิจัยในระบบต่อไป   

      

           

ข่าววิจัยนอกรั้ว 

https://www.nxpo.or.th/B/
http://nriis.nrct.go.th/%20และ
https://www.nxpo.or.th/B/
http://nriis.nrct.go.th/%20และ


ข่าววิจัยนอกรั้ว 

     ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน)  อยูร่ะหวำ่งเปดิรบัขอ้เสนอโครงกำรวจิยัภำยใตแ้ผนงำนวจิยั     
กำรพัฒนำศกัยภำพสมนุไพรในกำรรกัษำและปอ้งกนัโรคอุบตัใิหม ่ประจ ำปงีบประมำณ 2564 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 

4 กุมภำพันธ์ 2564  ผู้ประสงค์ขอรับทุนสำมำรถยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัยในระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ
เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/  และท ำหนังสือแจ้งสถำบันวิจัยและพัฒนำ ภำยในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 เพ่ือจะได้
ตรวจสอบและประสำนงำนกำรรับรองข้อเสนอโครงกำรวิจัยในระบบต่อไป   

     ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  อยู่ระหว่ำงเปิดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 จนถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564  ผู้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดรำยละเอียดได้ที่ เว็บไซต์รัฐสภำ http://

library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html และส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ถนนสำมเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  หรือสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส ำนักวิชำกำร 
โทร. 0 2244 2067-8 

แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 

    ข่าวตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

     สมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ขอเชญิเขำ้รว่มกำรประชมุวชิำกำร และเผยแพรผ่ลงำนวจิยัคดัสรร สำขำวชิำศกึษำศำสตรร์ะดบัชำต ิครัง้ที ่5 

และระดบันำนำชำตคิรัง้ที ่1 หวัขอ้ “นวตักรรมกำรจดักำรศกึษำเพ่ือกำรเปลีย่นผำ่นสูป่กตวิถิใีหม”่ ระหวำ่งวนัที ่27-28 
กมุภำพันธ ์2564 ณ โรงแรมอิโค โคซ ีบชีฟรอนต ์รสีอร์ต ชะอ ำ จังหวดัเพชรบรุ ีผูส้นใจสำมำรถสง่บทควำมวจิัย 
บทควำมวชิำกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศกึษำ หรอืศกึษำรำยละเอียดเพ่ิมเตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์http://www.dpu.ac.th/ces/
conferenceofed-apheit.html หรือประสำนงำนได้ที่  ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์  ดร .วำสนำ วิ สฤตำภำ   
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     ส านักงาน กสทช ได้จัดท ำวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร บทควำมปริทัศน์ 

และบทควำมวิจำรณ์หนังสือ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้และ

งำนวิจัยที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรโทรคมนำคม กำรแข่งขัน กำรก ำกับดูแล กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำร

ให้บริกำรทั่วถึง กำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรเปลี่ยนผ่ำน หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำร

โทรคมนำคม และกิจกำรวิทยุคมนำคม ทั้งในมิติของวิศวกรรมศำสตร์ นิติศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำร นิเทศศำสตร์ 

สังคมศำสตร์ หรือสหสำขำวิชำ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมของ

ประเทศ  ผู้สนใจสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ที่ e-mail : nbtc_academy@nbtc.go.th หรือ โทร. 0 2670 8888 ต่อ 3755, 
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