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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) และการรับรูข้ อ้ มูลการระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
2019 (COVID-19) รูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับรูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ใน
การเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
2019 (COVID-19) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูข้ อ้ มูลการระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) กับ
รูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) กลุม่ ตัวอย่างคือ ผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 400 คน โดยการสุม่
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็น แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
และค่าไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 222 คน
มีอายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรี มีอาชีพนักงานบริษทั /ลูกจ้างเอกชน และมีรายได้เฉลีย่ 10,001–20,000 บาท
การรับรูข้ อ้ มูลการระบาด พบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ได้รบั แหล่งทีม่ าของข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข บุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกใน
ครอบครัว และช่องทางการรับรูข้ อ้ มูลจากโทรทัศน์ รูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค พบว่าผูบ้ ริโภคส่วน
ใหญ่ตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพตนเองเบือ้ งต้น ก่อนเดินทางไปเลือกซือ้ หรือใช้บริการ เลือกร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
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โดยผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เลือกซือ้ อาหารจานเดียว เนือ้ สัตว์ อาหารจานเดียวประเภทข้าวราดแกง ไก่ทอด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อาหาร
กึง่ ส�ำเร็จรูปประเภทเส้น ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์แช่แข็ง น�ำ้ เปล่า และผลิตภัณฑ์ขนมไทยชนิดต่างๆ ไปซือ้ ด้วยตัวเอง มีการใช้จา่ ย
น้อยกว่า 500 บาท และตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั รูปแบบฐานวิถี
ชีวติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภคอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แหล่งทีม่ าของข้อมูลการระบาด จากบุคคลทีใ่ ห้
ข้อมูลการระบาดมีความสัมพันธ์กบั รูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : ฐานวิถชี วี ติ ใหม่, การเลือกซือ้ อาหาร, ผูบ้ ริโภค, เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019, กรุงเทพมหานคร

ABSTRACT

The purposes of this research were study 1. Personal factors of consumers in Bangkok after the outbreak
of Coronavirus 2019 (COVID-19). 2. Information awareness in the widespread Coronavirus (COVID-19). 3. The
new normal style of consumers’ behaviors in food purchasing options in Bangkok after the Coronavirus
(COVID-19) epidemic. 4. The relationship between personal factors and the new normal style of consumers’
behaviors in food purchasing options in Bangkok after the outbreak of Coronavirus (COVID-19). 5. The relationship
between information awareness of the Coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak and the new normal style of
consumers’ behaviors in food purchasing options in Bangkok after the Coronavirus (COVID-19) outbreak. The
sample was 400 consumers in Bangkok, who were selected by stratified sampling. The research instrument
used in this study was the questionnaire. The statistical analysis used in this study included frequency, percentage
and chi square.
The results of the study were as follows: For personal factors of consumers in Bangkok, most of them
were female (222 participants) whose ages ranged from 20-30 years old. Their education was lower than bachelor's
level. Their occupations were company employees / private employees with average income from 10,001 to
20,000 baht per month. Regarding the awareness of the COVID-19 pandemic, the results showed that most of
the consumers received main sources of information from Ministry of Public Health, family members, and
television channel. In addition to the new normal style of purchasing food options, the results reported that
most consumers preliminary examined their readiness health check before going out to buy or use any services.
The majority of consumers selected restaurants in the department stores, buying a la carte, for example, meat,
rice and curry, fried chicken, bakery products, instant noodles, frozen meats, and various Thai desserts. These
consumers spending money less than 500 baht bought these products by themselves and making their own
decisions. Personal factors including gender and education level were correlated with the new normal style of
consumers’ behaviors in foods purchasing option with statistically significant at the .05 level. For the outbreak
information sources, the informants reported that the widespread Coronavirus (COVID-19) was correlated to the
new normal style of consumers’ behaviors in food purchasing options with statistically significant at the .05 level.
Keyword: New Normal style, Food purchasing, Consumer, Coronavirus 2019, Bangkok
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บทน�ำ

จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลาย ๆ ประเทศ
ทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกระดับให้
เป็นการระบาดใหญ่ หรือระยะ Pandemic จากการแพร่
ระบาดลุกลามไปแล้วใน 118 ประเทศทั่วโลก ได้สร้างผล
กระทบให้ กั บ เศรษฐกิ จ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มเป็ น
วงกว้าง ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผล
กระทบเช่นเดียวกัน ตั้งแต่เจ้าของกิจการไปจนถึงระดับ
พนักงานปฏิบัติติการ อีกทั้งการด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันที่
ต้องปรับตัวเพือ่ ให้กา้ วทันสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการกระจายของเชื้ออย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนทีต่ อ้ งเพิม่ ความ
ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากกว่าปกติ ยกระดับความ
ปลอดภัยเบื้องต้นด้วยการสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออก
จากบ้าน หรือพกแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จนส่งผลเป็น
พฤติกรรมใหม่ที่กลายมาเป็นเรื่องปกติในสังคมที่เรียกกัน
ว่า “นิว นอร์มอล” (New Normal) ซึ่งเป็นค�ำศัพท์ที่ถูก
น�ำมาใช้มากขึน้ ในช่วงเวลาทีก่ ำ� ลังมีการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (EGAT
TODAY, 2563) และจากการส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชากร ประจ�ำปี 2560 (ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ, 2564) ส่วนใหญ่ผบู้ ริโภคเลือกท�ำการต้มหรือลวกสุก
มากที่สุด มากกว่าจะเลือกทานแบบสุกๆดิบๆ อันเนื่อง
มาจากการตระหนักถึงความปลอดภัย และความสะอาด
มากขึ้น แม้กระทั่งพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีการระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่าย
สั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะ
ออกมาในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง หรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารรวมตัวของประชาชน
จ�ำนวนมาก มีการกักตุนอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค
ต่าง ๆ (Hardcore CEO, 2564)
จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษารูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

(COVID-19) เพื่อให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิม และสามารถน�ำข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ไปปรับใช้ในการ
ท�ำงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป อีกทั้งภาครัฐ และเอกชน
ที่จะน�ำงานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในเชิงปฏิบัติ และ
การเตรียมแผนรับมือได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของของผู้บริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
3. เพือ่ ศึกษารูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้
อาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19)
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูล
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) กับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้อ
อาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19)

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับรูปแบบฐาน
วิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
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2. การรับรู้ข้อมูลการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) มีความสัมพันธ์กบั
รูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)

ขอบเขตการวิจัย

ตัวแปรต้น (Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การรับรู้ข้อมูลการระบาดโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ได้แก่
แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID -19) บุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูล
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019
(COVID-19) ช่องทางการรับรู้ข้อมูลการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
รูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)
ได้แก่ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกซือ้ อาหารของ
ผูบ้ ริโภค ประเภทของร้านอาหาร ชนิดของอาหารทีเ่ ลือกซือ้ ช่อง
ทางการเลือกซือ้ อาหาร สุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลความถี่
ในการเลือกซือ้ อาหาร ค่าใช้จา่ ยในการเลือกซือ้ อาหารต่อครัง้

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

การวิจัยเรื่อง รูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือก
ซื้ออาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (survey
research) โดยผู้วิจัยด�ำเนินการตามล�ำดับดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
กลุม่ ผูบ้ ริโภคทีอ่ าศัยหรือท�ำงานอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้
ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย หรื อ ท� ำ งานอยู ่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยในการก�ำหนดตัวอย่างเพื่อท�ำการ
วิจยั ครัง้ นี้ ได้จากการค�ำนวณสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) (UK Research Lab, 2563) ระดั บ ค่ า
ความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified
Randoms Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั บฉลากตั ว แทน
จ�ำนวน 3 เขตกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 50 เขต
แบ่งเป็น เขตกรุงเทพชัน้ ใน ชัน้ กลาง และชัน้ นอก โดยเขต
ที่จับได้คือ เขตจตุจักร เขตสวนหลวง และเขตลาดกระบัง
ตามล�ำดับชั้น

เครือ่ งมือวิจยั

แบบสอบถามเรือ่ ง รูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือก
ซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
2019 (COVID-19 )การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ มีขนั้ ตอน
และรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและท�ำการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลที่ได้ค้นคว้า
จากหนังสือ และบทความบนอินเทอร์เน็ต น�ำมาประมวล
เข้าด้วยกันเพือ่ สร้างแบบสอบถามฉบับร่างให้มคี วามครอบ
คุลมเนื้อตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย
2. น�ำแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
ความรู้และประสบการณ์ จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความ
ครอบคลุ ม เนื้ อ หา และความถู ก ต้ อ งในส� ำ นวนภาษา
หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัย
จึงได้น�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค�ำถามเท่ากับ .94
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3. น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการปรับปรุง
และผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้วน�ำไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างย่อยคล้ายกันกับที่
ต้องการวิจยั จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
4. วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
รวมทั้งฉบับ (Rating Scale) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)
ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ .705
5. น�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาท�ำการจัดพิมพ์
เพื่อน�ำไปส�ำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ก�ำหนดไว้
ลักษณะของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามซึง่
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 การรับรูข้ อ้ มูลการระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนาสายพั น ธุ ์ ใ หม่ 2019 (COVID-19) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 3 รูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหาร
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดท�ำ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย จากคณะ
เทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จัดหาทีมงานในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยผูว้ จิ ยั อบรมและแนะน�ำทีมงานให้เข้าใจแบบสอบถาม
และทดสอบจนเชื่อว่ามีความช�ำนาญก่อนการออกเก็บ

ข้อมูลจริงในพืน้ ที่ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั และทีมงานด�ำเนินการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 400 คน โดย
ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม กันยายน 2563และท�ำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ก่อนน�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิต

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลน�ำเสนอเป็นความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้
ข้อมูลการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (Covid-19) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับรูปแบบ
ฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ส�ำหรับค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบ
ฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูล
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) เกี่ยวกับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือก
ซื้ออาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19)

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์เกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล
จ�ำนวน ร้อย
(คน) ละ
เพศหญิง
222 55.50
อายุ 20-30 ปี
159 39.75
ระดับการศึกษา ต�่ำกว่าปริญญาตรี 178 44.50
อาชีพ พนักงานบริษทั /ลูกจ้างเอกชน 126 31.50
รายได้เฉลี่ย 10,001–20,000 บาท 167 41.75
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคล พบ
ว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เพศหญิง
(ร้อยละ 55.50) มีอายุ 20 – 30 ปี (ร้อยละ 39.75) มีระดับ
การศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 44.50) มีอาชีพคือ
พนักงานบริษทั /ลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 31.50) และมีรายได้
เฉลีย่ 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 41.75)
การวิเคราะห์เกีย่ วกับการรับรูข้ อ้ มูลการระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 2
ปัจจัยส่วนบุคคล

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของการรับรูข้ อ้ มูลการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน ร้อย
(คน) ละ

การรับรู้ข้อมูลการระบาด

แหล่งที่มาของข้อมูล กระทรวง
266 66.50
สาธารณสุข
บุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูล สมาชิกในครอบครัว 178 44.50
ช่องทางการรับรู้ข้อมูล โทรทัศน์
144 36.00
ตารางที่ 2 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกีย่ วกับการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
2019 (COVID – 19) พบว่า ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่รบั รูแ้ หล่งทีม่ าของข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
(ร้อยละ 66.50) โดยมีบคุ คลทีใ่ ห้ขอ้ มูลเป็นสมาชิกในครอบครัว
(ร้อยละ 44.50) และได้รบั ช่องทางการรับรูข้ อ้ มูลจากโทรทัศน์
(ร้อยละ 36.00)

การวิเคราะห์เกีย่ วกับรูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)
ตารางที่ 3 จ�ำนวนร้อยละของรูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหาร
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพตนเองเบื้องต้น
ก่อนเดินทางไปเลือกซื้อหรือใช้บริการ
ประเภทของร้านอาหารที่เลือกซื้อบ่อยที่สุด ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
ชนิดของอาหารที่เลือกซื้อบ่อยที่สุด อาหารจานเดียว
อาหารสด เนื้อสัตว์
อาหารจานเดียว ประเภทข้าวราดแกง
อาหารจานด่วน ไก่ทอด
อาหารจานเดียว ประเภทข้าวราดแกง
อาหารจานด่วน ไก่ทอด
อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

176

44.00

158
138
254
242
169
242
169
143

39.50
34.50
63.50
60.50
42.25
60.50
42.25
35.75
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อาหารแห้งและอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป ประเภทเส้น
230
57.50
อาหารพร้อมปรุง/พร้อมทานแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็ง
218
54.50
เครื่องดื่ม น�้ำเปล่า
131
32.75
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขนมไทยชนิดต่างๆ
193
48.25
ช่องทางการเลือกซื้ออาหารที่ใช้บริการ ไปซื้อด้วยตัวเอง
125
31.25
สุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลของ ผู้ประกอบการในร้านอาหาร
144
36.00
การแต่งกายที่เหมาะสมสวมเสื้อมีแขน สวมหน้ากากอนามัย
ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารต่อสัปดาห์ 3-4 ครั้ง
176
44.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ออาหารต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท
219
54.75
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร ตัวท่านเอง
162
40.50
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สรุปได้ว่า
รูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ที่มากที่สุด 5 ล�ำดับขั้นแรก คือ อาหารสดที่เลือกซื้อส่วนใหญ่ ได้แก่ เนื้อสัตว์ (ร้อยละ 63.50)
อาหารจานเดียวประเภทข้าวราดแกง (ร้อยละ 60.50) อาหารแห้งและอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปประเภทเส้น (ร้อยละ 57.50)
โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ออาหารต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท (ร้อยละ 54.75) อาหารพร้อมปรุง/พร้อมทานแช่แข็ง
เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็ง (ร้อยละ 54.50)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จ�ำแนกดังนี้
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับการศึกษากับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของ
ผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)
รูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จ�ำแนกตามหัวข้อ
พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกซื้ออาหาร
ประเภทของร้านอาหารที่เลือกซื้ออาหารอยู่บ่อยครั้ง
ชนิดของอาหารที่เลือกซื้อบ่อยที่สุด
ช่องทางการเลือกซื้ออาหารที่ใช้บริการอยู่เป็นประจ�ำ
สุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการใน
ร้านอาหารที่ท�ำให้ตัดสินใจเลือกซื้อ
ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารต่อสัปดาห์
ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ออาหารต่อครั้ง
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร

เพศ
X2

ระดับการศึกษา
X2

p-value

16.41*
12.57*
35.55*
13.36*

.01
.05
.00
.03

11.95* .01

8.33

.21

16.89* .00
4.37 .22
16.02* .00

7.66
8.93
9.37

.26
.18
.15

12.00*
4.18
19.61*
10.87*

p-value
.01
.24
.01
.01

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
94 วารสารวิ
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ตารางที่ 4 เพศ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบฐานวิถี
ชี วิ ต ใหม่ ใ นการเลื อ กซื้ อ อาหารของผู ้ บ ริ โ ภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ยกเว้นด้านประเภทของร้านอาหารที่เลือกซื้ออาหารอยู่
บ่อยครั้ง และค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ออาหารต่อครั้ง
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับรูปแบบฐานวิถี
ชี วิ ต ใหม่ ใ นการเลื อ กซื้ อ อาหารของผู ้ บ ริ โ ภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ยกเว้นด้านสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบการ

ในร้านอาหารทีท่ ำ� ให้ตดั สินใจเลือกซือ้ ความถีใ่ นการเลือก
ซื้ออาหารต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ออาหาร
ต่อครั้ง และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหาร
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID –19)
กับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหาร
ของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ให้ข้อมูลการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) กับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
รูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จ�ำแนกตามหัวข้อ

บุคคลที่ให้ข้อมูลการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 (COVID-19)
X2
p-value
33.09*
.00
37.80*
.00
37.10*
.02
10.09
.34

พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกซื้ออาหาร
ประเภทของร้านอาหารที่เลือกซื้ออาหารอยู่บ่อยครั้ง
ชนิดของอาหารที่เลือกซื้อบ่อยที่สุด
ช่องทางการเลือกซื้ออาหารที่ใช้บริการอยู่เป็นประจ�ำ
สุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการใน ร้านอาหาร
18.01*
.03
ที่ท�ำให้ตัดสินใจเลือกซื้อ
ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารต่อสัปดาห์
14.33
.11
ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ออาหารต่อครั้ง
41.16*
.00
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
21.18*
.01
ตารางที่ 5 บุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) มีความสัมพันธ์
กับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ยกเว้นด้านช่องทางการเลือกซือ้ อาหารทีใ่ ช้บริการอยูเ่ ป็นประจ�ำ
และความถี่ในการเลือกซื้ออาหารต่อสัปดาห์
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สรุปผลและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของของผูบ้ ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พบว่า
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คล้องกับงานวิจัยของพเยาว์
สนสาขา (2558) พบว่าผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารสด ใน
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุ 20-30 ปี ซึ่งสอดคล้องกับบุณยาพร ชเนศ ลักษณ์
พันธุ์ภักดี (2560) พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจใช้
บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูใ่ นกลุม่ อายุ 20-30
ปี มีระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงาน
บริษัท/ลูกจ้างเอกชน ซึ่งสอดคล้อง ลลิตา เหมียนคิด
(2561) พบว่าพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีอาชีพพนักงาน
บริษัท/ ลูกจ้างเอกชน เช่นเดียวกัน และมีรายได้เฉลี่ย
10,001–20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยมาภรณ์
ช่วยชูหนู (2559) พบว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางสังคมออนไลน์ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,00020,000 บาท
การรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านแหล่งทีม่ าของข้อมูลการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19)
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับแหล่งที่มาของข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุข เป็นจ�ำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ
66.50 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (2563) มีการรายงานสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
อย่างใกล้ชิด รวมถึงสถานการณ์โดยรวมทั่วโลก อีกทั้งยัง
มีคำ� แนะน�ำส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารป้องกันตนจากสือ่ ความ
รู้ คลิปวีดีโอต่างๆ รวมไปถึงมาตรการข้อควรปฏิบัติร่วม
กันของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อลดการ
สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดให้มากที่สุด ด้านบุคคลที่ให้ข้อมูล

การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019
(COVID-19) พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจาก
บุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นจ�ำนวน 178 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.50 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครอบครัว
เป็นส่วนทีใ่ กล้ชดิ ทีส่ ดุ ในการสือ่ สาร หรือส่งข้อมูลระหว่าง
ตัวบุคคล ดังที่ นวลฉวี ประเสริฐสุข (2558,น 737-747)
ได้กล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคม สถาบันแรกที่
คนทุกคนจะต้องอยูร่ ว่ มกัน มีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ และเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดและผูกพันธ์กับ
คนเรายาวนานที่สุดจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันที่เรา
เกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่เกิดจนตาย และด้านช่องทางการรับรู้
ข้อมูลการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
2019 (COVID-19) พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลจากโทรทัศน์ เป็นจ�ำนวน 144 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.00 ทั้งนี้เนื่องจาก สื่อโทรทัศน์ยังคงมี
อิทธิพลต่อประชาชนทุกประเทศทัว่ โลก มีอทิ ธิพลต่อสังคม
ไทย เพราะเป็นสื่อที่เขาถึงได้ง่ายและเป็นสื่อที่สร้างความ
บันเทิงให้กับทุกเพศทุกวัยจนเป็นกิจกรรมที่เกือบทุกคน
ท�ำเป็นประจ�ำ
ส่วนรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหาร
ของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ที่มากที่สุด 5 ล�ำดับขั้นแรก พบว่า อาหารสด
ที่เลือกซื้อส่วนใหญ่ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับ
รพีพัฒน์ นาคีภัย (2558,ม 115-124) พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เลือกซื้อ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
(ยกเวนเนือ้ วัว และเนือ้ เปด) อาหารจานเดียว ประเภทข้าว
ราดแกง ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีศักดิ์ จามรมาน (2560)
พบว่า 3 อันดับเมนูอาหารริมทางที่นิยมซื้อ คือ ข้าวราด
แกง อาหารประเภทเส้น และข้าวผัดต่างๆ เนือ่ งจากอาหาร
ริมทางมีจ�ำหน่ายอยู่ทั่วไป ทั้งตามริมถนนสายหลักและ
ภายในตรอกซอกซอยต่างๆซึ่งผู้คนหาซื้อได้อย่างสะดวก
ประกอบกับอาหารริมทางมีราคาทีไ่ ม่แพงเกินไป มีปริมาณ
ที่เหมาะสม หาซื้อได้ตลอดทั้งวัน รวมถึงมีประเภทของ
อาหารให้เลือกได้อย่างหลากหลาย อาหารแห้งและอาหาร
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กึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป ประเภทเส้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ ล าสิ นี
ยนต์วิกัย (2560,น 35-44) พบว่าได้รับความนิยมสูงสุด
ส�ำหรับชาวพม่าในประเทศไทยคือ ควิก รองลงมาคือ
มาม่า ไวไว และ ย�ำย�ำ ตามล�ำดับ โดยเหตุผลในการซื้อ
บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปเพราะความประหยัด รสชาติอร่อยและ
หลากหลาย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเลื อ กซื้ อ อาหารต่ อ ครั้ ง
น้อยกว่า 500 บาท สอดคล้องกับ ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักดี
(2560) พบว่า ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารแบบ
เดลิเวอรี่ต่อครั้งอยู่ที่ 301-400 บาท อาหารพร้อมปรุง/
พร้อมทานแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์แช่แข็ง สอดคล้องกับ
วรรธิษณุ สุระค�ำแหง (2554) พบว่า ผูบ้ ริโภคจะซือ้ อาหาร
ฮาลาลสด แช่เย็น แช่แข็งที่ห้างสรรพสินค้า และซูปเปอร์
มาเก็ต มากกว่าซื้อจากตลาดสด และส่วนใหญ่จะซื้อเป็น
ประเภทอาหารทะเล
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบ
ฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
พบว่าเพศและระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั รูปแบบ
ฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05 ยกเว้น ด้านประเภทของ
ร้านอาหาร ซึง่ สอดคล้องกับ สัณห์จฑุ า จาํ รูญวัฒน์ (2559)
พบว่ า เพศมี ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหาร
ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ไม่แตกต่างกัน อาจด้วย
แรงจูงใจต่างๆ ในการใช้บริการ เช่น เพื่อลดความหิว เพื่อ
ทดลองร้านอาหารใหม่ๆ ใช้บริการตามกระแสนิยม ฯลฯ
และด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเลื อ กซื้ อ อาหารต่ อ ครั้ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับ พเยาว์ สนสาขา (2558) พบว่าประชาชน
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเลือกซื้ออาหารสด
ด้านรูปแบบ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง ไม่แตกต่าง
กัน ในด้านพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเลือกซื้อ
อาหารของผูบ้ ริโภค สอดคล้องกับ พงศธร ศิลาเงิน (2560)
พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของ ผูส้ งู อายุ เพราะจะช่วยให้ผสู้ งู อายุ
เข้าถึงแหล่งประโยชน์ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้าน
สุขภาพ ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือมีการศึกษาที่
ต�่ำกว่า
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID –19) กับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้อ
อาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) พบว่าด้านบุคคลที่ให้ข้อมูลการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) มีความสัมพันธ์กบั รูปแบบฐานวิถชี วี ติ ใหม่ใน
การเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ระดับ .05 สอดคล้องกับ พบว่า ยกเว้น ด้านช่องทางการ
เลือกซื้อ และด้านความถี่ในการเลือกซื้ออาหาร

อภิปรายผลการวิจัย

ในเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
ฐานวิถชี วี ติ ใหม่ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ผลการวิจัยพบว่า ด้านเพศและระดับการศึกษามีความ
สัมพันธ์กับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ในการเลือกซื้ออาหาร
ของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถึงแม้
เพศและระดับการศึกษาจะมีความแตกต่างกัน แต่ยังคง
ต้องใช้บริการร้านอาหารต่างๆ ส�ำหรับครอบครัวที่ไม่ได้
ปรุงประกอบอาหารที่บ้าน และใช้บริการตลาดสด หรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า เพือ่ เลือกซือ้ อาหารสด
ที่จะน�ำมาปรุงประกอบในครัวเรือน เนื่องจากพฤติกรรม
การรับประทานอาหารเป็นวิถีประจ�ำวันของมนุษย์ ที่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย
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อีกทั้งควรได้รับพลังงานอย่างเพียงพอที่จะน�ำไปใช้ท�ำ
กิจกรรมต่างๆ แต่ทั้งนี้ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัย
และระมัดระวังในเรือ่ งของความสะอาดทีเ่ พิม่ มากขึน้ จาก
การเกิดสถานการณ์ระบาดที่ผ่านมา ส่วนการรับรู้ข้อมูล
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019
(COVID-19) มีความสัมพันธ์กับรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่
ในการเลือกซือ้ อาหารของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ผลการวิจยั พบว่า บุคคล
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) มีความสัมพันธ์กบั รูปแบบฐานวิถี
ชี วิ ต ใหม่ ใ นการเลื อ กซื้ อ อาหารของผู ้ บ ริ โ ภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เนือ่ งจากบุคคลทีใ่ ห้
ข้อมูลมีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของ
ผู้บริโภค ที่จะเปิดใจรับฟัง เชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้และน�ำ
ข้อมูลในส่วนนัน้ มาคิดพิจารณาร่วมกันกับตัวของผูบ้ ริโภค
เอง โดยเริ่มตั้งแต่หน่วยเล็ก ๆ เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่เป็น
บุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน รวมไปถึง
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากสถานการณ์ระบาด ผู้บริโภคควรเพิ่มความ
ระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหารมากขึน้ ให้ความร่วม
มือในการเฝ้าระวัง และพยายามติดตามข่าวสารข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เพื่อการด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความ
ไม่ประมาท
2. ทางภาครัฐควรเพิม่ มาตรการความปลอดภัยให้มี
ความเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัส จากบุคคลสู่บุคคล
3. ส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบริโภคต่างๆ โดยทาง
ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการช่วยกระตุ้นการซื้อ
ขายให้เป็นปกติเพือ่ ให้เศรษฐกิจด�ำเนินต่อไปได้ โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการรายย่อย เนื่องมาจากสถานการณ์การ
ระบาดที่ส่งผลกระทบ ท�ำให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายน้อยลง
หรือใช้จ่ายเท่าที่จ�ำเป็นมากกว่าปกติ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้น โดยการ
เพิม่ กลุม่ ตัวอย่างในต่างจังหวัดทีเ่ กิดการระบาดใหญ่ ๆ ใน
ล�ำดับถัด ๆ ไปเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมผู้บริโภค
2. ควรเพิ่มเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ให้มีความ
หลากลายมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก เช่น การ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผูบ้ ริโภคทีพ่ ร้อม
ให้การสัมภาษณ์ เพื่อน�ำมาประกอบกับการวิจัย จากเดิม
ที่เป็นวิธีออฟไลน์ซึ่งอาจเป็นไปได้ยากที่ผู้บริโภคจะให้
ความร่วมมือเนือ่ งจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบนั จึงควร
เพิ่มช่องทางการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ และมี
การสัมภาษณ์ผา่ น Video Conference ผ่านคอมพิวเตอร์
หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ เช่น Line Skype Zoom
Messenger
3. เพื่ อ ให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งน� ำ ข้ อ มู ล ไปศึ ก ษาต่ อ ถึ ง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และแนวโน้มทีค่ วรจะต้องปรับตัว
ในการดูแล และป้องกันตัวเองมากขึ้นเมื่อจะต้องท�ำการ
ออกไปซือ้ หรือบริโภคอาหารข้างนอก รวมถึงการสัง่ อาหาร
ออนไลน์
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