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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มีวตั ถุประสงค์  1) เพือ่ ศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ 2) เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภค
อาหารขยะของนักศึกษาทั้ง 2  มหาวิทยาลัยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน  3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริโภคอาหาร คือ การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร
ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อในการบริโภคอาหาร เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการท�ำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ  ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรจ�ำนวน 17,035 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ  (Stratified  Random Sampling) ได้จ�ำนวนตัวอย่าง 391 คน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 - มกราคม  2553 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและ
แบบสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างในเชิงสถิติท�ำการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple
Comparison) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)   
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ 1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 2) การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ เมื่อจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ช่วงอายุ
ชั้นปีการศึกษา คณะวิชา มหาวิทยาลัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความพอเพียงของรายได้ และภูมิล�ำเนา
ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมบริโภคอาหารขยะไม่แตกต่างกัน ส่วน เพศ และที่อยู่ปัจจุบัน ที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ ความเชื่อในการบริโภคอาหาร
มีประสิทธิภาพในการท�ำนายร่วมกันต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ ร้อยละ 41.5 ที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ .05 และสามารถเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ดังสมการ
* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
** อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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= .269 + .501(การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร) + .279(ความเชื่อในการบริโภคอาหาร)
= .474 Z (การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร) + .223 Z (ความเชื่อในการบริโภคอาหาร)

Abstract
Based on both of the integrated research methodologies as to quantitative and
qualitative methods, this objective of research were 1) knowledge level of the junk food
consumption behaviors.   2) to compare the junk food consumption behaviors of  2 bachelor
degree university students different personal factors. and 3) to study  the factor affecting
food consumption were awareness of the food consumption behaviors , the social support
of the food consumption behaviors , ability food consumption ,awareness information and
belief in the food consumption influencing in the junk food consumption behaviors. The
research populations a study of a sample of 391 bachelor degree university students by
Stratified  Random Sampling.  The data was collected during November 2009 to January
2010. The data-gathering instruments used in the research were a questionnaire and focus
group. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test,
one-way analysis of variance, multiple comparison by scheffe’s method, stepwise multiple
regression analysis and  content analysis.
The results of research revealed that: 1) The junk food consumption behavior levels   
of students was at a moderate level 2) The learning the junk food consumption behaviors
with different personal factors were found that  expressed no differences in age ,class year
, faculty , university , occupations and region with statistical significance at the level of .05
Considering with sex and currents address held differences with statistical significance at
the level of .05 3) The support factors influencing in the junk food consumption behavior
were found that awareness information and belief in the food consumption can be predict
predicted to operation effectively in the junk food consumption behavior at 41.5% as follows:
Υ̂ = .269 + .501(awareness information) + .279(belief in the food consumption) and Ζ̂ =
.474 Z ( awareness information)  + .223 Z(belief in the food consumption)
บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงสังคมแบบเกษตรสู่สังคม
อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามกลไกการตลาดเสรีก่อให้
เกิ ด การพั ฒ นาหลายด้ า น ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และสุขภาพโดย

ที่สังคมมุ่งการพัฒนาสู่ความทันสมัย ความเร่งรีบ
ทุกคนต้องการบริโภค (Consumerism) ในขณะ
เดียวกัน สื่อการโฆษณาในการบริโภคต่าง ๆ รวมถึง
อาหารขยะ อาหารสุขภาพ ล้วนแต่ ได้สร้างกระแส
ให้ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนได้หันมามีพฤติกรรม
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การบริโภคอาหารขยะ จากการเปลีย่ นแปลงของสังคม
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดปริมณฑล หนึ่ง
ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร วิถชี วี ติ ของ
คนนครปฐมส่ ว นใหญ่ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ คนใน
กรุงเทพมหานคร เช่น วัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารของวั ย รุ ่ น พบว่ า วั ย รุ ่ น ส่ ว นใหญ่ นิ ย มรั บ
ประทานอาหารประเภทจานด่วน ขาดการออกก�ำลัง
กายเนื่องจากมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและใช้เวลา
ส่วนใหญ่ ไปกับการดูทีวีและเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
และเมื่อพิจารณาถึงอาชีพหลักของชาวนครปฐมแล้ว
พบว่ามีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนมาก
สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ โค เป็นต้น ดังนั้น
จึงท�ำให้ชาวนครปฐมมีความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่อง
อาหารการกิน โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มี
ไขมันสูงเป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง
โต๊ะจีน เป็นต้น ซึ่งนับเป็นอาหารที่มีชื่อของนครปฐม
การรับประทานอาหารประเภทนี้มากๆ แล้วขาดการ
ออกก�ำลังกายจะเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยด้วย
โรคต่างๆ เช่น โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบ
ย่อยอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับแรก ๆ ของ
คนในจั ง หวั ด นครปฐม (กลุ ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์
สาธารณสุข 2547: 3)
แต่ชวี ติ ประจ�ำวันในปัจจุบนั รูปแบบการใช้ชวี ติ
ของนักศึกษาก็เปลีย่ นไปตามยุคสมัย ท�ำให้การบริโภค
อาหารที่ไม่ถูกต้อง การอยู่หอพักและชีวิตส่วนใหญ่
ในรัว้ มหาวิทยาลัย จึงท�ำให้นกั ศึกษาขาดการดูแลเรือ่ ง
การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จากการวิจัยของ
นรินทร์ สังข์รกั ษาและคณะ (2552 : บทคัดย่อ) เรือ่ ง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขต
จังหวัดนครปฐม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( X = 2.78,S.D. = 1.415)
รองลงมาคือ การรับประทานผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม
เป็นอาหารว่างทุกวัน ( X = 2.84,S.D. = 1.421)
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา

ซึง่ มุง่ เน้นการใช้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
ด้วยเหตุนี้การบริโภคอาหารที่ถูกต้องของนักศึกษา
ในฐานะที่เป็นเยาวชนกลุ่มส�ำคัญที่จะเป็นมันสมอง
และก�ำลังในการพัฒนาในอนาคต ผลการวิจัยจะได้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ สามารถหาแนวทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพและลดค่าใช้จา่ ยในการบริโภคอาหาร
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีประโยชน์ และมีราคาแพง และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในรูปแบบการบริโภคอาหาร
ที่ถูกต้องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหารขยะ ของนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหารขยะ ของนักศึกษาทัง้ 2 มหาวิทยาลัยทีม่ ปี จั จัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี คณะ มหาวิทยาลัย
รายได้ ความพอเพียงของรายได้ภูมิล�ำเนา และที่พัก
อาศัยที่แตกต่างกัน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภค
อาหาร คื อ การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ การบริ โ ภคอาหาร
แรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร ความ
สามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และความเชื่อในการบริโภคอาหาร
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการท� ำนายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารขยะ
สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ที่มีลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี คณะ มหาวิทยาลัย
รายได้ ความพอเพียงของรายได้ ภูมิล�ำเนา และที่อยู่
ปัจจุบนั แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ
ที่แตกต่างกัน
2. องค์ประกอบในแต่ละด้านของ การรับรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แรงสนับสนุนทางสังคม
ในการบริโภคอาหาร ความสามารถของตนเองในการ
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บริโภคอาหาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความเชื่อ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการบริโภคอาหาร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ เครือ่ งมือการวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)
ท�ำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ส�ำหรับการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
วิธีการศึกษา
4 ตอน ดังนี้
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและ
Methodology) ทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative ชั้นปี มหาวิทยาลัย รายได้ ความพอเพียงของรายได้
Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภูมลิ ำ� เนา และทีพ่ กั อาศัย   มีลกั ษณะเป็นแบบส�ำรวจ
ขยะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม รายการ (Checklist)
: กรณี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บริโภคอาหาร ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร แรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร การรับ
ประชากร
รู้ข้อมูลข่าวสาร และความเชื่อในการบริโภคอาหาร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ตอนที่    3 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการ
วิท ยาเขตก�ำ แพงแสน จ�ำ นวน 5,207 คน และ บริโภคอาหารขยะ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง ประมาณค่า 5 ระดับ
สนามจันทร์ จ�ำนวน 11,828 คน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการบริโภคอาหาร
17,035 คน
ที่ถูกต้อง เป็นค�ำถามปลายเปิด (Open End)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
ขั้นที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร ต�ำรา งานวิจัยที่
ก�ำ แพงแสน และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวข้อง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูลในการ
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี   สร้างเครื่องมือ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ปีการศึกษา 2552 โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่   สอบถาม
(Taro Yamane 1967: 729) โดยใช้วิธีการสุ่ม
ขั้ น ที่ 2 น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามา
ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) ประมวล เพือ่ ก�ำหนดเป็นโครงสร้างของเครือ่ งมือและ
โดยเริ่มต้นค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ ขอบเขตของเนื้อหา
ด้วนสูตรของยามาเน่ (Taro Yamane) เพื่อให้เป็น
ขั้ น ที่ 3 สร้ า งแบบสอบถามตามขอบเขต
ตัวแทนที่ดี โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของเนือ้ หา  คลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
จ�ำนวน 120 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และตามรายละเอี ย ดของนิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะของ
จ�ำนวน 271 คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 391 คน และแบ่ง ตัวแปร
นักศึกษาออกตามคณะวิชาที่ก�ำลังศึกษา
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ขั้นที่ 4 น�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
เสนออาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์  และผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน  3  ท่าน  เพือ่ พัฒนาความเทีย่ งตรงด้านเนือ้ หา
(Content validity) โดยน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ เพือ่ ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence - IOC)
โดยจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป น�ำแบบสอบถาม
ที่ได้รับการพิจารณาตรวจสอบแก้ ไขจากผู้เชี่ยวชาญ
มาท�ำการแก้ ไขปรับปรุง และขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 5  น�ำแบบสอบถามที่ได้ ไปการหาความ
เชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability) โดยน� ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่ ทดลอง
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ จ�ำนวน 30
คน น�ำแบบสอบถามทดสอบวิเคราะห์หาความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามตามลักษณะของข้อก�ำหนด โดย
หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าตามวิธขี องครอนบาค (Cron
barch’s Alpha Coefficient) โดยใช้สูตรหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ การรับรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร เท่ากับ .7718 แรงสนับสนุนทางสังคม
ในการบริโภคอาหาร เท่ากับ .7689 ความสามารถของ
ตนเองในการบริโภคอาหาร เท่ากับ .7020 การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เท่ากับ .8729 ความเชือ่ ในการบริโภค
อาหารเท่ากับ .7002 และ พฤติกรรมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารขยะเท่ากับ .9243

ประกอบด้วย ร่างแนวทางการสนทนากลุม่ ในประเด็น
ของการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แรงสนับสนุน
ทางสังคมในการบริโภคอาหารการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ความเชื่อในกาบริโภคอาหารเท่ากับ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารขยะ
วิธสี ร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือเชิงคุณภาพ
(การสนทนากลุ่ม)
ขั้นที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร ต�ำรา งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ในการสร้างเครื่องมือ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
ขัน้ ที่ 2 น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาประมวล
ผล เพื่อก�ำหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือและ
ขอบเขตของเนื้อหา
ขั้นที่ 3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของ
เนือ้ หา คลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
ตามรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะตัวแปร
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (การสนทนากลุ่ม)
การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี โดย
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จ�ำนวน 10 คน โดยการจดบันทึก และเครื่องบันทึก
เสียง แบ่งนักศึกษา 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่มีภาวะ
โภชนาการบกพร่ อ ง เช่ น ภาวะโภชนาการเกิ น
(โรคอ้วน) และนักศึกษาที่มีลักษณะสุขภาพปกติ
จ�ำแนกตามดัชนีมวลกาย (BMI)

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)
ขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปยัง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
มหาวิทยาลัยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และเก็บรวบรวม
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โปรแกรม
ข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 ส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ของสังคมศาสตร์ และ
– มกราคม 2553 ข้อมูลครบร้อยละ 100
การวิเคราะห์เนือ้ หา
1. การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของ
เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (การสนทนากลุ่ม) ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
การสนทนากลุม่ (Focus group discussion) และค่าร้อยละ (Percentage)
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
อาหาร ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมในการบริ โ ภคอาหาร ความ
สามารถของตนเองในการบริโภคอาหารและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค
อาหารขยะ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)   ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. เปรี ย บเที ย บความความแตกต่ า งของ
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ใช้ ก ารทดสอบค่ า ที t-test
(Independent samples) แบบอิสระต่อกัน และการ
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การทดสอบความแตกต่ า ง
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe )
4. วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภค
อาหาร ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธี
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปผลการ
วิจัยได้  ดังนี้
1.   ข้อมูลส่วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ�ำนวน 268 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.46 อายุ ระหว่าง 19 – 20 ปี
จ�ำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 58.31 ศึกษาอยู่ชั้น
ปีที่ 1 จ�ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 ศึกษา
อยูค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�ำนวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.36 ศึกษาอยูม่ หาวิทยาลัยศิลปากร จ�ำนวน
271 คนคิดเป็นร้อยละ 69.31 รายได้ตอ่ เดือน 2,500
– 5,000 บาท จ�ำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52  

มีความพอเพียงของรายได้ จ�ำนวน 309 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.03 อยู่ภาคกลาง จ�ำนวน 247 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.17 อาศั ย อยู ่ ใ นหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 162 คนคิดเป็นร้อยละ 41.43
2. ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การบริ โ ภคอาหารของ
นักศึกษา พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ของนักศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =
4.39) แรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร
ของนักศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
( X = 3.47) ความสามารถของตนเองในการบริโภค
อาหารอยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =
2.91) ความเชื่อในการบริโภคอาหาร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.35)
3. พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ พบว่า
พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ( X = 2.66)
4. การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหารขยะเมื่อจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ช่วงอายุ ชั้นปีการศึกษา คณะวิชา มหาวิทยาลัย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความพอเพียงของรายได้ และ
ภูมลิ ำ� เนาทีแ่ ตกต่างกัน มีพฤติกรรมบริโภคอาหารขยะ
ไม่แตกต่างกัน เพศ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารขยะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่ เพศชายมีระดับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารขยะมากกว่าเพศหญิง และที่อยู่
ปัจจุบัน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยนั ก ศึ ก ษาที่ อ าศั ย อยู ่ บ ้ า นเช่ า มี ค ่ า เฉลี่ ย ของ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะสูงกว่านักศึกษาทีอ่ ยู่
หอพักของมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 1 – 4
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบตัวแปรเพศกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารขยะของนักศึกษาโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
เพศ
ชาย
หญิง

S.D.
.759
.583

X

2.80
2.59

t

p-value

2.752*

.003

*ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ
โดยจ�ำแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน
       (n = 391)
ที่อยู่
n
S.D.
ระดับ
X
หอพักของมหาวิทยาลัย
162
2.57
.613
ปานกลาง
หอพักเอกชน
122
2.73
.631
ปานกลาง
บ้านเช่า
18
3.10
1.046
ปานกลาง
บ้านของผู้ปกครอง
68
2.68
.600
ปานกลาง
แฟลต/คอนโดมีเนียม
21
2.71
.596
ปานกลาง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะโดยจ�ำแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน
แหล่งความแปรปรวน
df
ระหว่างกลุ่ม
4
ภายในกลุ่ม
386
รวม
390
* ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
6.332
158.518
164.850
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะของนักศึกษา
จ�ำแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน เป็นรายคู่ ด้วยวิธี  Scheffe’
ที่อยู่
หอพักของมหาวิทยาลัย       
( X =2.57)
หอพักเอกชน
( X =2.73)
บ้านเช่า
( X =3.10)
บ้านของผู้ปกครอง
( X =2.68)
แฟลต/คอนโดมีเนียม
( X =2.71)

หอพักของ
มหาวิทยาลัย
( X =2.57)

หอพักเอกชน
( X =2.73).

บ้านเช่า
( X =3.10)

บ้านของ
ผู้ปกครอง
( X =2.68)

แฟลต/
คอนโดมีเนียม
( X =2.71)

-.1655

-

-.5351*

-.3696

-

-.1083

.0572

.4267

.0972

.2627

.6323

.2055

-

*ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลหรื อ ท� ำ นาย อาหารขยะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้ร้อยละ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารขยะของนั ก ศึ ก ษา 38.7 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า  
ระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม : กรณีศึกษา t-test เท่ากับ 9.116 ส่วนความเชื่อในการบริโภค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร อาหาร (X5) สามารถท�ำนายพฤติกรรมการบริโภค
พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น กั บ อาหารขยะได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.8 อย่างมีนัยส�ำคัญ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารขยะของนั ก ศึ ก ษา ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 4.293
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นจั ง หวั ด นครปฐม: กรณี ศึ ก ษา เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่มาปัจจัยสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร บางประการสามารถท�ำนาย พฤติกรรมการบริโภค
พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม (X2) ความสามารถ อาหารขยะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการ
ของตนเองในการบริโภคอาหาร (X3) การรับรู้ข้อมูล รับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และ ความเชือ่ ในการบริโภคอาหาร
ข่าวสาร (X4) และความเชือ่ ในการบริโภคอาหาร (X5)    มีประสิทธิภาพในการท�ำนายร่วมกันต่อพฤติกรรมการ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ บริโภคอาหารขยะ ร้อยละ 41.5 มีค่าความคลาด
(Y) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม เคลื่อนมาตรฐานในการท�ำนายเท่ากับ .165 และ
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยมี ค ่ า สามารถเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .187 , .253 , .622 ในสมการรูปคะแนนดิบ Υ̂ =  .269 + .501(X4) +
และ .538 ตามล�ำดับ
.279(X5) ในสมการคะแนนมาตรฐาน Ζ̂ =  .474
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (X4) เป็นตัวแปรที่มี Z(x4)  + .223 Z(x3) ดังตารางที่ 5
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ นายพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
121

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2553)

พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม
วนิดา  แก้วชะอุ่ม - นรินทร์  สังข์รักษา

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยสนับสนุนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร(X4)  

.622 .387

Adj
R2
.385

ความเชื่อในการบริโภคอาหาร(X5)

.644 .415

.412

ตัวแปรทำ�นาย

R

R2

R2
b
B
t
change
.387 .501 .474 9.116*
.028

.279 .223 4.293*

Constant(a) = .269                                  S.E. =  .165                                
Over all F =  137.418*
* ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ข้อเสนอแนะในการบริโภคอาหารของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม : กรณี
ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) พบว่า ข้อเสนอแนะการเลือกซือ้ อาหารใน
ชีวติ ประจ�ำวัน นักศึกษาเลือกความสะอาดของอาหาร
และประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 28.00 ตามความชอบส่วนตัว น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.00 ส่วนข้อเสนอแนะต่อร้าน
อาหารที่เลือก ร้านที่สะอาด ถูกหลักอนามัย คิดเป็น
ร้อยละ 58.62 ร้านอาหารของมหาวิทยาลัย น้อยทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 1.72 ข้อเสนอแนะต่อค่าใช้จา่ ยในการ
ซื้ออาหาร ค่าใช้จ่ายน้อย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
53.33 ข้อเสนอแนะต่อคุณประโยชน์ของอาหารขยะ
ความสะดวก/รวดเร็ว มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 36.36
บรรยากาศร้านดี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.82 ข้อ
เสนอแนะต่อโทษของอาหารขยะ ท�ำให้เกิดโรคอ้วน/
คอเลสเตอรอลสูง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.56
ท�ำให้เกิดโรคมะเร็ง น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.33
จากการสรุปผลการวิจยั สามารถน�ำมาอภิปราย
ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค
อาหารของนักศึกษา พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการ

บริโภคอาหารของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X =
4.39) สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนีย์ โยคะกุล
(2542) พบว่า ส่วนความรู้ที่อยู่ในระดับดี ได้แก่  
ความรูเ้ กีย่ วกับอาหารทีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรค
สอดคล้องกับ อารี ชูวิสิฐกุลและคณะ (2551) ได้
กล่าวถึงภัยมืดจากอาหารขยะ การหลีกเลี่ยงอาหาร
ขยะควรปฏิบตั ดิ งั นี้ 1)อย่าให้เด็กคุน้ เคยหรือติดนิสยั
ชอบรับประทานอาหารขยะ 2)ควรให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารขยะแก่เยาวชน 3)ควรบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 4)การค�ำนึงถึง
สุขภาพที่แข็งแรง จะท�ำให้รู้จักเลือกบริโภคอาหาร
ที่มีผลดีต่อสุขภาพ 5)ควรเลือกบริโภคอาหารที่ปรุง
ด้วยไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน ได้แก่
น�้ำมันมะกอก น�้ำมันจากถั่ว
2.การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ขยะ พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ โดย
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( X = 2.66)
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุชาดา มะโนทัย (2539)
ที่ศึกษาพบว่า นักเรียนมีความรู้ ทัศนคติ และบริโภค
นิสัยในการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ สุ นี ย ์ โยคะกุ ล
(2542) ที่ศึกษาพบว่า นิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ นิสติ มีความรูเ้ กีย่ วกับการบริโภคอาหาร
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ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ และสอดคล้อง ชนกนาถ
ชูพยัคฆ์ (2544) พบว่า นักเรียนมีความรู้ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับ
ปานกลาง พฤติกรรมบริโภคอาหารขยะ ทัง้ นีอ้ าจมีสาเหตุ
มาจากรูปแบบการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน และมีแนวโน้มการ
บริโภคอาหารเกินขนาด (Over Size) แบบการใช้ชวี ติ
ที่ไ ด้ ม าจากวั ฒ นธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ
อย่างขาดการขัดเกลา จึงท�ำให้รูปแบบการบริโภค
ที่ต้องให้ความเร่งรีบ รวดเร็ว แข่งกับการพัฒนา
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแบบสังคมสมัยใหม่
ที่มุ่งเน้นการบริโภคนิยม  
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารขยะเมื่อจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
คือ เพศ อายุ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา คณะ มหาวิทยาลัย
รายได้ต่อเดือน ความพอเพียงของรายได้ ภูมิล�ำเนา
และที่อยู่ปัจจุบัน พบว่า ช่วงอายุ ชั้นปีการศึกษา
คณะวิชามหาวิทยาลัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความ
พอเพียงของรายได้และภูมิล�ำเนาที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมบริโภคอาหารขยะไม่แตกต่างกัน
ส่ ว น เพศ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการ
บริโภคอาหารขยะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ  .05   โดยที   
่ เพศชายมีระดับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารขยะมากกว่าเพศหญิง สอดคล้อง
กับ ณัฐสิตางศ์ ทัศบุตร (2539) ผลการวิจัยพบว่า
ชายและหญิงมีความรูแ้ ละเจตคติในการบริโภคอาหาร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ที่อยู่ปัจจุบัน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่อาศัยอยู่บ้านเช่า
มีคา่ เฉลีย่ ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะสูงกว่า
นักศึกษาที่อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ขยะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม
: กรณี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความแตกต่างเมื่อจ�ำแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล
4.การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลหรือ
ท�ำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะของนักศึกษา
พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความเชื่อในการ
บริโภคอาหารมีประสิทธิภาพในการท�ำนายร่วมกันต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ ร้อยละ 41.5 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน ทั้งนี้ สามารถอภิปรายได้ว่า การรับรู้
ข่าวสาร มีความส�ำคัญกับนักศึกษามากเป็นปัจจัย
ที่สนับสนุนพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะเพราะ
นักศึกษามีการรับรู้ข่าวสาร การเลือกรับข่าวสารจาก
โฆษณา สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพล
ต่อนักเรียนในกาบริโภคอาหารมากที่สุด สอดคล้อง
กับเบร็นแมน (Brenman 1990 อ้างถึงใน สุนีย์
โยคะกุล 2542 : 31) ท�ำการวิจยั เรือ่ งอิทธิพลของความ
เชื่อทางสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการกินของเด็ก
และวัยรุ่น ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบความเชื่อทาง
สุขภาพสามารถท�ำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ได้วา่ ความเชือ่ ทางสุขภาพของเด็กทัง้ 3 ระดับมีความ
แตกต่างกัน และ ความเชื่อทางสุขภาพ อิทธิพลมาก
จากครอบครั ว กลุ ่ ม เพื่ อ น อารมณ์ ความรู ้ ท าง
โภชนาการ การดูแลสุขภาพ และค่านิยมทางสุขภาพ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก
และวัยรุ่น สอดคล้องกับ วีณะ วีระไวทยะและสง่า
ดามาพงษ์ (2541 : 112-114) ประเทศไทยเข้าสู่ยุค
โลกาภิ วั ต น์ หรื อ ยุ ค แห่ ง การสื่ อ สารไร้ พ รมแดน
ย่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตด้านการบริโภคอาหาร
ของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น พฤติกรรมด้าน
การบริโภคอาหารจะเปลี่ยนเป็นการบริโภคอาหาร
ส�ำเร็จรูปมากขึ้น ความเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารให้
ถูกหลักโภชนาการตลอดจนถูกหลักอนามัยอาหาร
ย่อมสูงขึน้ เสีย่ งต่อการมีภาวะโภชนาการเกิน โรคขาด
สารอาหารและพิษภัยจากอาหาร โดยปัญหาของสังคม
บริโภคนิยมในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ทเี่ กิดขึน้ บนฐาน
ของกระบวนการปลุกปั่นความต้องการของมวลชน
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ผู้บริโภคนั้น ด�ำเนินไปด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาด จึงควรปรับรูปแบบการประกอบอาหารใหม่ให้รวดเร็ว
คลาดเคลื่ อ นตั้ ง แต่ ต้นของมนุษยชาติที่เชื่อมั่นว่า และยังมีคุณค่าทางโภชนาการดังเดิม
มนุษย์เรามีอ�ำนาจอันชอบธรรมและมีความสามารถ
ที่ จ ะเข้ า ไปควบคุ ม ครอบครองและดู ด ซั บ เอาผล ข้อเสนอแนะของการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ประโยชน์จากธรรมชาติได้ตามความต้องการ
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
บริโภคอาหารขยะ กับกลุม่ ตัวอย่างอืน่ ๆ เช่น นักเรียน
ข้อเสนอแนะของการวิจัย
ประถมศึก ษา หรื อนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึก ษา ในพื้ น ที่
ด้านนโยบาย
จังหวัด หรือภูมิภาคอื่น
1. จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ
2. ควรศึกษารูปแบบการสร้างพฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารขยะของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี บริโภคอาหารที่ถูกต้อง ของผู้บริโภคในระดับต่างๆ
ในจั ง หวั ด นครปฐม : กรณี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
3. ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา โดยเฉพาะ
เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ของ
อยู่ในระดับ ปานกลาง สถานศึกษา ควรให้ความรู้ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องที่ส่งผลต่อสุขภาพแก่
4. ควรท�ำการศึกษาปัจจัยด้านสังคม ด้าน
นักศึกษา เรื่องการใช้ชีวิตประจ�ำวันที่เอื้ออ�ำนวย วั ฒ นธรรม ด้ า นจิ ต วิ ท ยา ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ต่อการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะมากกว่าเดิม พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ เพื่อให้ทราบข้อมูล
2. สถานศึกษาควรเพิ่มจ�ำนวนร้านจ�ำหน่าย ที่จะอธิบายถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
อาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มตัวเลือกในการบริโภค การบริโภคอาหารขยะ ได้กว้างขึ้น
อาหาร
5. ควรศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารขยะ
3. การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ส ่ ง ผล ของนักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่เมืองและชนบท
หรื อ ท� ำ นายพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารขยะของ ที่แตกต่างกัน
นักศึกษา พบว่า การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และความเชือ่
ในการบริโภคอาหารมีประสิทธิภาพในการท�ำนายร่วม เอกสารอ้างอิง
กันต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ ควรมีการ กลุม่ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข.(2547).รายงานผล
ควบคุมการโฆษณาอาหารขยะ และการส่งเสริมการ
การปฏิ บั ติ ง านในรอบปี ที่ ผ ่ า นมาและ
ขายในการท�ำตลาดของร้านอาหารฟาสต์ฟูด
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2547.
นครปฐม: ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ด้านการน�ำไปใช้
นครปฐม.
1. จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ส่วนข้อเสนอ ชนกนาถ   ชูพยัคฆ์.(2544). รายงานการวิจัยเรื่อง
แนะต่อร้านอาหารที่เลือก ร้านที่สะอาด ถูกหลัก
ความรู ้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการ
อนามัย มากทีส่ ดุ ร้านค้าจัดท�ำร้านให้ สะอาด ถูกหลัก
บริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยม
และควรได้มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตสังกัด
ให้เกิดความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการ
ทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร.
2.จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ข้อเสนอแนะ
กรุงเทพมหานคร  :  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ต่อคุณประโยชน์ของอาหารขยะ สะดวก รวดเร็ว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.  
มากทีส่ ดุ ท�ำให้รา้ นอาหารฟาสต์ฟดู คงอยู่ได้ถงึ ปัจจุบนั
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