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บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  10  ( พ.ศ  2550 -  2554 ) ไดให
ความสําคัญตอการยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  ท้ังดานจิตใจ  รางกาย  ความรู และทักษะ
ความสามารถ รวมท้ังมียุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรู  โดยครอบคลุมถึงเร่ืองการเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหแข็งแรงทั้งกายและใจ   
มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน เสริมสรางคนไทยใหมีความม่ันคงทางอาหาร ท้ังความเพียงพอ 
ดานปริมาณ  คุณภาพ และการบริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย  ท้ังนี้ เนื่องจากคนไทยยังมี
พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพทั้งการบริโภคและการใชชีวิต สงผลใหคนไทยมีการเจ็บปวยดวยโรคท่ี
ปองกันไดเพิ่มข้ึน  ท้ังการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  โรคหัวใจ  และมะเร็ง  รวมท้ัง
ปญหาภาวะโภชนาการเกินท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกกลุมอายุ  ผลการสํารวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย คร้ังท่ี  5  พ.ศ 2546 โดย กองโภชนาการ  กรมอนามัย ( 2549 )  พบวา  
ภาวะท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาวในกลุมคนไทยอายุ 15-59 ป คือ การมีน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน  ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  ภาวะไขมันในเลือดสูง และภาวะความดันโลหิตสูง ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสม   
 อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ (2547) ไดสรุปถึงปญหาโภชนาการในวัยรุนวา  วัยรุนเปนวัยท่ีมี
การเปล่ียนแปลงจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ  มีการเปล่ียนแปลงของรางกาย  อารมณ  สังคม และ
ความสามารถดานสติปญญาอยางมาก  ในดานรางกายวัยรุนจะมีสวนสูงและน้ําหนักเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว  รวมท้ังมีการเจริญเติบโตทางเพศ เร่ิมเปนหนุมสาว  วัยรุนมักมีความวิตกกังวลหรือ
ความเครียด เพราะตองปรับตัวตอความเปล่ียนแปลงของรางกาย สังคม และส่ิงแวดลอม  เชน  
การเรียน  การยอมรับจากเพ่ือนและสมาชิกในครอบครัว เปนตน  เพื่อนและส่ือตาง ๆ เชน โทรทศัน  
ภาพยนตร นิตยสาร และ อินเตอรเน็ต  มีอิทธิพลอยางมากตอความคิดและพฤติกรรมของวัยรุน    
ปจจัยดานจิตสังคม และส่ิงแวดลอมดังกลาว   ทําใหวัยรุนบางคนมีพฤติกรรมการกินและ 
การออกกําลังกายไมเหมาะสมซ่ึงนําไปสูโรคอวน  นอกจากนี้วัยรุนท่ีเปนโรคอวนอาจมีปญหา 
ขาดสารอาหารบางอยางรวมดวย เชน ธาตุเหล็กและวิตามินตาง ๆ เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับผล 
การสํารวจความคิดเห็นเร่ืองอิทธิพลของส่ือโทรทัศนท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรม พบวา เด็กไทย
รับชมโทรทัศนโดยเฉล่ียวันละ 5 ช่ัวโมง  และเด็กไทยรอยละ 64 บริโภคอาหารตามโฆษณา 
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ทางโทรทัศน และชอบเลียนแบบพฤติกรรมตามอยางโฆษณา  ท้ังนี้โฆษณาท่ีเด็กจดจําไดคือ 
โฆษณาประเภทท่ีมีเพลงประกอบ เชน โฆษณาของเคร่ืองดื่มชูกําลัง  เบียร และขนมขบเค้ียว   
( อมรวิชช นาครทรรพ, 2548 )   ส่ือตาง ๆ เหลานี้ลวนมีผลตอพฤติกรรมของวัยรุน สงผลทําใหเกิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสมข้ึนและมีภาวะโภชนาการท่ีไมดีตามมา และสถานการณ
ปญหาวัยรุนไทยในปจจุบันนั้น วัยรุนจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถึงสูง บริโภค
อาหารท่ีมีไขมันและโคอเลสเตอรอลสูง แตมีเสนใยตํ่า รวมทั้งวัยรุนยังมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงตอโรค
หลอดเลือดหัวใจ ไดแก  การออกกําลังกายนอย การบริโภคคาเฟอีน  และมีพฤติกรรมการบริโภค
ไมเหมาะสม ( สุภรี  สุวรรณจูฑะ , 2547 ) 
 นักศึกษา จัดอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย ยางเขาสูวัยผูใหญตอนตน คือชวงอายุ  18 -20 ป  
เปนชวงระยะเวลาเขาสูการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  เปนวัยท่ีมีการปรับตัวสูความรับผิดชอบและ
พัฒนาตนเปนผูใหญ   นักศึกษาอาจมีปญหาในการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมใหม ๆ  ของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมีจํานวนไมนอยท่ียายถ่ินฐานจากบานเขามาอาศัยอยูตามหอพักตาง ๆ  
ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะตองมีการปรับตัว เรียนรูท่ีจะพึ่งพาตนเองท้ังในเร่ือง 
การเรียน  การดูแลสุขภาพ  และการบริโภคอาหาร   แตเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจปจจุบัน  
รวมท้ังความเรงรีบและการแขงขันท่ีสูง ทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนไป  ทําใหตองพึ่งพาอาหาร 
ปรุงสําเร็จมากข้ึน ซ่ึงอาหารเหลานี้อาจประกอบข้ึนมาจากวิธีการปรุงท่ีไมถูกสุขลักษณะ   
( เอกชาติ     ใจเพชร ,2549 )   การไมไดปรุงอาหารดวยตนเอง ทําใหไมสามารถควบคุมประเภท 
ปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารที่ตนบริโภคได แตกลับตองฝากปากทองไวกับ 
คนอ่ืน ซ่ึงหมายถึงคนขายอาหาร อันจะทําใหเกิดการบริโภคท่ีขาดสมดุล  และเส่ียงตอความ 
ไมปลอดภัยในอาหาร ( วีณะ วีระไวทะยะ และสงา ดามาพงษ,2541 ) ดังนั้น นักศึกษาซ่ึงถือเปน
บุคคลหนึ่งท่ีตองเลือกรับประทานอาหาร และดูแลสุขภาพตนเอง จึงตองพึ่งพาอาหารปรุงสําเร็จ
เหลานี้  ยอมทําใหมีโอกาสไดรับผลกระทบจากความไมปลอดภัยของอาหาร และสงผลเสียตอ
สุขภาพไดหากไมรูจักเลือกอาหารรับประทาน 
  ปญหาโภชนาการในกลุมวัยรุนแมวาผลกระทบจะไมรุนแรงถึงข้ันท่ีจะทําใหตายได แต
ปญหาดังกลาวจะสงผลทําใหมีสุขภาพออนแอ เจ็บปวยไดงาย ขาดเรียนบอย ขาดความกระตือรือรน
และไมมีสมาธิในการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า นับเปนการสูญเปลาทางการศึกษา
ไดทางหนึ่ง (ธนากร  ทองประยูร ,2548)   ดังนั้น เม่ือนักศึกษาจบการศึกษา อาจเปนบัณฑิตท่ีดอย
คุณภาพ สงผลใหการพัฒนาประเทศเปนไปไดชา การรูจักเลือกรับประทานอาหารเพื่อใหไดรับ
อาหารที่ถูกตองเหมาะสมจึงเปนส่ิงสําคัญยิ่งสําหรับนักศึกษา  
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 จากเหตุผลดังกลาวขางตนช้ีใหเห็นวา  ปญหาการบริโภคอาหารของนักศึกษาสงผลตอ
ภาวะสุขภาพอนามัยได   ผูศึกษาซึ่งทํางานเปนพยาบาลประจํางานบริการอนามัย  ฝายพัฒนา
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดําเนินงานท้ังในดานการรักษา   
การปองกัน และการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการรักษาสุขภาพ  จึงมีความสนใจ
ศึกษาการบริโภคอาหารและปจจัยท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้ เพื่อนําผลท่ีไดไปใชในการวางแผนการรณรงค
สงเสริมและใหความรูแกนักศึกษา  และเตรียมความพรอมใหนักศึกษาเปนผูใหญท่ีมีสุขภาพดีใน
อนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง 
2. เพื่อศึกษาสภาพปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เอกชนแหงหนึ่ง 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหารกับปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภค

อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  ช้ันปท่ี  1  

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม 
ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาการบริโภคอาหาร ครอบคลุมเร่ือง ชนิดของอาหารท่ีบริโภค  การเลือก

ซ้ืออาหาร ความถ่ีในการบริโภค  ความชอบในการบริโภค  และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภค
อาหาร คือ ปจจัยสวนบุคคล  ครอบครัว  เศรษฐกิจ สังคม ส่ือเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ  และ
ความรูดานอาหารและโภชนาการ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  การบริโภคอาหาร หมายถึง การกระทําท่ีเกี่ยวของกับชนิดอาหารท่ีบริโภค  การเลือกซ้ือ
อาหาร  ความถ่ีในการบริโภค และ ความชอบในการบริโภค 



 4 

  ปจจัย  หมายถึง ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหารของนักศึกษา  ไดแก  ปจจัยสวน
บุคคล  ครอบครัว  เศรษฐกิจ สังคม ส่ือเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ  ความรูดานอาหารและ
โภชนาการ  
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งใน   
อ.เมือง จ.เชียงใหม ท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 1 หลักสูตรปกติ ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา  2550 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง การบริโภคอาหารและปจจัยท่ีเกี่ยวของของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน ไดประโยชนดังนี้ 

1. ไดขอมูลสําหรับใชในการวางแผนสงเสริมโภชนาการที่ดีใหกับนักศึกษา 
2.  ไดขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปสูการทําวจิัยท่ีเกี่ยวของตอไป  เชน เร่ืองภาวะโภชนาการของ

นักศึกษา  และศึกษาเร่ืองเดียวกันนี้กับนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ  


