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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 การศึกษาเร่ืองการบริโภคอาหารและปจจัยท่ีเกี่ยวของของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน    
ผูศึกษาไดทําการคนควาเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนกรอบ 
ในการศึกษาดังนี้ 

1. การบริโภคอาหารใหถูกหลักโภชนาการ 
2. การบริโภคอาหารของวัยรุน 
3. ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
5. กรอบแนวคิด 

 
การบริโภคอาหารใหถูกหลักโภชนาการ 

กาญจนา  เกียรติมณีรัตน (2542) ไดใหความหมายของคําวา บริโภค หมายถึง  กิน  เสพ ใช
ส้ินเปลือง ใชสอย หรือใชประโยชนจากส่ิงของหรือบริการตาง ๆ   

อดุลย  และดลยา จาตุรงคกุล (2549) ใหความหมายคําวา  การบริโภค หมายถึง วิธีการ  
สถานท่ี และเวลา ท่ีบุคคลไดบริโภคสินคาและบริการ เชน  วิธีการบริโภคสินคา การตัดสินใจ 
ดานเวลาในการบริโภค เปนตน 

จากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ 2522 ไดใหความหมาย คําวา “ผูบริโภค” 
หมายถึง ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจาก
ผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม ( โครงการสภาสตรีสงเสริม
ผูบริโภค , 2542 )  

อาภาภรณ  คํากัมพล  (2546)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลที่กระทําดวยความชอบ  ความเคยชิน  และความเต็มใจในการเลือกบริโภค 
โดยเปนส่ิงท่ีทําดวยความเคยชินปฏิบัติสืบทอดกันมาและยากท่ีจะเปล่ียนแปลง  

นอกจากนี้ อัจฉรา ดลวิทยาคุณ (2550) ไดใหความหมายเกี่ยวกับอุปนิสัยในการบริโภค  
( food habit ) ไววา เปนนิสัยและความเคยชินในการบริโภคอาหารของแตละบุคคล ซ่ึงจะมีความ
แตกตางตามสภาพการเล้ียงดู  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละทองถ่ิน เปนตน   
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นิตยา  ต้ังชูรัตน ( 2541 ) ไดสรุปวา นิสัยในการกินอาหาร หรือนิสัยในการบริโภคอาหาร 
หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติท่ีเคยชินในการกินอาหาร ไดแก การเลือกกินหรือไมกินอาหาร 
บางชนิด จํานวนม้ือท่ีกิน อุปกรณตาง ๆ ในการกิน รวมท้ังสุขนิสัยกอนการกินอาหาร  ขณะกิน
อาหาร  ตลอดจนอาหารที่กิน  

จากความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือบริโภคนิสัยขางตนนั้น  สรุป 
ไดวา  การบริโภคอาหาร หมายถึง  การกระทําดวยความเคยชิน และความเต็มใจท่ีเกี่ยวของกับชนิด
อาหารท่ีบริโภค  การเลือกซ้ืออาหาร  ความถ่ีในการบริโภค  และความชอบในการบริโภค  โดย
ปฏิบัติสืบทอดกันมาและยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 
 

การบริโภคอาหาร หรือการกินอาหารนั้นถือเปนตัวกําหนดภาวะสุขภาพของคนเราได 
การบริโภคอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการจะชวยใหรางกายแข็งแรง โครงรางไดสวน มีความตานทาน
โรคสูงไมแกกอนวัย อายุยืน มีพัฒนาการของจิตใจและสมองเจริญเต็มท่ี (เสาวนีย จักรพิทักษ,2542 )  
ดังนั้นการบริโภคอาหารจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญสําหรับคนทุกชวงวัย 

สิริพันธุ  จุลกรังคะ (2547) ไดสรุปถึงหลักสําคัญของโภชนาการ คือ การบริโภคอาหาร
เพื่อใหไดปริมาณและคุณคาอาหารอยางพอเพียง โดยท่ีสารอาหารตาง ๆ และพลังงานท่ีไดรับควร
จะสมดุลกันไมมากหรือนอยจนเกินไป เพื่อท่ีรางกายจะไดมีภาวะโภชนาการท่ีดี  ไมเปนโรคขาด
สารอาหารหรือเปนโรคท่ีไดรับสารอาหารเกิน   

สําหรับขอปฏิบัติในการบริโภคอาหารเพ่ือใหมีสุขภาพดีนั้น  กรมอนามัย   กระทรวง
สาธารณสุข (2550) ไดแนะนําใหผูท่ีมีอายุระหวาง 15 – 25 ป ใหความสําคัญในการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพท่ีดี โดยยึดหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ และธงโภชนาการในการบริโภคอาหาร     ดังมี
ขอปฎิบัติดังนี้  

1.  บริโภคอาหารใหครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย และหม่ันดูแลน้ําหนักตัว คือ ควร
บริโภคอาหารชนิดตางๆ ใหไดวันละ 15-25 ชนิด และใหมีการหมุนเวียนกันไปในแตละวัน 

อาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหารหลาย ๆ อยางในปริมาณไมเทากัน  สารอาหาร
แตละอยางใหประโยชนแกรางกายแตกตางกัน ไมมีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีประกอบไปดวย
สารอาหารทุกชนิดท่ีรางกายตองการในปริมาณเพียงพอและไดสัดสวน ดังนั้นการรับประทาน
อาหารเพื่อใหมีสุขภาพดี จึงควรรับประทานอาหารหลาย ๆ ชนิดในปริมาณท่ีเหมาะสมกับอายุและ
สภาพรางกาย  เพื่อใหรางกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางเหมาะสม และเม่ือเขาสูวัย
ผูใหญ ก็จะมีภาวะโภชนาการท่ีดี คือไมเปนคนผอมไป หรืออวนไป 
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2.  บริโภคขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ ซ่ึงถาเปนไปได 
ควรบริโภคขาวกลอง หรือ ขาวซอมมือ ควบคูไปกับอาหารประเภทแปง โดยหมวดขาวและแปงนี้ 
ควรบริโภควันละ 8-12 ทัพพี  ซ่ึงขาวเจาสุก กวยเตี๋ยว หรือขนมจีน 1 ทัพพี ประมาณ 60 กรัม หรือ
ประมาณ ½ ถวยตวง เทากับขาวเหนียว ½ ทัพพี หรือขนมปง 1 แผน 

อาหารประเภทขาว  แปง  จัดอยูในอาหารหมูท่ี 1  อาหารหมูนี้เปนแหลงสําคัญท่ีให
พลังงานแกรางกาย  ทําใหรางกายสามารถทํางานได  และยังใหความอบอุนแกรางกายอีกดวย   
การบริโภคอาหารในหมูนี้ควรหลีกเล่ียงอาหารที่ผานกระบวนการฟอกสีหรือขัดสี เชน ขาวขาวหรือ
ขนมปงท่ีทําจากแปงสาลีขาว เพราะอาหารที่ผานกระบวนการดังกลาว จะมีการสูญเสียวิตามินและ
แรธาตุท่ีสําคัญไปดวย 

3.  บริโภคพืชผักใหมาก และบริโภคผลไมเปนประจํา พยายามเลือกซ้ือและบริโภคพืชผัก 
และผลไมตามฤดูกาล โดยพืชผักควรบริโภคประมาณ วันละ 4-6 ทัพพี สวนผลไมบริโภคประมาณ 
3-5 สวนตอวัน  โดยผลไม 1 สวนหากเปนผลไมท่ีเปนผล มีปริมาณดังนี้ คือ กลวยน้ําวา 1 ผล หรือ
กลวยหอม ½ ผล หรือสมเขียวหวาน 1 ผลใหญ หรือ เงาะ 4 ผล หรือฝรั่ง ½  ผลกลาง สําหรับผลไม
ผลใหญท่ีหั่นเปนช้ินพอคํา ไดแก มะละกอ หรือสับปะรด หรือแตงโมประมาณ 6 – 8 คํา 

ผักและผลไมเปนแหลงท่ีใหวิตามินและแรธาตุหลายชนิด ซ่ึงจะชวยเสริมทําใหรางกาย
แข็งแรง และชวยใหอวัยวะตาง ๆ ทํางานไดอยางเปนปกติ นอกจากนี้ยังมีใยอาหารซ่ึงมีประโยชน
มาก  เพราะใยอาหารจะถูกขับถายออกมาในอุจจาระ ทําใหระบบการขับถายของลําไสเปนไปอยาง
ปกติ  มีประโยชนในการปองกันทองผูกและปองกันมะเร็งลําไสได  นอกจากนี้ใยอาหารชนิดละลาย
น้ําจะมีลักษณะเปนวุน ซ่ึงจะดูดซับเอาไขมัน น้ําตาล และแบคทีเรีย ขับออกจากรางกาย ทําให
รางกายดูดซึมเอาน้ําตาล และไขมันเขากระแสเลือดไดนอยลง มีประโยชนในการชวยลด
โคเลสเตอรอล และสามารถใชในการควบคุมโรคเบาหวานไดดี 

 4.  บริโภคปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา ซ่ึงใหโปรตีน โดยให 
บริโภควันละ 6-12 ชอนกินขาว ซ่ึงเนื้อสุก 1 ชอนกินขาว ประมาณ 15 กรัม สามารถเลือก
เปล่ียนเปนอาหารในกลุมเดียวกันไดคือ เนื้อสัตว 1 ชอนกินขาวสามารถเปล่ียนเปนปลาทู ½ ตัว 
หรือ ไข ½ ฟอง หรือเตาหูเหลือง ¼ แผน  สําหรับไขสามารถบริโภคไดสัปดาหละ 2-3 ฟอง 

เนื้อสัตว ไข ถ่ัวเมล็ดแหง เปนแหลงของโปรตีน มีวิตามินและแรธาตุหลายชนิด เชน 
วิตามินบีหก วิตามินบีสิบสอง  ไนอาซิน  เหล็ก  สังกะสี  ประโยชนท่ีสําคัญคือ ทําใหรางกายเติบโต
และแข็งแรง มีภูมิตานทานเช้ือโรค นอกจากนี้ยังชวยซอมแซมสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีสึกหรอจาก
บาดแผล อุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บปวย   

5.  ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย ซ่ึงวัยนี้ สามารถดื่มนมไดวันละ 1-2 แกว 
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6.  บริโภคอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร เพราะถาไดรับไขมันมากเกินไป จะทําใหเกิดปญหา 
ไขมันในเลือดสูง และเปนปญหาโรคอวน และถาบริโภคพืชผัก ผลไมนอย ขาดการออกกําลังกาย 
จะทําใหไขมันไปเกาะท่ีผนังหลอดเลือดแดงไดงายข้ึน จนเกิดการแข็งตัว นําไปสูโรคความดัน
โลหิตสูง และโรคหัวใจขาดเลือด  ในทางปฏิบัติทําไดโดยใชน้ํามันพืชท่ีมีไขมันอ่ิมตัวตํ่า เชน 
น้ํามันถ่ัวเหลือง  หรือน้ํามันรําขาว  ในการปรุงอาหารวันละ 3 ชอนโตะ  และลดการรับประทาน
อาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลมาก ไดแก เคร่ืองในสัตว และหนังสัตวตาง ๆ ตลอดจนไขแดง  สําหรับ
อาหารทอดหรือผัดท่ีใชน้ํามันมาก รวมท้ังแกงกะทิ ควรเลือกรับประทานเปนคร้ังคราวในปริมาณท่ี
ไมมากเพื่อหลีกเล่ียงการไดรับไขมันท่ีมากเกินไป 
 7.  หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด เพราะจะทําใหเกิดโรคอวนและ
ความดันโลหิตสูงได  แมวาน้ําตาลจะใหพลังงาน แตการรับประทานมาก ๆ ยอมกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิต เพราะจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึนเส่ียงตอการเปนโรคเบาหวาน เพื่อปองกัน
โรคเบาหวานควรลดปริมาณนํ้าตาลทุกชนิด หลีกเล่ียงการกินอาหารท่ีมีน้ําตาลมาก เชน ลูกอม 
น้ําอัดลม ขนมเคก หรือคุกกี้ เลือกกินผลไมท่ีใหรสหวานนอย  กอนรับประทานอาหารสําเร็จรูป
ควรอานฉลากใหทราบวาอาหารสําเร็จรูปนั้นมีน้ําตาลมากนอยเพียงไร และท่ีสําคัญควรลดความถ่ี
ในการรับประทานลงดวย  สําหรับเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรดไมควรรับประทานเกินวันละ  6  
กรัมหรือเกินกวา 1 ชอนชา  การรับประทานมากจะทําใหมีการสะสมน้ําตามสวนตาง ๆ ของรางกาย
จนเกิดภาวะบวมน้ําได  ดังนั้น  จึงควรรับประทานอาหารรสเค็มใหนอยลง เชน ปลาเค็ม ไขเค็ม  
เนยแข็ง อาหารอบที่ใสเกลือ  และอาหารหมักดอง  เพิ่มการรับประทานพืชผักใหมากข้ึนเพราะมี
โซเดียมตํ่า   อาหารแหงตาง ๆ  เชน  เนื้อเค็ม  ปลาเค็ม  หรือหมูเค็ม มีปริมาณเกลือโซเดียมระหวาง 
1 – 4 กรัม ตอ 100 กรัม เคร่ืองปรุงรสตาง ๆ  เชน น้ําปลา ซีอ้ิว เตาเจี้ยว หรือเตาหูยี้  มีปริมาณ
โซเดียมเฉล่ีย 10 – 23 กรัม  ตอ 100  กรัม ซ่ึงเปนอาหารท่ีมีความเค็มสูงมาก นอกจากนี้ 
ในอาหารวางหรืออาหารขบเค้ียวของเด็ก เชน มันฝร่ังทอด มักจะมีรสเค็มจัดมาก 

8.  บริโภคอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน เพราะส่ิงปนเปอนตางๆ สามารถทําให
เกิดโรคอุจจาระรวง หรืออาหารเปนพิษ รวมท้ังอาจจะทําใหเกิดโรคพยาธิ และมะเร็งบางประเภท
ได โดยเลือกซ้ืออาหารที่สด และปรุงใหม ๆ รวมถึงมีการลางใหสะอาด 

9.  งดหรือลดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพราะเปนสารเสพติด และถาดื่มจนติดแลว จะทําให
รางกายขาดวิตามิน และแรธาตุตางๆ รวมท้ังอาจจะเปนโรคตับแข็งควบคูไปดวย  

หลักในการบริโภคอาหารท้ัง 9 ขอนี้ ถาสามารถปฏิบัติควบคูกับการออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ จะทําใหรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และยังทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อีกดวย  การออกกําลังกายท่ีแนะนําคือ การออกกําลังกายแบบแอโรบิค เนื่องจากเปนการบริหาร
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รางกายท่ีใชกลามเน้ือเฉพาะสวน โดยเฉพาะแขน – ขา ใหเคล่ือนไหวติดตอกันเปนจังหวะ
สมํ่าเสมอและตอเนื่องเปนระยะเวลานานๆ ประมาณ 20 นาทีข้ึนไปแตไมเกิน 1 ช่ัวโมง ตัวอยาง
ของชนิดกีฬา  คือ เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ถีบจักรยาน วายน้ํา และเตนแอโรบิค การออกกําลังกายแบบนี้
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางานของหัวใจ ปอด และระบบไหลเวียนเลือดไดดวย   
  
การบริโภคอาหารของวัยรุน 

กรรณิกา  พิริยะจิตรา  ( 2547 ) ไดสรุปวา นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น 
ตองใชเวลาศึกษาจนครบหลักสูตรปริญญาตรีอยางนอย 4 ป นักศึกษาสวนใหญจึงอยูในชวงอายุ   
17 – 22  ป  จัดอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย และเร่ิมเขาสูวัยผูใหญตอนตน  ซ่ึงลักษณะของวัยนี้เปนวัย
ท่ีตอเนื่องจากเด็กสูผูใหญ เปนระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานรางกาย และจิตใจ จึงเปนวัยท่ีมี
ความสับสนชวงหนึ่ง มีพัฒนาการดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาการทางดานรางกาย  การเจริญเติบโตในชวงวัยรุนตอนปลายและเร่ิมเขาสู  
วัยผูใหญตอนตน จะมีการเจริญเติบโตทางดานรางกายอยางรวดเร็วท้ังน้ําหนักและสวนสูง  ใบหนา
มักมีสิวข้ึนอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของระดับฮอรโมนในรางกาย  ในชวงแรกของวัยนี้  คือ  
เม่ือบุคคลอายุ 17 – 19 ป ถาไดรับการเอาใจใสเร่ืองอาหาร การออกกําลังกายและการพักผอน       
จะชวยใหรางกายไดรับการพัฒนาสมบูรณท่ีสุด  
 2.  พัฒนาการทางดานอารมณ  ในชวงวัยรุนตอนปลาย หรือวัยผูใหญตอนตน บุคคลจะมี
พัฒนาการทางดานอารมณท่ีดีข้ึน  แตอารมณท่ียังมักแสดงออก ไดแก อารมณโกรธ เม่ือมีปญหา
หรืออุปสรรคเกิดข้ึน บุคคลจะเกิดการเรียนรูท่ีจะอดกล้ันอารมณโกรธ จึงทําใหมีอารมณโกรธ
ตกคางนานกวาในวัยรุนตอนตน นอกจากนี้ยังมีปญหาอารมณตึงเครียดและวิตกกังวลที่จะมีมากข้ึน
ในวัยนี้   จากความรูสึกท่ีไมทัดเทียมกับคนอ่ืนทางดานสวนตัวและสังคม  จึงจําเปนท่ีจะตองมี 
การชวยสงเสริมพัฒนาการทางอารมณใหกับนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถใน 
การควบคุมอารมณ สามารถรับฟงคําวิจารณเกี่ยวกับตนเองได มีความม่ันคงทางจิตใจ และอารมณ 
 3.  พัฒนาการทางดานสังคม  วัยรุนตอนปลายเปนวัยท่ีชอบทํางานเปนกลุม รูจักรับผิดชอบ
งาน ขณะเดียวกันยังชอบมีอิสระรวมถึงการหาประสบการณใหม ๆ และมักคบเพื่อนท่ีมีบางส่ิง
บางอยางท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังการใชเวลารวมกับเพื่อนตางเพศมากกวาเพื่อนเพศเดียวกัน วัยรุน
ตอนปลายจะมีประสบการณทางสังคมพอสมควร จึงพอท่ีจะเรียนรูการปฏิบัติตนใหเหมาะสมใน
สังคม  มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความรูสึกของผูอ่ืนท่ีมีตอตนเองมากข้ึน  สามารถมองเห็น 
การปรับปรุงตนเอง เพื่อใหเปนท่ียอมรับของสังคมในแงท่ีตรงกับความเปนจริงมากข้ึน 
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 4.  พัฒนาการทางดานสติปญญา  วัยรุนตอนปลายเปนวัยท่ีมีพัฒนาการทางสมองสูงสุด 
เปนวัยท่ีมีความสามารถหลายอยาง  มีความสามารถในการจําไดดี รวมถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะหท้ังทางรูปธรรม และนามธรรม เปนวัยท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาเลาเรียนวิชาชีพใน
สาขาตาง ๆ  
 ศรีเรือน  แกวกังวาล ( 2549 ) ไดสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุนในปจจุบันวา ชวงความ
เปนวัยรุนไดขยายออกไป โดยประมาณต้ังแตอายุ 12 – 25 ป โดยใหเหตุผลวาเด็กทุกวันนี้ตองอยูใน
สถาบันการศึกษานานข้ึน  การเปนผูใหญท่ีพึ่งตัวเองไดทางเศรษฐกิจตองยืดระยะเวลาออกไป   
อีกทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหมทําใหเด็กมีวุฒิภาวะทางจิตใจชากวายุคสมัยท่ีผานมา ระยะวัยรุนเปน
ชวงเวลาที่มีพัฒนาการเดนในแทบทุกดาน เปนระยะหัวเล้ียวหัวตอระหวางความเปนเด็กและผูใหญ  
จึงเปนระยะเวลาที่เด็กตองปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการดานตาง ๆ อยางเขมขน  ทําให
วัยนี้ เปนวัยท่ีคอนขางละเอียดออน  เพราะหากดําเนินชีวิตผิดพลาดหรือปรับตัวไมถูกตอง   
จะกลายเปนวัยรุนท่ีเปนปญหา  ซ่ึงปญหาบางอยางหากแกไขไมทัน หรือไมไดรับการแกไขจะ
ตอเนื่องไปจนเขาวัยผูใหญ ซ่ึงการแกไขหรือปรับพฤติกรรมตาง ๆ จะทําไดยากยิ่งข้ึน การคบเพื่อน
รวมวัยเปนพฤติกรรมทางสังคมท่ีสําคัญยิ่งตอจิตใจของวัยรุน อิทธิพลของกลุมเพื่อนมีมากกวา
อิทธิพลของครอบครัว  เด็กวัยรุนจะเลือกเขาหาเพื่อนของตนมากกวาพอแม  เด็กจะรูสึกเปนสุข 
ปลอดโปรง  และสบายใจในการเลน  เท่ียว  กิน  นอน  หรือทํางานกับเพื่อนรวมวัยมากกวาปฏิบัติ
กิจกรรมดังกลาวรวมกับบุคคลตางวัย  กลุมเพื่อนรวมวัยท้ังเพศเดียวกันและตางเพศมีความสําคัญตอ
พัฒนาการดานอารมณ  สังคม  สติปญญา  คานิยม อุดมคติ และการปรับตัวของวัยรุน  ซ่ึงในชวง
วัยรุนตอนปลายสัมพันธภาพกับเพื่อนจะม่ันคงและราบร่ืนข้ึน  เพราะวัยรุนจะมีวุฒิภาวะมากข้ึน 
วัยรุนเรียนรูท่ีจะเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะของแตละคน 
 นอกจากนี้ วันเพ็ญ  บุญประกอบ  ( 2547 ) ไดใหความเห็นวา ชวงตอของวัยรุนตอนกลาง
และตอนปลายเปนระยะของการพัฒนาเอกลักษณแหงตน  การมีเอกลักษณแหงตนท่ีม่ันคงสําเร็จไดนั้น
ตองการสวนประกอบหลายอยาง เชน การมีประสบการณชีวิตท่ีผานมาอยางราบร่ืน อบอุน และ
ม่ันคง การมีแบบอยางใหเห็นในทางสรางสรรคและประสบความสําเร็จ มีโอกาสไดพบเห็นบุคคลท่ี
มีภาพลักษณหลาย ๆ แบบ ทําใหวัยรุนมีประสบการณใหม ๆ และมีโอกาสไดสัมผัส ศึกษา และฝก
ปฏิบัติในส่ิงท่ีตนชอบหรือเลือก โดยมีพอแมหรือบุคคลในครอบครัวท่ีมีความหมายตอตัวเด็ก 
เกื้อหนุนและชวยเหลือ สําหรับการแสดงเอกลักษณแหงตนผานการบริโภคอาหารนั้นไดมีการศกึษา
ของ เยาวลักษณ  กลามาก ( 2549 )  เกี่ยวกับการนําเสนอตัวตนของวัยรุนผานสัญญะของการบริโภค
อาหารฟาสตฟูด โดยพบวา วัยรุนไดเลือกอาหารฟาสตฟูดใหเปนเคร่ืองมือในการนําเสนอตัวตน
และพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยม ความเปนตัวตน บุคลิกภาพ ลักษณะและความชอบ
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สวนตัว โดยสรางภาพลักษณและตัวตนของความเปนคนรุนใหม เปนบุคคลท่ีทันสมัย    มีรสนิยม 
และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

สําหรับลักษณะการบริโภคของกลุมวัยรุนในแงของการตลาดน้ัน ฉัตยาพร เสมอใจ  ( 2550 ) 
ไดจัดกลุมวัยรุนอยูในกลุมอายุแหงการบริโภค โดยมีลักษณะการเปนผูบริโภคท่ีสมบูรณแบบ        
มีลักษณะของความทะเยอทะยานอยาก ท่ีสามารถวัดไดจากศักยภาพในการใชและตราผลิตภัณฑ 
ท่ีใช  กลุมอายุนี้จะรูวามีอะไรเกิดข้ึนท่ีไหน มีอะไรท่ีทันสมัยในแตละชวงเวลา  เพราะติดตามจาก
แหลงขอมูลทันสมัย ท้ังหองสนทนาบนอินเตอรเน็ต  (Chat Rooms)  เวปไซด รายการโทรทัศน 
ชองดนตรี หรือมิวสิควีดีโอ   

การวางแผนในการซ้ือสินคาของผูบริโภคนั้น อดุลย  และดลยา จาตุรงคกุล (2549)  
ไดระบุวาผูบริโภคตองพึ่งพาแหลงตาง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการบริโภค  
ซ่ึงแหลงพึ่งพาอยางหน่ึงคือการโฆษณาและการสงเสริมการตลาด  ซ่ึงจําเปนจะตองใช ส่ือ
ประชาสัมพันธตาง ๆ ในการโฆษณา เชน ส่ือโทรทัศน วิทยุ  นิตยสาร หนังสือพิมพ โทรศัพท  
จดหมาย  E-mail   อินเทอรเน็ต   ปายโฆษณา  โรงภาพยนตร  วีดีโอเทป  หรือส่ือโฆษณา ณ จุดซ้ือ   
เปนตน จากขอมูลของกรุงเทพธุรกิจ (2549) เกี่ยวกับส่ือและการบริโภคในกลุมวัยรุน พบวา 
ส่ือท่ีวัยรุนเปดรับและสนใจมากที่สุดนอกเหนือจากโทรทัศนและวิทยุ คือ ส่ือเคล่ือนท่ีและ
อินเทอรเน็ต โดยท่ีนิตยสารและหนังสือพิมพเปนส่ือท่ีวัยรุนใหความสนใจนอยท่ีสุด สําหรับส่ิงท่ี
วัยรุนคํานึงในการบริโภคสินคาเปนอันดับตน ๆ คือ สไตลสวนตัวท่ีตนเองชอบ  ความเปนท่ีนิยม
ในกระแสและมีความเปนแบรนดเนม  โดยท่ีประโยชนและการนําไปใช  รวมท้ังราคามีผลนอยมาก
ตอการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสินคาท่ีเปนคาใชจายสวนใหญของวัยรุน ไดแก อาหารและเคร่ืองดื่ม  เส้ือผา  
ดูภาพยนตร และรองเทา ตามลําดับ   

นักวิจัยการตลาดสวนใหญมีความเห็นตรงกันวากลุมวัยรุนยังคงเปนเปาหมายทางการตลาด
ของผูผลิตสินคาและบริการมากท่ีสุด เนื่องจากเปนวัยท่ีเปดรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชชีวิต 
รวมท้ังความคิดอานของวัยรุนท่ีเปล่ียนแปลงจากการรับวัฒนธรรมบริโภคนิยมมาจากตางประเทศ 
และโลกของเทคโนโลยีท่ีเปดกวางข้ึน ทําใหกลุมวัยรุนเปนคนกลุมแรก ๆ  ท่ีรับเอาแฟช่ันและแนวทาง 
การใชชีวิตท่ีทันสมัยเขามา ซ่ึงจะเห็นไดจากการซ้ือหาสินคาใหกับตัวเอง เชน โทรศัพทมือถือ 
เส้ือผา หรือรองเทา เปนตน  ( วิถีบริโภค46 คนไทย 'ซ้ือสุข' กาย-ใจ , 2551)   

นอกจากนี้ยังพบวา โฆษณานับเปนชองทางหนึ่งท่ีผูประกอบธุรกิจนํามาใชเปนส่ือใหเกิด
การบริโภคมากข้ึน จากการสํารวจของเครือขายเด็กไทยรูทันในเดือนกุมภาพันธ 2547 (สํานักงาน
กองทุนการสรางเสริมสุขภาพ , 2550 ) พบวารายการยอดนิยมของเด็กในชวงวันเสาร-อาทิตยเวลา  
3  ช่ัวโมงมีโฆษณาผลิตภัณฑขนมและเคร่ืองดื่ม 67 ผลิตภัณฑ 132 คร้ัง  สวนกลุมขนมท่ีมีความถ่ี
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โฆษณาสูง คือ 1) ขนมขบเค้ียว 2 ) ลูกอม หมากฝร่ัง  เยลล่ี  และ 3) เวเฟอร  และซีเรียล   
ซ่ึงการโฆษณาถ่ีและซํ้ากันทุกวันมีผลตอพฤติกรรมของเด็กใหตองการซ้ือขนมมากข้ึน และจาก 
การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขเม่ือป พ.ศ  2545  ( กองโภชนาการ กรมอนามัย ,2545 ) พบวา นักเรียนวัยรุนเห็นวา
โทรทัศน เปนส่ือในการรับความรู และเปนชองทางท่ีเปนประโยชนในการส่ือสารขาวสารเร่ือง
โภชนาการดีท่ีสุดรองลงมาคือขาว บทความ  ในหนังสือพิมพ  และนิตยสาร  

 
อบเชย  วงศทอง ( 2541 )  ไดสรุปไววา วัยรุนเปนวัยท่ีชอบความเปนอิสระ และตัดสินใจ

ดวยตนเอง  มักมีความกดดันทางอารมณจากการเรียน  ความสัมพันธในครอบครัว  โดยเฉพาะในยคุ
ปจจุบันอิทธิพลของการโฆษณามีบทบาทตอวัยรุนเปนอยางมาก ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้ลวนมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคท้ังส้ิน  พฤติกรรมการบริโภคดังกลาวนั้น  ไดแก 
 1. บริโภคอาหารตามแฟช่ันนิยม โดยเฉพาะอาหารพวกฟาสตฟูด เชน โดนัท ไกทอด 
แฮมเบอรเกอร สเต็ก  หรือพิชชา  ซ่ึงอาหารเหลานี้มีสวนประกอบหลักเปนแปง ไขมัน และน้ําตาล  
นอกจากนี้ยังนิยมอาหารสําเร็จรูป  เชน  บะหม่ี  อาหารและขนมขบเค้ียวตาง ๆ  
 2.งดอาหารบางม้ือหรือบริโภคอาหารไมเปนเวลา วัยรุนมักงดอาหารเชา ซ่ึงอาจเน่ือง 
มาจากหลายสาเหตุดวยกัน  คือ  บางคนอาจต่ืนสายเนื่องจากนอนดึก  ทําใหไมไดบริโภคอาหารเชา 
มักจะรวมไปบริโภคในม้ือกลางวันเปนม้ือเดียว  นอกจากนี้วัยรุนยังบริโภคอาหารไมเปนเวลาตาม
ม้ืออาหาร  มักบริโภคอาหารตามใจตัวเอง  เม่ือมีอาหารไมถูกปากอาจไมบริโภค หันไปบริโภค
อาหารที่ถูกใจแตไมมีประโยชนแทน 

นอกจากนี้  E.N. Whitney , C.B.Cataldo ,L.R.DeBruyne and S.R.Rolfes ( 2001 ) ไดให
ขอมูลวา วัยรุนเปนวัยท่ีมีอิสระเสรีในการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะเม่ือเวลาท่ีเขาตองการและมีเวลา  
รูปแบบการบริโภคอาหารในวัยนี้สรุปไดดังนี้ 

1. ชอบบริโภคขนมขบเค้ียวตาง ๆ  ซ่ึงขนมเหลานี้อุดมไปดวยไขมัน แตมีแคลเซียม  
ธาตุเหล็ก วิตามินเอ ซี และโฟเลตตํ่า   

2. ชอบดื่มเคร่ืองดื่มประเภทน้ําอัดลม  โดยเฉพาะดื่มพรอมกับอาหารกลางวัน อาหารวาง 
หรือพรอมขนมขบเค้ียวตาง ๆ   

3. บริโภคอาหารนอกบานมากข้ึน วัยรุนจะบริโภคอาหาร 1 – 3 ม้ือ  เม่ืออยูนอกบาน และ
สารอาหารท่ีไดรับจะเปนไปตามชนิดของอาหารที่เขาเลือกบริโภค   

4. การบริโภคอาหารเปนไปตามอิทธิพลของกลุมเพื่อน ท้ังนี้เพราะวัยรุนจะใชชีวิตตลอด
ท้ังวันอยูกับกลุมเพื่อน ซ่ึงมีสวนอยางมากตอความคิดและการตัดสินใจ ดังนั้น การจัดส่ิงแวดลอมท่ี
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ประกอบไปดวยอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีวัยรุนสามารถเขาถึงไดงาย  รวมถึงการให
คําแนะนําและใหขอมูลขาวสารทางโภชนาการ จะชวยใหกลุมวัยรุนใชเปนแนวทางในการเลือก
บริโภคได 

 
ลัดดา  เหมาะสุวรรณ ( 2547) สรุปไววา การเติบโตอยางรวดเร็ว  และการเปล่ียนแปลง

ทางดานสรีระรางกาย  สติปญญา  จิตใจ อารมณ และสังคมของวัยรุน ประกอบกับความไมรูและ
ขาดประสบการณ  นําพาใหวัยรุนมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีไมเหมาะสมได  พฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไมเหมาะสมซ่ึงเร่ิมในวัยนี้จะนําความเส่ียงมาใหในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บริโภคนิสัยท่ีเกี่ยวของกับการไดรับสารอาหารที่ไมครบสวน  การบริโภคอาหารที่มีไขมันและ
โซเดียมสูง  การนิยมดื่มน้ําอัดลม  การบริโภคผักผลไม ใยอาหารและอาหารที่มีแคลเซียมตํ่า อาจมี
ผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว นําไปสูโรคอวน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง และโรค 
กระดูกพรุนในวัยผูใหญ 

สําหรับปญหาเกี่ยวกับโภชนาการของวัยรุน  วลัย  อินทรัมพรรย (2541)ไดสรุปไววา 
สวนใหญมักมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของวัยรุนซ่ึงเปนไปอยางรวดเร็ว ทําให
วัยรุนไมสามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ของรางกายไดทัน จึงเกิดปญหาดานอารมณ
ข้ึน วัยรุนเกิดความไมแนใจวาตนเองยังเปนเด็กหรือโตเปนผูใหญแลว ทําใหปฏิบัติตัวไมถูก 
จึงเกิดปญหาการปรับตัวในสังคมและกลัววาจะไมเปนท่ียอมรับของเพ่ือนฝูง  หากในระยะน้ีพอแม
ขาดความเขาใจและเอาใจใส  วัยรุนจะเกิดปญหาความสัมพันธในครอบครัว ทําใหวัยรุนเกิดอารมณ
เครียดมากข้ึน  และหาทางออกโดยการใชอาหารเปนเครื่องชดเชย    ปญหาของวัย รุน  
อาจแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.  น้ําหนักมากเกินไป  เนื่องจากวัยรุนมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอยาง ทําให
รางกายตองการอาหารเพ่ิมข้ึน เด็กวัยรุนจึงมีความอยากอาหารเพิ่มข้ึน หิวบอย กินจุ ยิ่งเปนเด็กท่ีมี
ปญหาเกี่ยวกับครอบครัวดวยแลว เด็กอาจใชอาหารเปนเคร่ืองชดเชยทางอารมณ โดยบริโภคอาหาร
ตลอดเวลา และ มักชอบบริโภคอาหารที่ใหพลังงานมาก  เชน  ลูกกวาด ช็อคโกเลต น้ําหวาน  
ขนมหวาน และอาหารขบเค้ียวอ่ืน ๆ  เชน ขาวเกรียบ  มันทอด กลวยทอด หรือกลวยฉาบ เปนตน 
ประกอบกับการออกกําลังกายไมเพียงพอ จึงทําใหน้ําหนักเพิ่มมากข้ึน 

2.  น้ําหนักนอยเกินไป  เปนปญหาท่ีสําคัญอีกปญหาหนึ่งของวัยรุน ซ่ึงตรงกันขามกับ
ประเภทแรก วัยรุนตองการใหตนเองเปนท่ียอมรับของหมูคณะ ทําใหมีความกังวลตอรูปราง 
หนาตาของตนเปนพิเศษ กลัววาจะมีน้ําหนักมากเกินไป จึงพยายามงดหรือลดอาหารบางมื้อ เชน 
ม้ือเชา หรือม้ือกลางวัน และยังงดหรืออดอาหารท่ีเห็นวาใหพลังงานมากซ่ึงอาจทําใหน้ําหนักเพิ่ม 
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เชน นม  และไข  ท้ังนี้อาหารเหลานี้จําเปนตอการเจริญเติบโต เม่ืองดบริโภคไขและนม ท้ังยังได
เนื้อสัตวไมเพียงพอ  มีการจํากัดอาหารจําพวกขาว  แปง และไขมันลงมากเพ่ือรักษารูปราง  เปนเหตุ
ใหเกิดโรคขาดโปรตีนและพลังงาน ทําใหความตานทานตํ่า  ติดโรคตาง ๆ ไดงาย  นอกจากนี้  
การเปล่ียนแปลงทางรางกายยังทําใหเกิดอารมณเครียด เก็บตัว  ไมตองการพบเพ่ือนฝูง เบ่ืออาหาร 
หงุดหงิด  และไมสนใจอาหารที่เปนประโยชนแกรางกาย จึงทําใหขาดอาหารไดงาย  

จากปญหาด านการบริโภคอาหารดังกล าวข างตน  สอดคลองกับการศึกษาของ  
จันทฑิตา  พฤกษานานนท (2549)  เกี่ยวกับความพยายามควบคุมอาหารของวัยรุน พบวา คานิยมใน
สังคมปจจุบันท่ีนิยมและช่ืนชมบุคคลซ่ึงมีรูปรางผอมบาง รวมท้ังดารา นักรอง หรือนางแบบ   
มักเนนรูปรางผอมบางและการควบคุมอาหาร  เปนแบบอยางใหวัยรุนทําตาม 

ศรีเรือน แกวกังวาล ( 2549 ) ไดสรุปปญหาในวัยรุนท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ 
คือปญหาความอวน-ผอมในวัยรุน โดยถือเปนปญหาท่ีละเอียดออนสําหรับวัยรุนมากเปนพิเศษ 
เพราะเปนระยะเวลาที่เด็กแสวงหาความภูมิใจในตนเอง  ความช่ืนชอบจากเพื่อนจากสังคม และจาก
เพศตรงขาม ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากรูปรางหนาตาท่ีดูดี  ดังนั้นความอวน-ผอมจึงเปนเร่ืองท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบทางอารมณจิตใจแกเด็กวัยรุนหลายประการ รวมถึงพฤติกรรมการกิน 

ความอวนเกินไปของเด็กวัยรุนเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน พันธุกรรม  โครงสราง
ของรางกาย นิสัยการกิน อาหารที่เลือกกิน การไมออกกําลังกาย อวนต้ังแตเด็ก และความไมสมดุลย
ของฮอรโมน รวมท้ังการมีปญหาทางอารมณ  ทําใหหาทางออกดวยการกิน ความอวนอยางธรรมดา
สามัญเปนเร่ืองท่ีไมนาตกใจ เพราะเด็กบางคนเม่ือเขาสูวัยรุนจะอวนกวาวัยเด็กท่ีผานมาอยูระยะ
หนึ่ง    เม่ือโตพนวัยรุนจะหายไป แตมีความอวนท่ีเปนปญหาคือลักษณะอวนท่ีเปนโรคอวน  
( Obesity ) ซ่ึงเกิดในกลุมวัยรุนจํานวนมาก  โรคอวนในวัยรุนมีสาเหตุมาจากหลายประการ เชน 
สาเหตุจากอารมณ  บางคนกินเพื่อแกความเหงา หลีกเล่ียงการเขาสังคม หรือทดแทนการขาดทิศทาง
และความเช่ือม่ันในตนเอง  หรืออาจเปนเพราะตองการประชดอะไรบางอยาง  นอกจากนี้ความอวน
ยังมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม คนอวนมักจะเปนคนท่ีมีระบบการยอยอาหารและตอมไรทอแตกตาง
จากคนน้ําหนักปกติ และมักจะมีเซลลไขมันมากผิดปกติ  สาเหตุอีกประการหนึ่งคือเร่ืองพัฒนาการ
และการเล้ียงดู  วัยรุนท่ีอวนมักเปนเด็กท่ีผูปกครองใหกินมากเกินไปในวัยเด็ก พอแมบางคนใช
วิธีการใหอาหารเปนรางวัลกับลูก จนทําใหลูกสับสนกับความรูสึกหิว คนท่ีเปนโรคอวนมักเปนคน
ท่ีกินไดโดยไมรูสึกตัว  นอกจากนี้วัยรุนท่ีเปนโรคอวนมักเปนคนท่ีมีกิจกรรมการออกกําลังกายนอย
เม่ือเทียบกับคนนํ้าหนักปกติ  โดยปกติวัยรุนท่ีเปนโรคอวนกวา 60 – 80 % จะยังคงเปนโรคนี้อยู
จนถึงวัยผูใหญ การแกไขตองอาศัยท้ังยา  สังคม และจิตวิทยาเขาชวย 
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สําหรับแนวทางการบริโภคอาหารในวัยรุนนั้น  อบเชย  วงศทอง  ( 2541 )ไดสรุปถึง
ความสําคัญของอาหาร และการปฏิบัติในวัยรุนดังนี้ 
 1.  วัยรุนควรบริโภคอาหารใหครบท้ัง  5  หมู  ในปริมาณท่ีเพียงพอ  เพื่อใหรางกายไดรับ
สารอาหารตาง ๆ ครบถวน โดยเฉพาะนม และไข  ซ่ึงเปนอาหารท่ีใหโปรตีนคุณภาพดี  รวมท้ังนม
เปนแหลงท่ีดีของแคลเซียม และขาวเปนอาหารท่ีใหพลังงาน   
 2.  วัยรุนควรไดรับอาหารวันละ  3  ม้ือ  การบริโภคอาหาร  3  ม้ือจะชวยใหรางกายไดรับ
สารอาหารตาง ๆ ในปริมาณเพียงพอกับความตองการ  หากงดม้ือใดม้ือหนึ่งจะทําใหขาดสารอาหาร
ท่ีรางกายควรไดรับไปอยางนอย  1  ใน  3  ของความตองการทั้งวัน  ซ่ึงเปนการยากท่ีจะชดเชยให
รางกายไดรับสารอาหาร และพลังงานเพียงพอโดยการบริโภคอาหารทดแทนในม้ืออ่ืน 
 3. วัยรุนท่ีตองการควบคุมน้ําหนัก  ควรบริโภคอาหารทุกม้ือและถูกตองตามหลัก
โภชนาการ ควรจํากัดอาหารท่ีใหพลังงานมาก แตใหประโยชนนอย  ไดแก  น้ําหวาน  น้ําอัดลม  
และลูกอมตาง ๆ เปนตน  การบริโภคอาหารเหลานี้มาก ๆ จะทําใหเกิดโรคอวนและฟนผุ  ควรจํากัด
อาหารที่มีไขมันสูงดวย  เพราะจะทําใหไดพลังงานสวนเกิน  ซ่ึงรางกายเก็บสะสมเปนไขมัน  ทําให
น้ําหนักเพิ่มมาก  ในขณะเดียวกันควรบริโภค ผลไมใหมากข้ึน  โดยเฉพาะผลไมท่ีใหวิตามินซี และ
ใยอาหารมาก  เชน  สม  ฝร่ัง  มะละกอ  หรือสับปะรด   
 

นอกจากนี้ ลัดดา เหมาะสุวรรณ ( 2547 ) ไดใหหลักเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในวัยรุน 
ดังนี้ 

1.  ความตองการสารอาหารพลังงานและโปรตีนของวัยรุนไทยนั้นแนะนําใหเปนไปตาม
ขอกําหนดสารอาหารท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย ในชวงอายุ 16 -18 ป คือวัยรุนชาย ควร
ไดรับพลังงาน 2,250 กิโลแคลอร่ีตอวัน สวนวัยรุนหญิงควรไดรับ 1,800  กิโลแคลอร่ีตอวัน  สวน
โปรตีนวัยรุนชายควรไดรับ 1.1 กรัม/น้ําหนักตัว 1 กก./วัน  และวัยรุนหญิงควรไดรับ 1.0 กรัม/
น้ําหนักตัว 1 กก./วัน  พลังงานท่ีไดควรมาจากอาหารกลุมขาว แปง  งดอาหารหวานท่ีใหพลังงานสูง 
เชน น้ําหวาน  ขนมเคก หรือคุกกี้  สวนประเภทสารอาหารโปรตีนควรมาจากเน้ือสัตวท่ีมีไขมันตํ่า 
เชน เนื้อปลา หรือเนื้อไกสวนอก  เพื่อลดความเส่ียงตอโรคอวน ปญหาไขมันในเลือดสูงและโรค
หลอดเลือดหัวใจ  วัยรุนไมควรไดรับไขมันเกินรอยละ 30 ของพลังงานท้ังหมด โดยแนะนําใหเล่ียง
อาหารที่ทอดนํ้ามันจนกรอบ อาหารฟาสตฟูด และอาหารท่ีมีน้ํามันมาก 

2.  วัยรุนควรไดรับแคลเซียมและฟอสฟอรัสอยางเพียงพอ เนื่องจากปริมาณมวลกระดูกมี
อัตราเพิ่มสูงสุดในชวงวัยรุน และในการสรางกระดูกใหม แรธาตุท่ีสําคัญ คือแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส  วัยรุนควรดื่มนมวันละ 2 – 3 แกว รวมท้ังอาหารท่ีมีแคลเซียมสูง ไดแก เตาหู  
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ผักใบเขียว กุงแหง และปลาตัวเล็กท่ีกินไดท้ังตัว เปนตน ควรงดนํ้าอัดลม เนื่องจากในนํ้าอัดลมมี
กรดฟอสฟอริก ซ่ึงทําใหเกิดการสลายของกระดูก ( Bone resorbtion ) 

3.  วันรุนควรไดรับอาหารท่ีมีธาตุเหล็กอยางเพียงพอ ท้ังนี้เนื่องจากในชวงวัยรุนท้ังชาย
และหญิง จะมีปริมาณเลือดในรางกายและมวลกลามเน้ือเพิ่มมาก  เม่ือมีประจําเดือนวัยรุนหญิงจะมี
ความตองการเหล็กเพิ่มข้ึนและทําใหเส่ียงตอการขาดธาตุเหล็กมากกวาวัยรุนชาย เด็กหญิงท่ี
ต้ังครรภ ( Teenage pregnancy ) และวัยรุนหญิงท่ีเปนนักกีฬามีความเส่ียงสูงตอการขาดธาตุเหล็ก 
เชนกัน  อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงคือ ตับ เนื้อสัตว ไขแดง ผักใบเขียว ถ่ัว และธัญพืชตาง ๆ  

4.  วัยรุนหญิงท่ีควบคุมอาหารหรืออดอาหารเพื่อลดน้ําหนัก จะมีความเส่ียงตอการขาด
วิตามิน รวมถึงวัยรุนท่ีกินอาหารแบบมังสวิรัติเพื่อตองการควบคุมน้ําหนักหรือดวยเหตุผลทาง
ศาสนาหรือดานสังคมอ่ืน ๆ ประโยชนของอาหารมังสวิรัติคือ มีโคเลสเตอรอลตํ่า มีผลดีตอ 
การควบคุมน้ําหนัก ระดับซีร่ัมโคเลสเตอรอลและความดันโลหิต แตหากกินไมถูกสวนอาจเส่ียงตอ
การขาดวิตามินดี บี 12 และ บี 2 โปรตีน แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ไอโอดีน และกรดไขมันจําเปน  
ดังนั้นควรไดรับวิตามินอยางเพียงพอตามปริมาณอางอิงท่ีควรไดรับประจําวัน  อาหารที่มีวิตามินสูง
ไดแก ผัก ผลไมตาง ๆ  ในกลุมท่ีถือมังสวิรัติอยางเครงครัดจึงควรไดรับวิตามินรวมซ่ึงเสริม
แคลเซียมและเหล็ก 

5.  ใยอาหารมีความสําคัญในการลดระดับโคเลสเตอรอลและลดความเส่ียงตอการเกิด
มะเร็งในสําไสใหญ ปริมาณใยอาหารท่ีวัยรุนควรไดรับ คือ วันละ 15 – 25 กรัม  อาหารที่มีใยอาหาร
สูง ไดแก อาหารกลุมธัญพืช  ผัก  และผลไม   

 
สรุปไดวา วัยรุนเปนวัยเปล่ียนจากเด็กสูวัยผูใหญ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังดานรางกาย จิตใจ  

อารมณ สังคมและสติปญญามาก ทําใหเกิดความเส่ียงตอการไดรับอาหารท่ีไมเหมาะสม  และ 
การสรางนิสัยการบริโภคท่ีนําไปสูปญหาสุขภาพในวัยผูใหญ วัยรุนจึงควรไดรับคําแนะนําและดูแล
การบริโภคอาหาร รวมท้ังเรียนรูการรูจักเลือกบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับความตองการตามวัย 
 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริโภคอาหาร 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ  สรุปไดวาปจจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับการบริโภค
อาหาร มีดังนี้ 
 1.  ปจจัยตัวบุคคล  ปจจัยดานนี้ ไดแก สุขภาพของรางกาย  หากคนน้ันมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง  ระบบการยอยและดูดซึมดี  จะสงผลใหรางกายไดรับสารอาหารเพียงพอ  รางกายแข็งแรง  
และหากรางกายมีภาวะท่ีทําใหไดรับสารอาหารผิดไปจากปกติ เชน ภาวะท่ีมีไข การออกกําลังกาย
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หนัก ๆ หรือมีโรคท่ีมีผลตอการดูดซึมอาหาร และการใชประโยชนของสารอาหารในรางกาย
ผิดปกติ  ยอมทําใหรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอ  เปนตน (วีณะ วีระไวทะยะ และ 
สงา  ดามาพงษ ,2541 )   
 2. ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  เอกชาติ  ใจเพชร ( 2549 ) ไดสรุปถึงปจจัย
ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มีความเก่ียวของกับการบริโภคอาหารวา  หมายถึง  ลักษณะพื้นท่ี  
อากาศ  ดิน  และแหลงน้ํา  ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดวัตถุดิบท่ีมีอยูในพื้นท่ี  รวมท้ังเสนทางการคมนาคม
จะเปนตัวกําหนดการสงผานวิธีการปรุงอาหารในแตละวัฒนธรรมใหเช่ือมถึงกัน  และในดานของ
ภูมิอากาศนั้นก็เปนตัวกําหนดรสชาติของอาหารดวยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นท่ีวา  
(วีณะ วีระไวทะยะ และสงา  ดามาพงษ , 2541 ) ฤดูกาลและการคมนาคมขนสงอาหารไปยังท่ีตาง ๆ 
ยังทําใหราคาอาหารในแตละทองถ่ินไมเทากัน  แหลงท่ีมีอาหารมาก หรือผลิตไดมาก  ราคาอาหาร
จะถูกกวาในแหลงท่ีมีอาหารนอย ดังนั้นผูท่ีอยูใกลแหลงผลิตอาหารจะมีโอกาสไดบริโภคอาหารที่
ราคาถูกกวา  ท้ังยังมีโอกาสไดรับอาหารท่ีมีคุณคา  เนื่องจากอาหารยังสดใหมไมสูญเสียไประหวาง
การเก็บหรือการขนสง นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมไทย  ยังมีผลกระทบตอระบบ
อาหารของประเทศ  ซ่ึงจะกระทบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารดวย  เชน การท่ีประชาชนเพิ่มทํา
ใหทรัพยากรธรรมชาติถูกนํามาใชประโยชนอยางรวดเร็ว  สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง 
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติเร่ิมเส่ือมโทรม  เกิดปญหามลพิษทางน้ํา  และทางอากาศ ฯลฯ   
ส่ิงเหลานี้มีผลกระทบตอระบบนิเวศทําใหเสียสมดุลของวงจรชีวิตพืชและสัตว  อาหารที่มีอยูตาม
ธรรมชาติจะหมดไปหรือไมเหมาะสมท่ีจะนํามาบริโภค 
 3.   ปจจัยดานสังคม  เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  ประกอบไปดวย 
  3.1   ครอบครัว  นิสัยในการบริโภคอาหารนั้นเร่ิมตนมาจากท่ีบาน  รวมท้ัง
ความสนใจในเรื่องรูปรางสีสันของอาหาร รสชาติของอาหาร ลวนไดรับการปูพื้นมาจากครอบครัว
ท้ังส้ิน  ครอบครัวเปนหนวยสังคมแรกท่ีคนเราตองอยูรวมดวยกันต้ังแตเกิด  นิสัยในการบริโภค
อาหารจึงถูกกําหนดโดยคนในครอบครัวเปนเบ้ืองตน  ตอมาเม่ือโตข้ึนนิสัยการบริโภคอาหารจึงเกิด
การหลอหลอมเปนรสนิยมเฉพาะตัว   อันเกี่ยวเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ  สังคม  และ
การรับรูผานทางส่ือตาง ๆ ท่ีเช่ือมตอคนเรากับโลกภายนอก  นอกจากครอบครัวแลว  เพื่อน  อาชีพ /
กลุมคนในอาชีพ และวัฒนธรรมการกินในชุมชนน้ัน ๆ รวมถึงรายไดก็เปนปจจัยสําคัญในลําดับ
ตอๆ มา  รวมท้ังในดานของความเช่ือ และศาสนาก็เปนปจจัยท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงตอการสรางนิสัย
การบริโภคอาหาร  ( เอกชาติ  ใจเพชร , 2549 ) 
  3.2  เศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจเปนสวนของรายไดท่ีมีผลตอการบริโภค
อาหาร กองโภชนาการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ( 2549 )ไดสรุปเกี่ยวกับสถานภาพทาง
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เศรษฐกิจวา  เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับท่ีมาของรายได เพราะมีผลโดยตรงตออํานาจการซื้อ และ   
การเลือกซ้ืออาหารเพื่อการบริโภค โดยมีภาระคาใชจายอ่ืน ๆ เปนสวนประกอบในการตัดสินใจ
เลือกอาหารเพื่อการบริโภค ซ่ึงสงผลตอภาวะโภชนาการของประชาชนได  ในปจจุบันคาใชจายใน
เร่ืองความสะดวกและส่ิงฟุมเฟอยไดเพิ่มข้ึนมาก เปนผลใหมีการใชเงินคาอาหารลดลง อีกท้ัง 
การอพยพเคล่ือนยายของกลุมวัยทํางานจากภูมิภาคเขามาทํางานในเมือง หรือกรุงเทพฯ เปนปญหา
สําคัญท่ีทําใหประชาชนกลุมนี้รวมทั้งครอบครัวท่ีเหลืออยูในภูมิภาคโดยเฉพาะเด็กและผูสูงอายุ    
มีความเส่ียงตอการขาดสารอาหารไดงาย 
 นอกจากนี้ วีณะ วีระไวทะยะ และสงา ดามาพงษ (2541) ไดสรุปวา อัตราการจางงานท่ี
เพิ่มข้ึนทําใหประชาชนมีรายไดตอหัวมากข้ึนตามไปดวย  การไดคาจางหรือคาแรงสูงข้ึนยอมสงผล
ตอการบริโภคของคนไทยดวย  คือ มีกําลังซ้ืออาหารมากข้ึน โดยปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชเงิน
คาอาหารของครอบครัว เชน รายไดของครอบครัว ขนาดของครอบครัว วัย ความชอบ และทัศนคติ
การบริโภคอาหารของสมาชิกในครอบครัว รวมท้ังฐานะทางสังคมของผูบริโภค  เปนตน  ปจจุบัน
การไดมาซ่ึงอาหารเพ่ือบริโภคนั้นไดผานระบบการตลาดโดยส้ินเชิง  โดยเฉพาะประชาชนที่อยูใน
เขตเมือง  ซ่ึงอาหารดังกลาวรวมถึงอาหารสดท่ีจะนํามาปรุงเอง  อาหารพรอมปรุง  อาหาร 
กึ่งสําเร็จรูป  และอาหารสําเร็จรูป  โดยไดจากแหลงตาง ๆ อาทิ  ตลาดสด  หาบเร  แผงลอย  ราน
ขายอาหาร  ศูนยการคา  และซุปเปอรมารเก็ต  ดังนั้นคนท่ีอาศัยอยูในสังคมเมืองจะไมสามารถ
ควบคุมชนิด คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารไดดวยตนเอง  เพราะไมไดปรุงอาหารเอง   
ดวยเหตุนี้จึงเปนปจจัยเส่ียงท่ีจะไดอาหารซ่ึงดอยคุณคา ขาดความสมดุลทางโภชนาการ แตราคา
แพง รวมท้ังไดรับสารปนเปอนมากับอาหารอีกดวย  
  3.3 วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ และคานิยม   การเลือก
บริโภคอาหารข้ึนอยูกับขอหามทางศาสนา หรือวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือความเช่ือ  
เชน  กินอาหารบางอย างไม เปน เพราะไม เคยถูกหัดใหกินมา ต้ังแต เด็ก  ปจจัยด านนี้ มี 
การส่ังสมเช่ือมโยงสืบทอดกันมา และมีการเปล่ียนแปลงไปในแตละยุคสมัย ปจจุบันนี้มีการพึ่งพา
อาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปเปนสวนใหญ ทําใหรูปแบบของวัฒนธรรม ประเพณีการบริโภค
อาหารเปล่ียนแปลงไป  นอกจากนี้วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ยังกอใหเกิดความ
เช่ือข้ึนได  ซ่ึงความเช่ือในเร่ืองอาหารลวนมีผลตอพฤติกรรม การบริโภค ไมวาจะเปนการเลือกซ้ือ  
ชนิดอาหาร  การจัดอาหาร หรือรูปแบบการบริโภค และความเช่ือบางอยางมีกฏเกณฑจนกลายเปน
ขอหาม  (Taboo)  ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละสังคมและกลุมอายุ  นอกจากนี้ยังพบอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมภายนอก หรือวัฒนธรรมขามชาติ   โดยเฉพาะในปจจุบัน การบริโภคอาหารของคนไทย
ในสังคมเมืองเห็นไดชัดวาไดรับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากประเทศตะวันตกเปนสวนใหญ  
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ท้ังประเภทอาหาร  การบริการ  รูปแบบการบริโภค  และการจัดสถานท่ี  อาหารประเภททันใจใน
รูปแบบตะวันตกมีอยูท่ัวไปในเขตเมืองทุกจังหวัด  เปนท่ีนิยมของผูบริโภครุนใหมมาก แมจะมี
ราคาแพงก็ตาม  แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของสังคมปจจุบันท่ีไดรับการถายทอดวัฒนธรรมจาก
ตางประเทศสามารถเปล่ียนคานิยมของคนไทยไดงาย  นอกจากน้ีคานิยมลวนมีอิทธิพลสูงตอ
พฤติกรรมการบริโภค  โดยมีอิทธิพลมาจากกระแสของสังคมและความเจริญกาวหนา 
ทางเทคโนโลยี ตลอดจนรูปแบบการดํารงชีวิตของคนในสังคม   การบริโภคอาหารบางอยางเปล่ียน
ไดโดยงายเพียงเพราะคนบางกลุมมีคานิยมวาเปนเร่ืองโกหรู เปนอาหารของคนมีระดับ กระแสของ
การโฆษณา ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะความเช่ือท่ีสงผลถึงคานิยมดานอาหารเพื่อสุขภาพดวยแลว 
ยิ่งกอใหเกิดพฤติกรรมการกินท่ีไมถูกตองไดงาย ( วีณะ วีระไวทะยะ และสงา  ดามาพงษ , 2541 ) 
 4.  ปจจัยดานการศึกษา และการเรียนรู    กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ( 2549 ) ไดสรุปถึงปจจัยดานการศึกษาและการเรียนรูวา การเปล่ียนแปลงของชีวิต
ความเปนอยู  วัฒนธรรม และคานิยมท่ีไดรับใหม ๆ สงผลตอการเรียนรูและประสบการณใน 
การดํารงชีวิต ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะ
โภชนาการ ประเทศไทยมีระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบท่ียังไมกาวหนาเทาท่ีควร 
โดยเฉพาะในสวนการศึกษาระดับภูมิภาค   ท้ังท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม แตยังไมครอบคลุมท่ัวประเทศ อันเปนปจจัยท่ีสงผลตอ 
ความเปนอยูของประชาชน เนื่องจากระบบการศึกษาดังกลาวกอใหเกิดการพัฒนาในเร่ืองของ
ความรู ทัศนคติ และการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจเลือกซ้ือและ
การบริโภคอาหาร  

วีณะ วีระไวทะยะ และสงา  ดามาพงษ สงา ( 2541 ) ไดสรุปวาการศึกษาของพอบานหรือ
แมบานมีความสําคัญมากตอการบริโภคอาหารของสมาชิกในครอบครัว  ถาพอบานแมบานมี
การศึกษาดี  มีความรูในเร่ืองการบริโภคอาหารอยางถูกตอง ทําใหรูจักเลือกซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน
ใหสมาชิกในครอบครัว  และยังชวยอบรมปลูกฝงนิสัยการบริโภคที่ดีใหกับสมาชิกตอไป  หากเปน
ผูมีการศึกษาดี  แตขาดความรูทางโภชนาการก็สามารถหาความรูในเร่ืองนี้เพิ่มเติมจากทางเอกสาร  
ส่ิงพิมพ หรือวิทยุและโทรทัศนได 
 5.  ปจจัยดานการส่ือสารโฆษณา  ปจจัยดานนี้มีผลตอการเลือกบริโภคอาหารของ
ประชาชน  จากการไดรับอิทธิพลของการตลาดท่ีใชเทคโนโลยีของการส่ือสาร ซ่ึงในปจจุบัน 
การส่ือสารในระบบสากลทําใหขอมูลตาง ๆ เสนอไดอยางรวดเร็ว  และแพรกระจายท่ัวถึงผูบริโภค  
ผูบริโภคจึงไดรับการเสนอขาย หรือตกเปนเหยื่อของการโฆษณาสินคาท่ีเปนอาหารจากส่ือตาง ๆ  
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เชน  วิทยุ โทรทัศน และส่ิงพิมพสวยงาม  ซ่ึงอาจทําใหตัดสินใจซ้ือท้ัง ๆ ท่ีอาหารนั้นอาจไมใช
อาหารในประเพณีไทยมากอน  ( วีณะ วีระไวทะยะ และสงา  ดามาพงษ สงา ,2541 )   

เอกชาติ  ใจเพชร ( 2549 )  ไดสรุปไววา ส่ือโฆษณาเปนส่ิงท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดใน 
การหลอหลอมใหคนมีรสนิยมการบริโภคที่หลากหลาย   ส่ือโฆษณาไมไดทําใหเ ร่ืองของ 
การบริโภคเปนเร่ืองของการบริโภคอาหารเพียงอยางเดียว  แตทําใหการบริโภคอาหารนั้นมีคุณคา
ในเชิงสัญญะแฝงอยูดวย  เชน  การกินส่ิงนี้ทันสมัย  การกินในอีกส่ิงหนึ่งนั้นลาสมัย  ทําใหการกิน
กลายเปน  “ตัวบงบอกฐานะ” ทางสังคมและรายได  ซ่ึงสวนมากแลว  อาหารที่มีการโฆษณามาก  
มักจะเปนอาหารท่ีมีคุณคานอยลงตามลําดับ  ท้ังนี้เพราะผูผลิตอาหารนั้น ๆ ตองนําเงินไปทุมใหกับ
การโฆษณา และตองจํากัดเงินท่ีใชในการผลิตอาหารท่ีแทจริงใหนอยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับ  
จันทนทิพย  ล้ิมทองกุล ( 2541 ) ท่ีใหความเห็นวาส่ือมวลชน ในรูปของส่ิงตีพิมพ  ทีวี  วิทยุ หรือส่ือ
อ่ืนใด ลวนมีสวนทําใหทัศนคติของคนท่ีมีตออาหารเปล่ียนไป  ซ่ึงการโฆษณาสินคาของเอกชนท่ี
ปรากฏในส่ือมวลชนอาจมีท้ังประเภทท่ีโฆษณาเกินความจริง หรือโฆษณาท่ีเปนการใหการศึกษา
ไปดวย  ผูบริโภคจะตองใชดุลยพินิจกอนการเลือกซ้ือหรือเลือกใช  นอกจากนี้ กองโภชนาการ  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2549) ไดใหขอมูลวากระแสการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมสงผลกระทบไปท่ัวประเทศทําใหมีการรับขอมูลขาวสารรวดเร็ว  กอใหเกิดรูปแบบ 
การโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและการขายตรง  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง  รถบริการอาหาร  
(รถกับขาวเร) มีการเขาถึงเกือบทุกชุมชนในภูมิภาค   อีกท้ังการเปดตลาดนัดสินคาราคาถูก   
ท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคในชุมชนไดโดยตรง นับเปนกระแสท่ีมีแพรหลายมากในชวง 4 – 5 ปท่ี
ผานมา ประกอบกับความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑอาหารที่มีการแขงขันทางการตลาด
สูงข้ึน  ทําใหมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ืออาหาร และเกิดกระแสนิยมการบริโภคที่ไมถูกตอง และ 
ไมปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้ยังมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารอีกหลายปจจัย  โดยเปนปจจัยท่ีมีผล
ทางออม อันไดแก  ปจจัยเอ้ือตอนโยบายรัฐของรัฐบาล  รวมท้ังมาตรการตาง ๆ ท่ีมีผลตอ 
การควบคุมการบริโภคอาหาร 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อาภาภรณ   คํากัมพล ( 2546 ) ศึกษาการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลท่ีพักในหอพกั
พยาบาล  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ตอการบริโภคอาหารของ
นักศึกษาที่พักในหอพักพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยใชกลุมตัวอยาง
จํานวน  221  คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
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บริโภคโดยสวนรวมอยูในระดับพอใช คือ มีคาเฉล่ีย 2.71 พฤติกรรมการบริโภคระดับดีและมี
คาเฉล่ียสูงสุดคือ การไมเคยดื่มสุราและเคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล โดยมีคาเฉล่ีย 3.71 
และพฤติกรรมการบริโภคที่ไมดีอยางมากและมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ การซ้ืออาหารรับประทาน โดยมี
คาเฉล่ีย 1.33 และปจจัยกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลท่ีพักหอพักมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  คือ ขอคํานึงในการซ้ืออาหารในเร่ืองของความ
สะอาด 
 กรรณิการ  นิติอภัยธรรม ( 2547 ) ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ และปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนิสิต   
โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  420  คน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และการวิเคราะหไคสแควร ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ พบวา นิสิตรับประทานผลไมสด  นิสิตไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาหารเพ่ือ
สุขภาพจากโทรทัศน ของหวานและอาหารวางท่ีนิสิตรับประทานคือผลไมไทย และนิสิตซ้ืออาหาร
เพื่อสุขภาพจากหางสรรพสินคา  สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ พบวา เพศ สภาพการอยูอาศัย และการศึกษาของบิดา  
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ดานประเภทของอาหาร  แหลงขอมูล
ในการรับรูขาวสาร รูปแบบการบริโภคอาหาร และสถานท่ีซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ  และสาขาวิชามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพดานประเภทของอาหาร รูปแบบ 
การบริโภคอาหาร และสถานท่ีซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ  การเรียนรายวิชาท่ีเกี่ยวกับอาหารหรือสุขภาพ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพดานประเภทอาหาร แหลงขอมูลใน 
การรับรูขาวสาร และรูปแบบการบริโภคอาหาร  รายไดของนิสิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพดานประเภทของอาหาร และแหลงขอมูลในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
อาหารเพื่อสุขภาพ   ขนาดครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
ดานประเภทของอาหาร  และการศึกษาของมารดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ดานประเภทของอาหาร  แหลงขอมูลในการรับรูขาวสาร และสถานท่ีซ้ืออาหาร 

นงคนุช  ประยูรหงส ( 2547 ) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม 
สุขบัญญัติแหงชาติของนิสิตปริญญาตรี ปท่ี  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีจุดมุงหมาย
ในการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนิสิต  ตามตัว
แปรเพศ  กลุมสาขาวิชา  เงินท่ีไดรับจากผูปกครอง  ระดับการศึกษาของผูปกครองและอาชีพ
ผูปกครอง  รวมท้ังศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  เจตคติในการ
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บริโภคอาหาร คานิยมทางดานสุขภาพ  ความเช่ืออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  การมุงอนาคต
ควบคุมตน  อิทธิพลของส่ือมวลชนและวัฒนธรรมการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ  และศึกษาปจจัยท่ีสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ  กลุมตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรี ปท่ี  1   จํานวน  352  คน  ไดมา
โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบ และ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา นิสิตปริญญาตรีปท่ี  1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติอยูในระดับปานกลาง  นิสิตท่ีมีเพศ กลุม
สาขาวิชา ไดรับเงินจากผูปกครอง และการศึกษาของผูปกครองตางกัน  มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติไมแตกตางกัน  และพบวานิสิตท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  สวนความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  เจตคติในการบริโภคอาหาร  คานิยมทางดานสุขภาพ  
ความเช่ืออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  การมุงอนาคตควบคุมตน  อิทธิพลของส่ือมวลชนและ
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุข
บัญญัติแหงชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และพบวาคานิยมทางดานสุขภาพ  อิทธิพล
ของส่ือมวลชน  การมุงอนาคตควบคุมตน และวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร  สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติของนิสิตไดรอยละ 38.80 

ธนากร  ทองประยูรและคณะ (2548) ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตนักศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนิสิตนักศึกษา กับปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยความรู
ดานอาหารและโภชนาการ  กลุมตัวอยางจํานวน  720  คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอน  เปนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี  1  -  4 และสูงกวา เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว และครอบครัว แบบทดสอบความรู และมาตรวัด
การปฏิบัติ  ผลการศึกษาพบวา นิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง 
( X = 1.15 S.D.=0.18 ) และพบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต
นักศึกษา ไดแก  ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ และลักษณะการอยูอาศัย ปจจัยดานครอบครัว คือ 
รูปแบบการบริโภคอาหารของครอบครัว ( r = .57 ) และปจจัยความรูดานอาหาร และโภชนาการ  
( r = .34 ) 

ภัทรา  ไชยา ( 2549 ) ศึกษาเร่ือง  ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของนักศึกษา
พยาบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารและความสัมพันธ
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ระหวางภาวะโภชนาการกับการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาล  ประชากรจํานวน  60  คน  
เปนนักศึกษาช้ันปท่ี  3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา  
2548  เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและแบบบันทึกน้ําหนักและสวนสูง  มีคาความเช่ือม่ัน
เทากับ  0.78  วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี  คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแครมเมอรวี  ผลการศึกษาพบวาประชากรมีภาวะโภชนาการ
ปกติรอยละ  63.33  ภาวะโภชนาการตํ่ากวาปกติ รอยละ  31.67  และภาวะโภชนาการเกินปกติ  รอย
ละ 5.00  การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับดี คือ มีคาเฉล่ีย 1.77  สวน 
การบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับดี คือมีคาเฉล่ีย 1.31  ความสัมพันธระหวาง
ภาวะโภชนาการกับการบริโภคอาหารตามมื้อโดยรวม  การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมโดยรวม และ
การบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสมโดยรวมมีความสัมพันธระดับนอย ( แครมเมอรวี  = .207  ,  .249  
และ .218 ) 
 สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ  นั้น N. Madeleine ( 2003 ) ไดศึกษาเร่ือง สุขภาพของวยัรุน  
ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารมีความสําคัญมากกวาความรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางอาหารเฉพาะอยางกับน้ําหนักตัววามีความเก่ียวของกับความเช่ือและพฤติกรรมอยางไร  
รวมท้ังหาความสัมพันธระหวางความรู ความเช่ือ และพฤติกรรมระหวางการพยายามลดนํ้าหนักตัว  
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 902 คน  ในประเทศออสเตรเลีย  
ผลการศึกษาพบความสัมพันธอยางมากระหวางความกังวลเกี่ยวกับสวนประกอบในอาหารกับ 
การบริโภคอาหาร  ความเช่ือเร่ืองอาหารกับการบริโภคอาหารเหลานั้น  และความเช่ือเกี่ยวกับ
น้ําหนักตัว และการลดน้ําหนัก มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม และพบวาความรูเกี่ยวกับอาหารท่ี
รับประทานเพ่ือลดนํ้าหนักมีผลเพียงเล็กนอยเทานั้นตอพฤติกรรมการลดน้ําหนักตัว   
 J.S.A. Edwards and HL. Meiseiman ( 2003 )  ศึกษา การเปล่ียนแปลงนิสัยการบริโภค
อาหารในชวงปแรกของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย   มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบนิสัยการ
บริโภคอาหารของนักศึกษาท่ีจากครอบครัวในเดือนกันยายนเพื่อเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
จนถึงเดือนพฤษภาคมในปการศึกษานั้น  โดยการแบงจํานวนนักศึกษาช้ันปท่ี 1  เปน  3  กลุม คือ  
97  123 และ 157 คน ตามลําดับ โดยสํารวจถึงความถ่ีในการบริโภคอาหารของนักศึกษาในเดือน
กันยายน  มกราคม  และพฤษภาคมในปตอมา ผลการศึกษาพบวาการไดรับพลังงาน โปรตีน ไขมัน 

และคารโบไฮเดรตลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05  ) ต้ังแตเดือนกันยายน ถึงมกราคม ท้ังเพศชาย
และหญิง  ผลการศึกษาแสดงถึงการไดรับพลังงานลดลงเพียงเล็กนอยในกลุมเพศชายในชวงเดือน 
มกราคมถึงพฤษภาคม และเพิ่มข้ึนเล็กนอยในกลุมเพศหญิงในชวงเวลาเดียวกันอยางไมมีนัยสําคัญ  
และยังพบการดื่มแอลกอฮอลเพิ่มข้ึนในกลุมเพศชายในทุกชวงการศึกษาแตการเพิ่มข้ึนไมมี
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นัยสําคัญ นอกจากนี้ยังพบวาความถ่ีและชนิดของอาหารท่ีบริโภคลดลงในชวงเดือน กันยายนถึง
มกราคม แตการไดรับสารอาหารยังพบวาไดรับสารอาหารมาก ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองให
ความสําคัญในการเฝาระวังการบริโภคอาหารของนักศึกษาในชวงปแรกท่ีออกจากบานวาเพียงพอ
หรือไม  รวมถึงการบริโภคแอลกอฮอล 
 P. Hsieh  ( 2004 )  ศึกษา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกอาหารวางท่ีดีหรือไมดี 
ตอสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยนิวคาลเซิล ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกอาหารวางท่ีมีหรือไมมีประโยชนตอสุขภาพในกลุมนักศึกษา โดย
ศึกษากับนักศึกษาจํานวน  10  คน  ท่ีกําลังศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย  
ใชแบบสอบถามก่ึงมีโครงสรางจากน้ันนํามาวิเคราะหหาขอมูลเชิงเนื้อหา  จากการศึกษาพบวา
นักศึกษาบริโภคอาหารวางหลากหลายชนิด  และจําแนกอาหารวางโดยท่ัวไปวาไมมีประโยชนตอ
สุขภาพ  ส่ีหัวขอหลักท่ีศึกษาคือการรับรูเกี่ยวกับอาหารวางท่ีมีและไมมีประโยชนตอสุขภาพ  ปจจัย
ท่ีเกี่ยวของตอการเลือกอาหารวางท่ีมีหรือไมมีประโยชนตอสุขภาพ  ความรูสึกท่ีเกี่ยวของกับการ
บริโภคอาหารวาง และวิธีท่ีจะหลีกเล่ียงอาหารวางท่ีไมมีประโยชน  โดยพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การเลือกอาหารวางท่ีมี หรือไมมีประโยชนตอสุขภาพ  ไดแก  สภาพแวดลอม  การหาไดงายของ
อาหารวาง  ภาระการเรียนท่ีหนัก  ปญหาสุขภาพ  ลักษณะนิสัย  และการมีกิจกรรมทางสังคม   
 S.R. Davy , BA. Benes and JA. Driskll  ( 2006 ) ไดศึกษา  แนวโนมการกินอาหารของตาง
เพศตอนิสัยการกิน  และความเช่ือดานโภชนาการของกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยตะวันตกตอนกลาง
ของสหรัฐอเมริกา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของเพศตอแนวโนมการกินอาหาร  นิสัย
การกิน  และความเช่ือดานโภชนาการของกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยตะวันตกตอนกลางของ
สหรัฐอเมริกา วิธีการศึกษาใชแบบสอบถาม และการวัดสัดสวนรางกายกับนักศึกษาชาย  105  คน  
หญิง  181  คน  ผลการศึกษาพบนัยสําคัญในระดับมากของเพศชายท่ีเกี่ยวของกับความสูง  น้ําหนัก 
และคาดัชนีมวลกาย  สวนในเพศหญิงพบนัยสําคัญในการกินอาหารไขมันตํ่า และคารโบไฮเดรตตํ่า
มากกวาเพศชาย  เพศหญิงมีการเรียนรูเร่ืองโภชนาการจากครอบครัว  นิตยสาร /หนังสือพิมพ
มากกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ  นอกจากน้ีพบนัยสําคัญของเพศหญิงมากกวาเพศชายในการใส
น้ําตาลลงในอาหาร ซ่ึงแสดงถึงการใหความสําคัญตอการจํากัดการบริโภคคารโบไฮเดรต  และตอ
การจํากัดการบริโภคไขมันเพื่อการลดน้ําหนัก  และใหความสําคัญตอการรับประทานอาหารที่
หลากหลายเพ่ือสุขภาพท่ีดีถึงรอยละ  94.4  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 A.B.  De Guzman  and others ( 2006 ) ไดศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร  
นิสัยการรับประทานอาหาร และอารมณท่ีมีผลตอการเลือกอาหารของนักศึกษาฟลิปปนสในกลุม
ระดับวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร  นิสัย 
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การรับประทานอาหาร และอารมณท่ีมีผลตอการเลือกอาหารในวัยรุนฟลิปปนส  จากนักศึกษากลุม
ตัวอยางจํานวน  20  คน แบงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน  อยางละ  10  คน  
ชาย  5  คน  หญิง  5  คน  ใชวิธีการเก็บขอมูลประวัติสวนตัว และการสัมภาษณโดยการบันทึกเทป  
ผลการศึกษาพบวา  ผูหญิงมีการตอบสนองตอการเลือกประเภทอาหารมากกวาผูชาย เพราะมี
อารมณแปรปรวน  สภาวะอารมณตาง ๆ สงผลใหผูหญิงเลือกรับประทานอาหารประเภทน้ําตาล 
และไขมัน  ผูชายเลือกรับประทานอาหารประเภทคารโบไฮเดรต และโปรตีน ซ่ึงชวยซอมแซมสวน
ท่ีสึกหรอ และสรางกลามเนื้อ  ท้ังเพศชายและเพศหญิงรับประทานอาหารไดมากข้ึนเม่ือมีความสุข  
มีความรูสึกผอนคลาย หรือรูสึกเบ่ือหนาย และรับประทานอาหารลดลงเม่ือรูสึกต่ืนเตน เครียด และ
ซึมเศรา 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีตางๆ  ตลอดจนการวิจัยท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปไดวาปจจัยท่ี
มีผลตอการบริโภคอาหาร ประกอบไปดวยปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยตัวบุคคล  ปจจัยทางดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ปจจัยดานครอบครัว  สังคม  เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ปจจัยดาน
การศึกษาและการเรียนรู  และปจจัยดานการส่ือสารโฆษณา   
 
กรอบแนวคิด 
 การบริโภคอาหารมีปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร ไดแก ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัย
ดานครอบครัว  ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม  ปจจัยดานส่ือเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ และ
ความรูดานอาหารและโภชนาการ  ซ่ึงลวนเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหารท้ังส้ิน และ
ปจจัยตาง ๆ มีความสัมพันธกับการบริโภคอาหารมากนอยตางกัน 


