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สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study)  เพื่อศึกษาพฤติกรรม
บริโภคอาหารและความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมบริโภคของเด็กนักเรียนประถมศกึษา  
ช้ันปท่ี 6 โรงเรียนในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 1,789 คน เลือกกลุมตัวอยางจํานวน 179 
คน โดยใชวิธี  Cluster Random Sampling จาก 2 เขตท่ีต้ังของโรงเรียน คือ เขตเทศบาลตําบล 
จํานวน 4 โรงเรียน กลุมตัวอยาง 89 คน เขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 โรงเรียน กลุม
ตัวอยาง 90 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ี
ผูศึกษาสรางข้ึนเอง  ประกอบดวย  แบบสอบถาม  2  ชุด   คือ แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง    และ
แบบสอบถามสําหรับนักเรียนกรอก วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติ
เชิงพรรณนา 

 
สรุปผลการศึกษา 
ขอมูลท่ัวไป 

ลักษณะของประชากรกลุมตัวอยาง แบงตามเขตท่ีต้ังของโรงเรียนเปน 2 เขต คือ เปน
นักเรียนท่ีอยูในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลและเขตเทศบาลตําบลในสัดสวนใกลเคียงกัน 
เชนเดียวกับจํานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ซ่ึงมีอายุระหวาง 11  - 15 ป โดยอายุเฉล่ียเทากับ 
12 ป 25 วัน  มีคาดัชนีมวลกายผอม และปกติเปนสวนใหญ เม่ือเปรียบเทียบคาดัชนีมวลกาย พบวา
ไมมีความแตกตางกันระหวาง นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงและเขตท่ีต้ังของโรงเรียน นักเรียนสวน
ใหญพักอาศัยอยูกับบิดาและมารดา โดยแมจะเปนผูใหการดูแลนักเรียนในเร่ืองตาง ๆ  นักเรียน
เดินทางมาโรงเรียนเอง รอยละ 42.5 เงินท่ีใชเปนคาอาหารนักเรียนไดรับจาก พอและแม รอยละ 
48.0  ผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากท่ีสุด คือ 68 ป อายุนอยท่ีสุด 
30 ป การศึกษาของบิดา มารดา และผูปกครอง สวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา บิดา มารดาและ
ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง รายไดของครอบครัวอยูระหวาง 3,001–5,000 บาทเปนสวนใหญ 
และครอบครัวรอยละ 55.3 มีความพอเพียงของรายไดกับรายจาย   
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ความรูเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ 

 ระดับความรูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการโดยรวมอยูในเกณฑปานกลางนักเรียนมีความรู
ในหมวดโภชนาการและการเลือกกินอาหารอยูในระดับดี ท่ีเหลือ คือ อาหารหลัก 5 หมู การเลือก
ซ้ืออาหารและสารปนเปอนในอาหารอยูในระดับปานกลาง 

 ความรูรายขอท่ีนักเรียนตอบถูกมากท่ีสุดคือ อาหารมื้อเชาเปนม้ือท่ีสําคัญรางกายสามารถ
นําเอาพลังงานมาใชไดมากท่ีสุด รอยละ 97.8 และยังมีความรูรายขอท่ีนักเรียนสามารถตอบไดเปน
จํานวนมากใกลเคียงกันคือ รางกายตองการสารอาหารในนมเพ่ือสรางกระดูกและฟน รอยละ 94.4 
และการกนิอาหารท่ีใสผงชูรสมาก ๆ จะเกดิโทษตอรางกาย รอยละ 92.3  ขอท่ีนักเรียนตอบถูกนอย
ท่ีสุด คือ เคร่ืองหมาย อย. เปนเคร่ืองหมายท่ีบอกถึงวาอาหารนั้นปลอดภัย 

 ความรูรายหมวด หมวดอาหารหลัก 5 หมู ขอท่ีนักเรียนตอบถูกตองมากท่ีสุด คือ สาร
ไอโอดีนมีในเกลือปน น้ําปลา และอาหารทะเลมากท่ีสุด ขอท่ีนักเรียนตอบถูกนอยท่ีสุด คือ แปง 
น้ําตาล ขาวใหสารอาหารโปรตีน  หมวดสารปนเปอนในอาหาร ขอท่ีนักเรียนตอบถูกตองมากท่ีสุด
คือ อาหารที่ทอดในนํ้ามันท่ีใชแลวหลาย ๆ คร้ังจะมีสารกอโรคมะเร็ง และมีขอท่ีนกัเรียนตอบถูก
นอยท่ีสุด คือ สีท่ีใชยอมผาสามารถนํามาผสมในอาหารได  หมวดโภชนาการ ขอท่ีนักเรียนตอบถูก
มากท่ีสุดคือ อาหารมื้อเชาเปนม้ือท่ีสําคัญ รางกายสามารถนําเอาพลังงานมาใชมากท่ีสุด ขอท่ี
นักเรียนตอบถูกนอยท่ีสุด คือ อาหารมื้อเย็น ควรรับประทานกอนเขานอนอยางนอย 3 ช่ัวโมง 
หมวดการเลือกซ้ืออาหาร ขอท่ีนักเรียนตอบถูกมากท่ีสุดคือ อาหารกระปองท่ีปลอดภัยตองมีฉลาก
ครบถวน ไมมีสนิมเกาะ สวนขอท่ีนักเรียนตอบถูกนอยท่ีสุดคือ ผักท่ีไมมีรอยกัดของหนอนหรือ
แมลงคือผักปลอดสารพิษ  หมวดการเลือกกินอาหาร ขอท่ีนักเรียนตอบถูกมากท่ีสุด คือ การกิน
อาหารที่ใสผงชูรสมาก ๆ จะทําใหเกิดโทษตอรางกาย และขอท่ีนักเรียนตอบถูกนอยท่ีสุดคือ การ
กินอาหารท่ีปงหรือยางจนบางสวนไหมเกรียมจะทําใหเปนโรคกระเพาะอาหาร 

 
พฤติกรรมบริโภคอาหาร 
 พฤติกรรมท่ีถูกตอง ท่ีนักเรียนปฏิบัติมีมากท่ีสุดคือ การกินอาหารครบ 3 ม้ือ ทุกวัน รอยละ 
86.0 พฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติไดถูกตองนอย คือ ดื่มนมวันละ 1-2 แกวทุกวัน มีเพียงรอยละ 33.0 
เทานั้น และการดื่มน้ําวนัละ 8 แกวทุกวนั มีผูปฏิบัติถูกตอง รอยละ 34.1  
 พฤติกรรมการบริโภคท่ีไมถูกตอง มีนักเรียนบางสวนไมเคยปฏิบัติไดแก การกนิขนมท่ีไม
มีเคร่ืองหมาย อย. มีผูไมเคยกินรอยละ 66.5 คาเฉล่ีย 2.45  การกินมามาตมอยางเดยีว มีคนไมเคยกนิ
ถึงรอยละ30.2 คาเฉล่ีย2.11 และการกนิมามาดิบโดยไมทําใหสุก มีคนไมเคยกินรอยละ26.3 คาเฉล่ีย 
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2.14 นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคไมถูกตอง มีความถ่ีในการปฏิบัติ 1–3 วัน ตอสัปดาห 
ไดแก การกินลูกอม ขนมหวาน การกินมามาดิบ พบถึงรอยละ 63.1 เทากัน  การดื่มน้ําอัดลมสัปดาห
ละ 1 – 3 วัน รอยละ 56.4 การกินอาหารปงยางสัปดาหละ 1 – 3 วัน รอยละ 55.1 

  

ปจจัยเสริม 

 ปจจัยเสริมท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับสูง เรียงตามลําดับไดดังนี้ เวลาท่ีอยูบานนักเรียนจะได
กินอาหารพรอมกับผูปกครอง คาเฉล่ีย 2.43  ผูปกครองทําอาหารท่ีมีอาหารครบ 5 หมูใหนักเรียน
กิน คาเฉล่ีย 2.15   

 ปจจัยเสริมท่ีอยูระดับนอย เรียงตามลําดับไดดังนี้ โรงเรียนหามไมใหแมคานําลูกอม 
น้ําอัดลมมาขาย คาเฉล่ีย1.33 นักเรียนจะซ้ือขนมเพราะอยากไดของแถมท่ีเปนของเลน คาเฉล่ีย 0.88 
 
ปจจัยเอ้ือ 

 ปจจัยเอ้ือท่ีอยูระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก นกัเรียนไดกินอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจดั 
คาเฉล่ีย 2.33  ท่ีบานนักเรียนจะไดกินอาหารครบ 5 หมู คาเฉล่ีย 2.07 โรงเรียนจะทําอาหารกลางวนั 
มีอาหารครบ 5 หมู คาเฉล่ีย 2.02  นักเรียนจะซ้ืออาหารกลางวันจากรานคาในโรงเรียน คาเฉล่ีย 1.98   
  ปจจัยเอ้ือท่ีอยูระดับนอย เรียงตามลําดับ ไดแก นกัเรียนซ้ือลูกอม ขนมหวาน จากรานคา
รอบๆโรงเรียนหลังเลิกเรียน คาเฉล่ีย 1.04 นักเรียนซ้ือลูกอม ทอฟฟ จากรานคาในโรงเรียน คาเฉล่ีย 
1.01 นักเรียนซ้ือน้ําอัดลมจากรานคาในโรงเรียน คาเฉล่ีย 0.96  นักเรียนหอขาวกลางวันมากนิท่ี
โรงเรียน คาเฉล่ีย 0.68 

 

ปจจัยแวดลอม 
ปจจัยแวดลอมท่ีทําการศึกษา แหลงท่ีมาของอาหารจําแนกตามลักษณะ พบวาครอบครัวได

อาหารสดมาจากตลาด รอยละ 55.9 รองลงมาคือรานคาในหม ู บาน รอยละ 44.7 สวนอาหารปรุง
สําเร็จ ครอบครัวไดมาจากตลาด รอยละ 39.43  รองลงมาคือรานคาในหมูบาน รอยละ 36.0  เชนกัน  
จากตาราง แหลงท่ีมาของขนมท่ีผูปกครองซ้ือใหนักเรียน พบวา ผูปกครองซ้ือขนมจากรานคาใกล 
ๆ บานใหนักเรียนมากท่ีสุด รอยละ 74.3 รองลงมาคือรานมินิมารท รอยละ 12.92  อาหารและขนมที่
นักเรียนไดมา อันดับท่ี 1 คือ ซ้ือเอง รอยละ 74.3 ลําดับท่ี 2 เปนขนมท่ีผูปกครองซ้ือให รอยละ 47.6 
และไปซ้ือกับผูปกครอง เปนอันดับ 3 รอยละ 39.7 โดยเพื่อนใหมาเปนลําดับท่ี 4 มีมากท่ีสุด รอยละ 
73.2 ซ่ึงสถานท่ีท่ีนักเรียนซ้ืออาหารและขนมมากท่ีสุดคือ รานคาในโรงเรียนท่ีแมคานํามาขาย รอย
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ละ 40.2 รองลงมาคือ รานคาสหกรณโรงเรียน รอยละ30.2  รานคาใกลๆ บาน รอยละ 21.8 และ
รานคารอบๆโรงเรียน มีนอยท่ีสุด รอยละ 7.8 โดยเวลาท่ีนักเรียนใชซ้ืออาหารและขนม มากท่ีสุดคือ 
พักเท่ียง รอยละ 26.8  รองลงมาคือ หลังเลิกโรงเรียนตอนเย็น รอยละ 26.8  

จํานวนเงินท่ีนักเรียนไดรับไปโรงเรียน มีจํานวน ต้ังแต 4 บาท ถึง 60  บาท  โดยนักเรียน
สวนใหญไดรับไปโรงเรียน ประมาณวันละ 16 – 20 บาท โดยสวนนอยท่ีนักเรียนไดรับเงินไป
โรงเรียนนอยกวาวันละ 5 บาท ซ่ึงเงินจํานวนนี้ถูกแบงเปนเงินท่ีใชซ้ือขนม ประมาณวันละ 5–10  
บาท เปนสวนใหญ นอกจากน้ีพบวานักเรียนบางสวนไดรับเงินหลังเลิกเรียนอีกประมาณวันละ     
5-10 บาท โดยมีความถ่ีของการไดรับเงินหลังเลิกเรียน นาน ๆ คร้ัง  

วิธีการไดมาและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร พบวา วิธีการไดมาของอาหาร 
ครอบครัว รอยละ 55.3  ครอบครัวสวนใหญทําอาหารกินเอง ในขณะท่ี รอยละ 26.8  ทํากินเองทุก
ม้ือและซ้ืออาหารปรุงสําเร็จมารับประทานดวย ซ่ึงจะซ้ืออาหารปรุงสําเร็จรูปมาบริโภค นาน ๆ คร้ัง 
โดยมีเหตุผลของการซ้ืออาหารสําเร็จรูปมาบริโภค เพราะไมมีเวลาทํากินเอง  

สวนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารมารับประทานเพราะสะอาด ปลอดภัย มากท่ีสุด 
มีคุณคาทางอาหารครบถวน รสชาติความอรอย อยากลองชิม ราคาถูก และสีสันนารับประทาน เรียง
ตามลําดับ 
 ผูปกครองมีความคิดเห็นวาไมควรจําหนาย ลูกอม ขนมหวานในโรงเรียน มากท่ีสุด รองลง 
มาคือ น้ําอัดลม  มะมวงดอง ขนมกรุบกรอบ และ ลูกช้ินทอดไสกรอก ตามลําดับ  โดยผูปกครองจะ
ซ้ือลูกอม ขนมหวานและซอกโกแลต ใหนักเรียน เปนบางคร้ัง และอนุญาตใหนักเรียนซ้ือขนมกรุบ
กรอบไดเอง รอยละ 53.1 รองลงมาคือ ไปเลือกซ้ือดวยกัน รอยละ 31.3  หามไมใหซ้ือ รอยละ 15.6 
แตอยางไรก็ตามผูปกครองก็ยังใหอิสระแกนักเรียนในการเลือกซ้ือขนม โดยนักเรียนสามารถเลือก
เองเปนสวนใหญ มีเพียงรอยละ 2.2 ท่ีไมเคยใหนักเรียนเลือกซ้ือขนมไดเอง ซ่ึงผูปกครองยอมรับวา 
ผูปกครองควบคุมไดเฉพาะเวลาท่ีซ้ือดวยกัน มีสวนนอยเทานั้นผูปกครองไมใหนักเรียนไดกินเลย 
รอยละ 2.8  

 การซ้ือขนมกรุบกรอบเตรียมไวท่ีบาน ผูปกครองจะซื้อไวนานๆคร้ัง รอยละ 67.6 รองลงมา 
คือไมเคยซ้ือไวเลย รอยละ 25.1 และซ้ือไวเปนประจํา รอยละ 7.3 

 พฤติกรรมบริโภคของผูปกครอง ผูปกครองกินขนมกรุบกรอบนาน ๆ คร้ัง รอยละ 76.5 กนิ
บอยคร้ัง รอยละ11.7 ไมกินเลย 10.1 และกินทุกวัน รอยละ 1.7 และผูปกครองสวนใหญดื่มน้ําอัดลม
นานๆ คร้ัง 
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 การดื่มน้ําอัดลมของครอบครัว พบคนในครอบครัวบางคนเทานั้นท่ีดืม่น้ําอัดลม มากท่ีสุด
รอยละ 69.3 คนในครอบครัวดื่มน้ําอัดลมทุกคน รอยละ 25.1 คนในครอบครัวไมดืม่เลย รอยละ 5.6 

 การซ้ือน้ําอัดลมเตรียมไวท่ีบาน ครอบครัวท่ีซ้ือน้ําอัดลมเตรียมไวท่ีบาน นานๆคร้ัง รอยละ 
65.9 ไมเคยซ้ือไวเลย รอยละ 25.1 ซ้ือเตรียมไวเปนประจํา รอยละ 3.4 

 พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปของนักเรียนพบวาผูปกครองใหนักเรียนกินบะหม่ี 
สําเร็จรูป นาน ๆคร้ัง มากท่ีสุด รอยละ 79.9 คอนขางบอย รอยละ 17.3 ไมใหกินเลย รอยละ 1.7   
กินทุกวัน รอยละ 1.1 โดยมีเหตุผลท่ีใหนักเรียนกินบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เพราะไมมีเวลาทําอาหาร 
รอยละ 40.2 นักเรียนชอบกิน รอยละ 21.8 นักเรียนเบ่ืออาหารท่ีทําเอง รอยละ 20.7 สะดวกเพราะมี
อยูแลวท่ีบาน รอยละ 12.3 ประหยัด รอยละ 3.4 
 
ความสัมพันธระหวางความรูกับปจจัยท่ีมีผลตอระดับความรูเก่ียวกับอาหารและโภชนาการของ
นักเรียน  

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับ ระดับความรูเร่ืองอาหารของนักเรียน ดวย
สถิติ Chi-Square Test พบวาลักษณะทางประชากรของนักเรียนท่ีมีความสัมพันธกับระดับควมรู 
ไดแก เพศและนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนเขต อบต. และเขตเทศบาล ท่ี P-value 0.008 และ 0.001 
สวนดัชนีมวลกายกับระดับความรูไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ  สวนลักษณะทางประชากรของ
ผูปกครองท่ีมีความสัมพันธกับระดับความรู ไดแก การศึกษาของบิดา มารดา อาชีพของบิดา มารดา 
ท่ี P-value 0.001 ,0.003 , 0.001 และ 0.004 ตามลําดับ 

 ปจจัยลักษณะทางสังคม พบวา การเดนิทางมาโรงเรียน สถานท่ีซ้ือขนม และเวลาท่ีซ้ือขนม 
กับระดับความรูของนักเรียนมีความสัมพนัธทางสถิติท่ีP-value 0.001 , 0.032 และ 0.001 ตามลําดับ  
 บทบาทของผูปกครองกับระดับความรูของนักเรียน พบวาผูปกครองท่ีซ้ืออาหารปรุง
สําเร็จรูปมีความสัมพันธทางสถิติกับระดับความรูของนกัเรียน ท่ี P-value 0.025   
 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูปกครองกับระดับความรูของนกัเรียน พบวา การดื่ม
น้ําอัดลมของคนในครอบครัวมีความสัมพันธทางสถิติกับระดับความรูของนักเรียน ท่ีP-value 0.047   
 สถานะทางเศรษฐกิจ รายไดของครอบครัว ความพอเพยีงของครอบครัว และจํานวนเงินท่ี
ไดรับหลังเลิกเรียนมีความสัมพันธทางสถิติกับระดับความรูของนักเรียนท่ีP-value 0.001 และ 0.004   
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ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมบริโภคอาหารกับปจจัยท่ีมีผลตอระดบัพฤติกรรมบริโภคอาหาร
ของนักเรียน  

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับระดับพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียน 
ดวยสถิติ Chi-Square Test พบวาลักษณะทางประชากรของนักเรียนกับระดับพฤติกรรมบริโภค
อาหาร ไดแก เพศ ท่ีP-value 0.020  สวนความรูท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมบริโภคอาหารอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความรูเร่ืองอาหารหลัก 5 หมู ท่ี P-value 0.049 ความรูเร่ืองการเลือกซ้ือ
อาหาร ท่ี P-value 0.041 ความรูเร่ืองการเลือกกินอาหาร ท่ี P-value 0.002  และความรวม ท่ี P-value 
0.005  
 ลักษณะทางสังคม พบวา เวลาท่ีนักเรียนซ้ือขนมและผูเลือกขนมใหนักเรียนมีความสัมพนัธ
กับระดับพฤติกรรมบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีคา P-value 0.040 และ 0.047  สวน
วิธีการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน สถานท่ีท่ีนักเรียนซ้ือขนม ผูท่ีนักเรียนอาศัยดวย  ผูใหการ
ดูแลเร่ืองท่ัวไป และเร่ืองอาหารไมมีความสัมพันธทางสถิติ 
 บทบาทของผูปกครอง พบวา ผูปกครองซ้ือขนมหวาน ลูกอม ซอกโกแลตมีความสัมพันธ
กับระดับพฤติกรรมบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีคา P-value 0.023   
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ พบวา ท่ีมาของเงินท่ีนักเรียนไดรับไปโรงเรียนมีความสัมพันธกับ
ระดับพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P-value ท่ี 0.004   
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การอภิปรายผลการศึกษา 

 พฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียน 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงจํานวนใกลเคียงกนั และ
เปนนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีต้ังอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเขตเทศบาลตําบลใน
จํานวนใกลเคียงกัน นกัเรียนมีคาดัชนีมวลกายตํ่ากวา 18 หรือผอมใกลเคียงกับคาดชันีมวลกายปกติ 
สอดคลองกับการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิมล (2546) ท่ีพบวา
รอยละ 15 ของนักเรียนระดบัตํ่ากวามัธยมศึกษาเปนโรคทุพโภชนาการ ลักษณะทางสังคม นักเรียน
อาศัยอยูกับบิดามารดาและไดรับเงินเปนคาอาหารและขนมจากบิดามารดา ซ่ึงเปนไปตามลักษณะ
ปกติของสังคมไทยท่ีบุตรจะอาศัยอยูกับบิดามารดา และอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบิดามารดา  

 สําหรับผูปกครองท่ีเปนผูใหขอมูลเปนสวนใหญเพศหญิงเนื่องจากผูทําการศึกษาไดเนนให
นักเรียนสอบถามมารดาเปนบุคคลแรกหากมารดาไมสามารถตอบแบบสอบถามไดจึงจะสามารถให
ผูปกครองทานอ่ืนตอบแบบสอบถาม การศึกษาของบิดามารดาและผูปกครองท่ีไมใชบิดาหรือ
มารดา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ อาชีพของบิดาและมารดาสวนใหญมีอาชีพ
รับจาง ครอบครัวมีรายไดตอเดือนประมาณ 3,001 – 5,000 บาท มากท่ีสุด ซ่ึงรายไดท่ีไดรับเพียงพอ
กับรายจาย นกัเรียนสวนใหญจะไดรับการดูแลเร่ืองอาหารการกิน การเลือกขนม และเร่ืองท่ัวไป
จากมารดา การใหเงินท่ีเล้ียงดูนั้นนกัเรียนสวนใหญจะไดจากบิดามารดา สถานท่ีท่ีผูปกครองและ
นักเรียนซ้ือขนมไดแก รานคาใกล ๆ บาน เวลาท่ีนกัเรียนซ้ือขนมมากท่ีสุดคือ เวลาพักเท่ียงวนั 
นักเรียนไดเงินไปโรงเรียนเฉล่ียวันละ 26.02 บาท และใชเงินซ้ือขนมเฉล่ียวันละ 14.50 บาท ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุณี  วงคคงคาเทพ (2548) ท่ีพบวา เด็กจะไดเงินไปโรงเรียนโดยเงิน
ท่ีไดจะถูกใชเปนคาขนม นอกจากนีน้ักเรียนยังไดรับเงินคาขนมหลังเลิกเรียนเพิ่มโดยเฉล่ียถึงวนัละ 
10.87 บาท  การซ้ือและบริโภคลูกอมและขนมหวานของเด็กนกัเรียนนั้น สวนใหญผูปกครองจะซ้ือ
ใหบางคร้ังและอนุญาตใหนกัเรียนซ้ือเองแตผูปกครองสามารถควบคุมการซ้ือลูกอม ขนมหวานของ
นักเรียนได พฤติกรรมบริโภคขนมกรุบกรอบและการดื่มน้ําอัดลมของผูปกครองสวนใหญจะมีการ
บริโภคนาน ๆ คร้ัง                                                                                                                                                           

 พฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมบางอยาง
ท่ีนักเรียนปฏิบัติไดดีและตอเนื่องเปนประจํา ไดแก พฤติกรรมบริโภคอาหารครบ 3 ม้ือ โดย
นักเรียนจะมีการบริโภคอาหารเชากอนมาโรงเรียนสอดคลองกับผลการศึกษาของธารทิพย มหาวนา 
ซ่ึงทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายของนักเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาเด็กประถมศึกษามีการบริโภคอาหารเชาทุกวัน   
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รอยละ 56.7 ซ่ึงการบริโภคอาหารเชาเปนม้ือท่ีสําคัญและจําเปนตอรางกาย (สาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา ชวงช้ันท่ี 2 กระทรวงศึกษาธิการ 2548)  นอกจากนี้นักเรียนกลุมตัวอยางมีการ
บริโภคผักผลไมและเนื้อสัตวเปนประจําซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีถูกตองตามขอปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือ
สุขภาพของคนไทย (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) ท่ีเนนใหกินอาหารครบ 5 
หมู แตละหมูใหหลากหลาย สอดคลองกับการศึกษาของสิริวัฒน  อายุวัฒน ท่ีศึกษาภาวะโภชนาการ
และพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา
เด็กนักเรียนมีการบริโภคอาหารไดถูกตองและครบครัน พฤติกรรที่นักเรียนปฏิบัติไดถูกตองนอย
ท่ีสุด คือ การดื่มนมวันละ 1-2 แกวทุกวัน มีนักเรียนปฏิบัติเปนประจํารอยละ 33.0 สอดคลองกับ
การศึกษาของ ธารทิพย มหาวนา ท่ีพบวาเด็กนักเรียนประถมศึกษาดื่มนมเปนประจํารอยละ 39.51 
การดื่มนมในเด็กวัยเรียนจะมีผลตอการเจริญเติบโตทําใหรางกายแข็งแรง กระดูกและฟนแข็งแรง 
นมเปนอาหารท่ีเหมาะท้ังเด็กและผูใหญ ควรดื่มนมอยางนอยวันละ 1 แกว (กองสุขศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงสารณสุข 2540) การบริโภคขนมกรุบกรอบ นักเรียนรอยละ 97.2 บริโภค
ขนมกรุบกรอบ รอยละ 38.0 บริโภคขนมกรุบกรอบทุกวัน และรอยละ 35.8 บริโภคขนมกรุบกรอบ
มากกวาวันละ 1 ซอง ตรงกับการศึกษาของ บุญเอ้ือ  ยงวานิภากร (2003) ท่ีศึกษาการบริโภคขนม
ของเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ท่ีพบวาขนมกรุบกรอบเปนขนมท่ีเด็กนิยมบริโภคมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 45.06 และขนมอบกรอบ ถ่ัวเคลือบ เปนขนมท่ีมีน้ําตาลผสมอยูในรูปของแข็ง เปน
ขนมที่มีแปงและน้ําตาลเปนสวนประกอบ ถาบริโภคบอย ๆ ก็จะทําใหรางกายไดรับน้ําตาลและ
คารโบไฮเดรตเกินความจําเปนของรางกาย ถาไดรับเปนระยะเวลานาน ๆ อาจจะกอใหมีน้ําหนัก
เพิ่มและเกิดปญหาโรคอวนตามมา ซ่ึงโรคอวนในเด็กวัยเรียนและวัยรุนจะทําใหเปนโรคอวนใน
ผูใหญได นอกจากน้ันยังพบวานักเรียนดื่มน้ําอัดลม รอยละ 90.5 และรอยละ 20.1 ดื่มน้ําอัดลม
มากกวา 1 แกวตอวัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา ของ สิริวัฒน  อายุวัฒน  ท่ีพบวาเด็กประถมศึกษา
ดื่มน้ําอัดลมเปนประจําทุกวันรอยละ 44.0 การดื่มน้ําอัดลมนี้สงผลกระทบตอความอยากอาหารของ
เด็ก โดยเฉพาะเม่ือดื่มน้ําอัดลมและรับประทานขนมกรุบกรอบไปพรอมๆ กัน จะทําใหเด็กเกิด
ความอ่ิมเม่ือถึงม้ืออาหารไมครบถวน และไดรับสารอาหารประเภทแปงและน้ําตาลเทานั้น เด็กกลุม
นี้จึงอาจมีโอกาสขาดสารอาหารได 

 การบริโภคอาหารประเภทปง ยาง ทอด เด็กสวนใหญจะเคยบริโภคอาหารประเภทนี้ แมวา
จะมีจํานวนนอยท่ีบริโภคทุกวัน แตอาหารปง ยาง ทอด ก็มีผลเสียตอรางกาย เพราะอาหารปง ยาง  
ทําให เกิดสารกอมะเ ร็ง  การใชน้ํ า มันทอดซํ้าๆกันหลายค ร้ังก็ ทําให เกิดสารกอมะเ ร็ง
(กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 2546 )  
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 ความรูของนักเรียน ระดับความรูของนักเรียนเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ อยูในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ ขวัญเมือง แกวดําเกิงและคณะ ท่ีพบวานักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับสุขบัญญัติแหงชาติอยูในเกณฑปานกลาง ซ่ึงความรูของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี ้
เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู สารปนเปอนในอาหาร โภชนาการ การเลือกซ้ือ
อาหาร การเลือกกินอาหาร ซ่ึงอยูในสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชวงช้ันท่ี 2 (ป.4-ป.6)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2548) และเปนสวน
หนึ่งของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 2547) รวมท้ัง
เด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2548)  สําหรับความรู
รายขอท่ีกลุมตัวอยางตอบผิดเปนจํานวนมากไดแก เคร่ืองหมาย อย. เปนเครื่องหมายบอกวาอาหาร
นั้นปลอดภัยซ่ึงแทจริงแลวเคร่ืองหมาย อย. เปนเพียงสัญลักษณท่ีบอกใหทราบวาอาหารชนิดนั้นได
จดทะเบียนผลิตอาหารและยาถูกตองแลวเทานั้น (กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
2546) และยังมีความเขาใจผิดท่ีวาสียอมผาสามารถนํามาผสมอาหารได เพราะสียอมผาจะมีอันตราย
ท่ีเกิดจากสีสังเคราะหแลวยังพบอันตรายท่ีเกิดจากสารอ่ืน ไดแก โลหะหนัก พวกปรอท สารหนู 
ตะกั่ว แคดเม่ียม โครเม่ียม ฯลฯ ซ่ึงมีอันตรายหรือมีพิษกวาสีผสมอาหารหลายเทา ซ่ึงสารเหลานี้
บางสวนจะถูกขับออกจากรางกาย บางสวนจะสะสมไวในรางกายตามอวัยวะตางๆ อาจจะทําให
อวัยวะเหลานั้นออนแอลงหรือกลายเปนมะเร็งในท่ีสุด (กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย 2540) 
และขอความรูท่ีนักเรียนตอบผิดเปนจํานวนมากอีกขอหนึ่ง คือ ฟอรมาลีนเปนน้ํายาท่ีสามารถนํามา
แชอาหารที่เสียงาย เชน ปลาหมึก กุงสด ซ่ึงฟอรมาลีนนั้นเปนสารละลายท่ีประกอบ ดวยแกส
ฟอรมาลดีไฮดและเมทธานอลละลายอยูใชเปนน้ํายาลางเชื้อโรคและดองซากศพ  หามนํามาใชแช
อาหาร (กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 2546) ความรูท่ีไมถูกตองนี้ควรแกไข
โดยการดําเนินการในองคประกอบท่ี 7 เร่ืองโภชนาการและอาหารปลอดภัย ของโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมบริโภคอาหารกับปจจัยทางประชากร พบวา เพศมีความ 
สัมพันธตอพฤติกรรมบริโภคอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รําพึง  ษรบัณฑิต (2538) ท่ีผล
การศึกษาพบวา เพศมีความสําคัญกับการปฏิบัติตนดานทันตสุขภาพอยางมีนัยสําคัญ และการศึกษา
ของ สุชาดา ( 2539 ) ท่ีกลาววาเพศหญิงเปนเพศท่ีสนใจสุขภาพอนามัยและรูปรางมากกวาเพศชาย 
นอกจากนี้ปจจัยทางดานเวลา พฤติกรรมบริโภคขนมจะเกิดข้ึนในเวลาพักเท่ียงมากที่สุด เวลาท่ีซ้ือ
ขนมจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม เด็กจะบริโภคขนมหลังม้ืออาหาร(พิษณุ อุตตะมะวาทิน 2535) 
พฤติกรรมบริโภคอาหารยังมีความสัมพันธกับผูท่ีเลือกขนมให ซ่ึงสวนใหญจะเปนมารดา เนื่องจาก
มารดาจะมีความใกลชิดกับบุตรมากกวาคนอ่ืนๆ ในครอบครัว เปนท้ังผูใหการดูแลเร่ืองท่ัวไปและ 
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เร่ืองอาหาร  นอกจากนี้พฤติกรรมบริโภคอาหารยังมีความสัมพันธการซ้ือลูกอมขนมหวานและ          
ซอกโกแลต ท่ีผูปกครองซ้ือใหนักเรียน ถาผูปกครองไมซ้ือหรือซ้ือนอยลงก็จะลดพฤติกรรมบริโภค
ลูกอม ขนมหวานและซอกโกแลตได สอดคลองกับการศึกษาของ จงจิต  ปนศิริ (2544) ซ่ึงศึกษา
พบวา การสนับสนุนของบุคคลท่ีเกี่ยวของมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานอาหาร พฤติกรรม
บริโภคอาหารของนักเรียนยังข้ึนอยูกับผูท่ีใหเงินคาอาหารการกินซ่ึงสวนใหญจะเปนบิดามารดา 
เพราะบิดามารดา สวนใหญจะใหคําแนะนําแกบุตรในการเลือกบริโภคและบิดามารดายังเปน
แมแบบพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว  ตัวแปรอ่ืน ๆ เชน บทบาทของผูปกครอง พฤติกรรมของ
บุคคลในครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียน 

 ความสัมพันธระหวางความรูกับปจจัยทางประชากรของนักเรียน พบความสัมพันธระหวาง
ความรูกับเพศ  นักเรียนหญิงมีระดับความรูดีกวานักเรียนชาย ความสนใจเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
ความรูเพิ่มข้ึน ความรูยังมีความสัมพันธกับเขตท่ีต้ังของโรงเรียน ท่ีนักเรียนเรียนอยู นักเรียนท่ีเรียน
ในโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลมีความรูดีกวานักเรียนท่ีเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
 ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมพบวาความรูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการของ
นักเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียน ซ่ึงเม่ือแยกตามรายหมวดจะพบวา
ความรูหมวดอาหารหลัก 5 หมู ความรูการเลือกซ้ือและกินอาหาร เปนหมวดท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมบริโภคเนื่องจากการมีความรูวาอาหารชนิดใดใหประโยชนมีสารอาหารชนิดใดในอาหาร
นั้นสงผลใหนักเรียนสามารถเลือกซ้ือและตัดสินใจบริโภคอาหารชนิดนั้น โดยสวนใหญนักเรียนจะ
มีความรูวาอาหารชนิดใดมีสารอาหารประเภทใดอยูซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของรําพึง ษรบัณฑิต 
ที่ทําการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมปองกันฟนผุและโรคเหงือก
อักเสบของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี6 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  
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ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

1. จากการศึกษาพบวาความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรม  ซ่ึงเปนผลการศึกษาท่ีไม
แตกตางจากผูทําการศึกษาท่ีเคยทํามาแลวและไดใหขอเสนอแนะถึงวิธีการการท่ีจะสงเสริมให
นักเรียนมีพฤติกรรมบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม จําเปนตองมีการสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการท่ีถูกตอง แตก็ยังพบวาแมจะมีการใหความรูแกนักเรียนไปแลวก็ยังไม
สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมไดในระดับท่ีดี ผูทําการศึกษาจึงคิดวา
การใหความรูเพียงอยางเดียวจะไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมบริโภคท่ีไมถูกตอง 
หากจะมีการสงเสริมพฤติกรรมบริโภคใหไดผลควรศึกษาในปจจัยอ่ืน ๆ ดวย เพื่อใหเกิดแรง
สนับสนุนท่ีมากพอใหนักเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภคใหเหมาะสม ควรเนนจัดกิจกรรมใน
ปจจัยท่ีสามารถควบคุมได เชน  การจําหนายขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม น้ําหวาน ในโรงเรียน โดยมี
การกําหนดเปนนโยบายของหนวยงานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับโรงเรียน หรือเพิ่มความ
เขมงวดมากข้ึน  

2. เนื่องจากการศึกษาพบวาหลายปจจัยเปนปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได การ
ดําเนินการแกไขจึงเปนเร่ืองยาก แตก็ตองดําเนินการเชน การศึกษาของบิดา มารดา การควบคุม
จํานวนเงินท่ีใชซ้ือขนม  สถานท่ีจําหนายขนม รานคาใกล ๆ บาน ดังนั้นจึงควรสรางความรวมมือ
ระหวางกลุมนักเรียนท่ีทําหนาท่ีดานสุขภาพในโรงเรียน ชมรมดานสุขภาพใหมีพลังอํานาจในการ
ดําเนินการและเปนท่ียอมรับของชุมชน โดยการสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง และสามารถถายทอดขอมูลไปถึงบิดามารดาของนักเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจและความ
รวมมือในการดําเนินงาน  รวมถึงการใหรางวัลและยกยองเชิดชูผูนําดานสุขภาพภายในโรงเรียน
ดวย 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 

1. มีการเก็บขอมูลสวนของผูปกครองซ่ึงตองฝากนักเรียนใหผูปกครองกรอกท่ีบานแลว
นํามาสง นักเรียนมักจะลืมทําใหตองติดตามหลายคร้ังเพื่อใหไดขอมูลครบตามจํานวน 

2. เนื่องจากเร่ืองท่ีทําการศึกษาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม การเก็บขอมูล
พฤติกรรมโดยใชแบบสอบถามเพียงอยางเดียว อาจทําใหขาดความละเอียดของขอมูลเชิงลึก 

3. การกําหนดปจจัยผูศึกษาคัดเลือกเพียงปจจัยท่ีคาดวาจะมีผล อาจทําใหละเลยปจจัย
อ่ืนท่ีอาจมีความสัมพันธ 
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ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาคร้ังตอไป 

1. เนื่องจากโรงเรียนมีความแตกตางกันดานความพรอมและขนาดของโรงเรียน ควร
ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมบริโภคของเด็กนักเรียนตามขนาดของโรงเรียน เชน 
โรงเรียนขนาดใหญ นาจะมีปจจัยท่ีเกี่ยวของมากกวา โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมในสวนของเร่ืองการมีพฤติกรรมบริโภค
อาหาร หรือเพิ่มเติมเคร่ืองมือในการศึกษาดวยแบบสัมภาษณ  การสังเกต แบบบันทึกการบริโภค
อาหารและพฤติกรรม  จะทําใหทราบถึงขอมูลเชิงลึก ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขได
ตรงกับปญหา 

3. นาจะมีการจัดการศึกษาที่มีการใหความรู  และประเมินผลกอนและหลังใหความรู  
เพื่อศึกษาความสามารถในการรับรูของนักเรียน วามีความสามารถในการรับรูมากนอยเพียงใด  แลว
นําผลการศึกษามาปรับใชกับการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดการเรียนรูใหไดมากท่ีสุด 


