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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ
ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
Factors Affecting the Nutritional Purchasing Behavior of Students
in Nakhon Si Thammarat Municipality

จตุพร คงทอง1
Jatuporn Khongtong1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
ตามหลักโภชนาการของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก 3 สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมือง ได้แก่ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
วิท ยาลัย อาชีว ศึกษานครศรีธ รรมราช และวิท ยาลัย เทคนิคนครศรีธ รรมราช จํา นวน 454 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ตอนที่ 2 ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ ตอนที่ 3
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักเรียนมีแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการและวิถี
การบริโภคเชิงสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.59±0.88 และ 3.22±0.56 ตามลําดับ
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ าพฤติกรรมการเลื อกซื้ออาหารของนักเรีย นตามหลักโภชนาการ มี ค่าเท่า กับ
3.21±0.51 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน สําหรับการศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนนั้นพบว่า แรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารตามหลัก
โภชนาการเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ซึ่งแรงจูงใจนั้นแสดง
อิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับพฤติกรรม (B=-0.118, p≤0.05) โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์
เท่ากับร้อยละ 4.2 แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อตามหลักโภชนาการ
ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช และยังมีปัจจัยอื่นอีกที่อยู่นอกขอบเขตการวิจัยใน
ครั้งนี้ และควรมีการศึกษาต่อไปเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่ดี
คาสาคัญ: นักเรียน วิถีการบริโ ภคเชิง สุขภาพ แรงจูงใจ พฤติกรรมการเลื อกซื้ อ อาหารตามหลั ก
โภชนาการ
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Abstract

This survey research was aimed to study factors affecting food purchasing
behaviors of students in MuangNakhon Si Thammarat Municipality. The sample
group was 454 students from Srithammart Suksa school, Nakhon Si Thammarat
Vocational College and Nakhon Si Thammarat Technical College. The questionnaires
were divided into 3 parts: consumers’ demographic, factors and nutritional
consumer purchasing behavior. Descriptive statistic and Multiple Regression Analysis
were employed to analyze the data. The study revealed that the levels of
motivation and lifestyle were moderate; 3.59±0.88 and 3.22±0.56, respectively. In
addition, the level of purchasing behavior was also at moderate level; 3.21±0.51,
The significant factor that negatively affected participants’ purchasing behavior was
their motivation with B=-0.118, p≤0.05, and the effectiveness of the forecasting was
only 4.2%. Therefore, it should have further study regarding on other factors that
may influence consumers nutritional food purchasing. As a result, those factors will
promote healthy food purchasing behavior of local consumers.
Keywords: Student, Healthy consumption lifestyle, Motivation, Nutritional purchasing
behavior
บทนา
ผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลกในปั จ จุ บั น มี วิ ถี การเลื อ กรับ ประทานอาหารที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและมี
แนวโน้มการบริโภคอาหารที่ไม่คํานึงถึงสุขภาพมากขึ้น (Lobstein et al., 2015) ที่สําคัญคือการเลือก
รับประทานอาหารที่เน้นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีระดับน้ําตาลสูงได้แก่ ขนมหวาน น้ําหวาน ผลไม้ที่มี
รสหวาน และกลุ่มไขมัน ได้แก่ อาหารจานด่ว น ซึ่งเป็นอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานสูง มีหลายรูปแบบ
ให้เลือกซื้อได้ง่าย (Berthoud, 2007) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่คํานึงถึงสุขภาพ
นั้นมีความสอดคล้องกับภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนของประชากรโลก และพบว่าภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอ้วนนี้ เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ทั่วโลกกําลังเผชิญเป็นเวลากว่า 30 ปี และในปี พ.ศ. 2557
มีรายงานพบว่าประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีภาวะน้ําหนักตัวเกินเกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 39 และใน
จํานวนนั้น มีร้อยละ 13 จัดอยู่ในกลุ่มคนไข้โรคอ้วน (World Health Organization (WHO), 2016)
อย่างไรก็ตามปัญหาโรคอ้วนที่ทั่วโลกกําลังเผชิญนี้ยังพบได้ตั้งแต่ประชากรกลุ่มวัยรุ่น (Ng et al., 2014)
มีรายงานในกลุ่มประเทศเครือสหราชอาณาจักรพบว่า ประชากรวัยรุ่นร้อยละ 20 เป็นโรคอ้วน และมี
การพยากรณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชากรวัยรุ่นมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50
(Berthoud, 2007) นอกจากนี้ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วพบประชากรวัยรุ่น เพศชาย ร้อยละ 23.8
และเพศหญิง ร้อยละ 22.6 มีภาวะน้ําหนักเกินและเป็นโรคอ้วน (Ng et al., 2014) และยังมีการประเมิน
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จากองค์กรอนามัยโลกเพิ่มเติมอีกว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะมีประชากรวัยรุ่นทั่วโลกอีกประมาณ 41
ล้านคน มีภาวะน้ําหนักเกินและเป็นโรคอ้วน (WHO, 2016)
สํา หรับการรายงานเมื่อปี พ.ศ. 2553 ถึงสถานการณ์ภาวะอ้วนลงพุงของประเทศไทย
พบว่า มีความชุกเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศเอเชีย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในประชากรกลุ่มวัยรุ่น
จนถึงอายุ 59 ปี และมีแนวโน้มลดลงในกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 59 ปี ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า หาก
ประชากรในประเทศมีภาวะอ้วนตั้งแต่ในวัยรุ่นแล้ว จะมีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนตามมา
ภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ์และโรคอ้วนนี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพกล่าวคือประชากรมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และทําให้ร่างกายดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินมีโอกาสพัฒนา
เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เป็น ต้น (World Obesity Federation, 2015) นอกจากนี้ยัง มี
ผลกระทบอื่นๆ อีกเช่น ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ปัญหาระบบกระดูกและข้อ นิ่วในถุงน้ําดี
และผลกระทบทางด้านจิตใจ (No-in, 2017)
ทั้งนี้พบว่าสาเหตุหลักของโรคอ้วนในประชากรวัยผู้ใหญ่เกือบทั้งหมด มาจากพฤติกรรม
การบริโภคที่สืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อยังอยู่ในวัยรุ่น (Lobstein et al., 2015) มีการสํารวจภาวะโรคอ้วน
ของประชากรในประเทศบราซิล พบว่าผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนมีประวั ติในช่วงวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการ
บริโภคน้ําอัดลม น้ําผลไม้ ไอศกรีม ไส้กรอก ขนมขบเคี้ยว เป็นประจํา และมีการบริโภคถั่ว ผัก ในปริมาณ
น้อยมาก (Larsen et al., 2015) ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคกลุ่มอาหารเหล่านี้ในปริมาณสูงตั้งแต่อายุ
ยังน้อย จะส่งผลต่อไปยังพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลอรีสูงด้วยในวัยผู้ใหญ่ (Thamotharan
et al., 2013) นอกจากนี้ประชากรวัยรุ่นที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีอิสระที่จะ
เลือกซื้ออาหารด้วยตนเองมากขึ้น พึ่งพาครอบครัวน้อยลง ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากเพื่อนและ
กระแสสั ง คม จึ ง มี โ อกาสเลื อกซื้ ออาหารที่ ต นเองพึ ง พอใจก่อนการคํา นึ ง ถึง สั ด ส่ ว นอาหารหรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับตามหลักโภชนาการ
จากการสํารวจสถานการณ์ภาวะโภชนาการในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีจํานวนประชากรสูงสุดในภาคใต้ และมีรายงานพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
ของประชากรวัยรุ่น ไม่ส อดคล้องตามหลักโภชนาการ ได้ แก่ การเลือกรับประทานขนมขบเคี้ย ว
อาหารทอด ปิ้งย่าง และมีไขมันสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนที่นําไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
ของประชากรวัยผู้ใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคต (Mucksing et al., 2016) ถึงแม้
ยังไม่มีรายงานที่บ่งชี้ว่า จ.นครศรีธรรมราช มีสถานการณ์ของการเกิดโรคอ้วนเด่นชัดกว่าพื้นที่อื่นก็ตาม
แต่การที่มีประชากรหนาแน่นและมีความเป็นชุมชนเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารพลังงานสูงได้ ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคในวัยรุ่นจะส่งผลต่อภาวะโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่
ซึ่งวัตถุประสงค์งานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อศึกษาแรงจูงใจและวิถีการบริโภคเชิงสุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคตามหลักโภชนาการของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
งานวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กลุ่ม ตัว อย่า งคือนักเรีย น จาก 3 โรงเรีย น ได้แก่ โรงเรีย นศรีธ รรมราชศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชจํานวน 454 คน ซึ่ง
คํานวณโดยใช้สูตร Yamane จํานวนตัวอย่างจากแต่ละโรงเรียน ใช้การแบ่งตัวอย่างประชากรแบบ
proportional sampling โดยยึดตามสัดส่วนจริงของประชากรช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เที ยบเท่ าจากโรงเรีย นนั้ น ทั้ง นี้ การเก็บ ข้อมูล ในโรงเรีย นจะต้ องได้รับอนุญ าตจากผู้ อํา นวยการ
สถานศึกษาและได้รับความสมัครใจจากผู้ตอบแบบสอบถามก่อนเข้าเก็บข้อมูล
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถาม (questionnaires) ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและประยุกต์ใช้
แบบสอบถามของงานวิจัยอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและวิถีการบริโภคเชิง สุขภาพที่ส่ง ผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียน แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ข้อคําถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ จํา นวนเงิน ใช้จ่า ยที่ไ ด้รับ จากผู้ป กครอง อาชีพ ผู้ป กครองและภาวะโรคอ้ว น
(ดัดแปลงจากวีนัส และคณะ, 2546)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลัก
โภชนาการ แบ่งเป็น
1) ปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคจํานวน 5 ข้อ (ดัดแปลง
จากพรรณรัตน์ และคณะ, 2552) ลักษณะการออกแบบคําถามตามแบบ Likert Scale มี 5 ตัวเลือก
ประกอบด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 เห็นด้วย = 4 ไม่แน่ใจ = 3 ไม่เห็นด้วย = 2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1
2) ปัจจัยเกี่ยวกับวิถีการบริโภคเชิงสุขภาพ จํานวน 10 ข้อ (ดัดแปลงจากสุรพี, 2557)
ลักษณะการออกแบบคําถามตามแบบระบุความถี่ของพฤติกรรม (Verbal Frequency Scale) มี 5
ตัวเลือก ประกอบด้วย ปฏิบัติทุกวัน =5 ปฏิบัติเป็นประจํา=4 ปฏิบัติบ่อยครั้ง=3 ปฏิบัตินานครั้ง=2
และไม่เคยปฏิบัติเลย=1
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ
จํานวน 13 ข้อ (ดัดแปลงจากพรรณรัตน์ และคณะ, 2552) ลักษณะการออกแบบคําถามตามแบบ
ระบุความถี่ของพฤติกรรม (verbal frequency scale) มี 5 ตัวเลือก ประกอบด้วย ปฏิบัติทุกวัน = 5
ปฏิบัติเป็นประจํา = 4 ปฏิบัติบ่อยครั้ง = 3 ปฏิบัตินานครั้ง = 2 และไม่เคยปฏิบัติเลย = 1
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้กับกลุ่มทดลองระดับ
เล็กที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างและสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างได้ จํานวน 30 คน
เพื่ อ ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค รอนบาคแอลฟ่ า
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(Chronbach’s alpha) ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้จริง วิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นทุกปัจจัย สูงกว่า 0.7
(Reliability > 0.7) หมายความว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับที่สามารถนําไปเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างได้
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลหลังได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการโรงเรียน 3 แห่ง ในเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามทําความเข้าใจข้อคําถามด้วยตนเอง ผู้วิจัยนัดหมายวัน เวลาที่
จะมารับแบบสอบถามกลับ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และกําหนดค่าสถิติ ที่ใช้ดังนี้
6.1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (descriptive statistic)
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถึงแม้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้
แต่การเก็บข้อมูลทางประชากรศาสตร์มีความสําคัญเพื่ออธิบายให้เห็นถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
6.2 ตัวแปรด้านปัจจัยได้แก่ วิถีการบริโภค และแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหาร ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร่วมกับสถิติเชิงพยากรณ์
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ใช้วิธี “enter” (นงลักษณ์,
2553) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ ซึ่งก่อน
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะมีการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability > 0.7) การแจกแจงแบบปกติ
(normal curve distribution) ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (multicollinearity)
7. ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษากลุ่มประชากรนักเรียนช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จาก 3 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
อาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนกลุ่ มดังกล่าว โดยนําโมเดลของ Khongtong et al. (2017)
ที่ประยุกต์จาก Precede-Proceed model และ EMB model มาดัดแปลงเป็นกรอบแนวคิดวิจัย
เพื่อศึกษาถึงตัวแปร 2 ตัว คือ วิถีการบริโภคเชิงสุขภาพและแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหารของนักเรียนตามหลักโภชนาการ เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหารของนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชดังแสดงในกรอบแนวความคิดวิจัย
ภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น
แรงจูงใจ

วิถกี ารบริโภค
เชิงสุขภาพ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเลือก
ซื้ออาหารตามหลัก
โภชนาการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 454)
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
<16 ปี
16-18 ปี
>18 ปี
เงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้ปกครอง (บาท/สัปดาห์)
< 1,000
1,000-2,000
2,001-3,000
>3,000
อาชีพของผู้ปกครอง
รับราชการ
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร

จานวน (ร้อยละ)
36.3
63.7
1.5
94.3
4.2
53.5
36.8
6.8
2.9
13.0
27.3
29.3
25.6
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
อื่นๆ ไม่ระบุ
ภาวะโรคอ้วน
พบภาวะโรคอ้วน
ไม่พบภาวะโรคอ้วน

จานวน (ร้อยละ)
4.8
5.9
94.1

จากตารางพบประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 454 คน แยกเป็น
เพศชาย 165 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 และเป็นเพศหญิง 289 คน คิด เป็น ร้อยละ 63.7 ผู้ต อบ
แบบสอบถามประมาณร้อยละ 50 ได้รับเงินจากผู้ปกครองน้อยกว่า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ และส่วนมาก
ผู้ปกครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 29.3 และไม่พบภาวะโรคอ้วนในนักเรียนส่วนใหญ่
ที่ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ
ข้อมูล ทั้ง หมดจากทั้ง 3 ตัว แปร ได้แก่ แรงจูง ใจ วิถีการบริโ ภคเชิง สุขภาพและ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร มีการแจกแจงแบบปกติ ทุกตัวแปรมีอิสระต่อกัน และข้อมูลจากทุกตัวแปร
มีค่าความเชื่อมั่น (Chronbatch’s alpha) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล (Leech et al., 2011) การประเมินระดับของแรงจูงใจ วิถีการบริโภคและพฤติกรรมการเลือก
ซื้ออาหารนั้น จะจําแนกเป็น 3 ระดับคือ ระดับต่ําค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละตัวแปรอยู่ในช่วง 1-2.33
ระดับปานกลางอยู่ในช่วง 2.34-3.67 และระดับสูงอยู่ในช่วงสูงกว่า 3.67 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ทั้ง 3 ตัวแปร แสดงในตารางที่ 2 หลังจากแปลงค่าคะแนนแปลผลเป็นช่วงของระดับพบว่าระดับของ
แรงจู ง ใจ วิ ถีการบริโ ภคเชิ ง สุ ขภาพและพฤติ กรรมการเลื อกซื้ ออาหารตามหลั กโภชนาการของ
นั ก เรี ย นในเขตเทศบาลเมื อ งนครศรี ธ รรมราช ทั้ ง หมดอยู่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ
3.59±0.88 3.22±0.56 และ 3.21±0.51 ตามลําดับ ทั้งนี้แรงจูงใจในระดับสูงหมายถึงการที่นักเรียน
รู้สึกถูกกระตุ้ นอย่างแรงกล้า ในการกระทํ าพฤติ กรรมนั้ นๆ ในทางตรงกัน ข้า มแรงจู งใจระดั บต่ํ า
หมายถึงนักเรียนมีแรงกระตุ้นน้อยมากหรือขาดแรงกระตุ้นในการกระทําพฤติกรรมนั้น ส่วนระดับวิถี
การบริโภคและระดับพฤติกรรมแบ่งออกเป็นนักเรียนมีวิถีและพฤติกรรมในระดับสูงหมายถึง มีการ
กระทํากิจกรรมเหล่านั้นเป็นประจําทุกวัน ส่วนระดับปานกลางหมายถึง มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง ส่วนระดับต่ํา
หมายถึง มีการปฏิบัตินานๆ ครั้งหรือไม่เคยกระทํากิจกรรมเหล่านั้นเลย เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
ตารางที่ 2 มีประเด็นเดียวที่นักเรียนให้ความสําคัญมากและโดดเด่นคือการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน
โดยเฉพาะน้ําอัดลมพบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําอัดลมของนักเรียนอยู่ในระดับต่ําซึ่งสัมพันธ์กับ
การที่นักเรียนมีแรงจูงใจในการเลือกบริโภคน้ําเปล่าแทนเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
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ตารางที่ 2 ระดับแรงจูงใจ วิถีการบริโภคเชิงสุขภาพและพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลัก
โภชนาการของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช (n = 454)
พฤติกรรม
SD
แปลผล
ระดับ
ระดับแรงจูงใจ
3.59
0.88
ปานกลาง
1. นักเรียนมีแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารประเภทกากใย 3.71
1.15
สูง
สูง เช่น ผักผลไม้ ธัญพืช มากกว่าอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ที่กากใยต่ํากว่า
2. นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารรสหวาน เช่น 3.61
1.19
ปานกลาง
ขนมหวาน น้าํ แข็งใส ไอศกรีม บิงซู เป็นต้น
3. นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารที่มี
3.42
1.35
ปานกลาง
ส่วนประกอบของไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น เค้ก
คุกกี้ เบอร์เกอร์ เป็นต้น
4. นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารประเภททอด 3.38
1.26
ปานกลาง
เช่น ไก่ทอด มันทอด ลูกชิ้นทอด เป็นต้น
5. นักเรียนรู้สึกมีแรงจูงใจในการเลือกซื้อน้ําเปล่ามากกว่า
3.84
1.10
สูง
เครื่องดื่มที่มีรสหวานอื่นๆ
ระดับวิถีการบริโภคเชิงสุขภาพ
3.22
0.56
ปานกลาง
1. นักเรียนรับประทานอาหารทีม่ ีคุณค่าทางโภชนาการ
3.11
1.08
ปานกลาง
2. นักเรียนมีการเฝ้าระวังการเพิ่มน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ 3.19
1.10
ปานกลาง
ปกติโดยควบคุมอาหาร
3. นักเรียนรับประทานอาหารทีก่ ากใย
3.41
1.00
ปานกลาง
4. นักเรียนลดหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรส
3.07
1.09
ปานกลาง
หวานจัด มันจัดและเค็มจัด
5. นักเรียนรับประทานอาหารตรงเวลา
3.49
1.12
ปานกลาง
6. นักเรียนไม่งดการรับประทานอาหารเช้า
3.48
1.21
ปานกลาง
7. นักเรียนไม่รับประทานอาหารใกล้เวลาเข้านอน
3.17
1.20
ปานกลาง
8. นักเรียนไม่รับประทานอาหารจุบจิบ
2.84
1.19
ปานกลาง
9. นักเรียนคํานึงถึงความปลอดภัยในอาหาร เช่น อาหาร
3.22
1.23
ปานกลาง
ต้องปรุงสุก ปราศจากสารกันเสีย เป็นต้น ก่อนบริโภค
10. นักเรียนมีการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ
3.25
1.12
ปานกลาง
ระดับของพฤติกรรมการเลือกซื้อตามอาหารหลัก
3.21
0.51
ปานกลาง
โภชนาการโดยภาพรวม
1. นักเรียนเลือกซื้ออาหารประเภทต้มหรือนึ่ง แทนอาหารที่ 3.18
1.32
ปานกลาง
มีไขมันสูง เมนูทอดหรือต้องใช้ไขมันในการประกอบ
อาหาร
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
พฤติกรรม
2. นักเรียนเลือกซื้ออาหารประเภท ข้าว ในมื้ออาหารหลัก
มากกว่าการเลือกซื้ออาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง
3. นักเรียนไม่ซื้ออาหารประเภทไส้กรอก แฮม เบคอน
ลูกชิ้น ฯลฯ
4. นักเรียนไม่ซื้อขนมไทย เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง
ทองหยอด หม้อแกง ฯลฯ
5. นักเรียนไม่ซื้อขนมหวาน/ น้าํ แข็งใส/ ไอศกรีม/ บิงซู
6. นักเรียนไม่ซื้ออาหารทอด เช่น กล้วยทอด มันทอด มัน
ไข่นกกระทาทอด ฯลฯ
7. นักเรียนไม่ซื้อขนมขบเคี้ยว
8. นักเรียนไม่ซื้อขนมประเภทเค้ก คุกกี้ เบเกอร์รี ฯลฯ
9. นักเรียนไม่ซื้อเครื่องดื่มน้ําอัดลมที่มีรสหวาน
10. นักเรียนไม่ซื้อเครื่องดื่มน้ําผลไม้ที่มีรสหวาน
11. นักเรียนไม่ซื้อเครื่องดื่ม ชา/ กาแฟ
12. นักเรียนเลือกซื้อนมรสจืดมากกว่านมปรุงแต่งกลิ่นรส
13. นักเรียนเลือกซื้อน้ําเปล่ามากกว่าเครื่องดื่มประเภทอื่น

SD
3.25

1.25

แปลผล
ระดับ
ปานกลาง

3.31

1.18

ปานกลาง

3.45

1.24

ปานกลาง

2.75
3.39

1.40
1.13

ปานกลาง
ปานกลาง

3.30
3.30
3.89
2.84
2.76
3.30
3.03

1.21
1.21
1.12
1.10
1.14
1.19
1.35

ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ อย่างมีนัยสําคัญ
ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) นั้น คือแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคตามหลักโภชนาการ
(motivation) โดยมีค่า p=0.000 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3 แต่ปัจจัยด้านแรงจูงใจจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารในทิศทางตรงข้าม เนื่องจาก B2 = -1.118 เพราะฉะนั้น
จึงสามารถเขียนสมการเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารได้คือ Z = -1.118X โดยที่ X คือ
ระดับแรงจูงใจ และ Z คือ ระดับพฤติกรรม แปรผลคือ เมื่อแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารตามหลัก
โภชนาการของนั ก เรี ย นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ระดั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ อาหารเพื่ อ บริ โ ภคตามหลั ก
โภชนาการจะลดลง โดยปัจจัยเรื่องแรงจู งใจในการเลือกซื้ออาหารบริโภคตามหลัก โภชนาการนั้น
สามารถทํานายพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคได้เท่ากับร้อยละ 4.2 ส่วนปัจจัยเรื่องวิถีการ
บริโภคนั้นกลับไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรมการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียนอย่างมี
นัยสําคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งมีค่า p=0.29

WICHCHA JOURNAL Vol. 37 No. 2 July – December 2018

116

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตารางที่ 3 ผลการทํานายปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคตามหลัก
โภชนาการของนักเรียนในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
ปัจจัย
B
SE
Beta
t
p-value
วิถีการบริโภค (X1)
-0.046
0.043 -0.050
-1.066
0.287
*
แรงจูงใจ (X2)
-1.118
0.027 -0.204 -4.362
0.000
2
2
*
R = 0.214 R = 0.046 adj.R = 0.042 SEest.= 0.501 F = 10.625 a = 3.784
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p≤0.05 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = -1.118X2
อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคตามหลักโภชนาการของ
นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชคือ ปัจจัยเรื่องแรงจูงใจ แต่หากพิจารณาตามสมการ
การทํานายพฤติกรรมจะพบว่าการเพิ่มระดับแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการกลับ
ส่งผลตรงข้ามกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารจริง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการจําหน่าย
อาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ไม่เป็นไปตามหลักโภชนาการ ได้แก่ การจําหน่าย
อาหารส่วนมากใช้น้ํามันในการประกอบอาหาร หรือเป็นอาหารที่มีองค์ประกอบของโซเดียมสูง เช่น
ลูกชิ้น ไส้กรอก ตามการรายงานของ Mucksing et al. (2016) กล่าวว่าตลาดที่จําหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว อาหารทอด ปิ้งย่าง ที่มี
ไขมันสูง รวมถึงเครื่องดื่มรสหวาน เพราะฉะนั้นถึงแม้นักเรียนจะมีแรงจูงใจที่ดีต่อการบริโภคอาหารที่
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ แต่ในความเป็นจริงกลั บไม่มีอาหารที่สอดคล้องตามหลักโภชนาการ
จําหน่ายในเขตพื้นที่นั้นหรือมีปริมาณน้อยมาก ซึ่งทั้งหมดนี้อาจอธิบายได้ว่าแรงจูงใจนั้นเป็นอุดมคติ
(unrealistic) เป็นแค่เพียงแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนสู่พฤติกรรมที่แท้จริง แต่พฤติกรรมที่แท้จริง
ที่ผู้บริโภคจะแสดงออกนั้น อาจต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมในขณะนั้นด้วย (Blackwell et al.,
2006)
ส่วนปัจจัยเรื่องวิถีการบริโภคเชิงสุขภาพ กลับไม่ส่งผลกระทบใดต่อพฤติกรรมเลือกซื้อ
อาหารตามหลักโภชนาการของนักเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Blackwell et al. (2006)
ที่ระบุว่าวิถีชีวิตของผู้บริโภคจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ซึ่งทั้งสองโมเดล
นั้นอาจออกแบบเพื่อใช้อธิบายถึงพฤติ กรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารหรือบริการทั่วๆ ไปที่ไม่ต้อง
คํานึงถึงหลักโภชนาการเป็นสําคัญ การที่วิถีการบริโภคไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติ กรรมการเลือกซื้อ
อาหารนั้นสันนิษฐานว่านักเรียนในประเทศไทยในช่วงอายุ 16-18 ปี โดยส่วนมากยังมีพฤติกรรมอาศัย
อยู่กับผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นวิถีการบริโภคตามที่นักเรียนตอบแบบสอบถามนั้น อาจไม่ใช่วิถีการ
บริโภคที่แท้จริงตามความต้องการของตนเอง และเมื่อตัวนักเรียนเองมี โอกาสเลือกซื้ออาหารตาม
อัธยาศัยโดยไม่อยู่ภายใต้การกํากับของผู้ปกครอง จึงได้สะท้อนถึงพฤติกรรมจริงของตนเองในขณะ
เลือกซื้ออาหาร
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของแรงจูงใจจะมีผลในเชิงตรงกันข้าม
กับ พฤติ กรรมการเลื อ กซื้ อ อาหารของนั ก เรี ย น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง ไม่ ส ามารถแปลผลได้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา ซึ่งการแปลผลโดยตรงอาจทําให้เกิดการเข้าใจผิดในเชิงทฤษฎี จนอาจเข้าใจผิดว่าต้องลด
แรงจูงใจในด้านการบริโภคตามหลักโภชนาการ นักเรียนถึงจะมีพฤติกรรมเลือกซื้ออาหารตามหลัก
โภชนาการเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว งานวิจัยนี้ยังต้องศึกษาตัวแปรอื่นร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํานายได้มากขึ้น เนื่องจากในงานวิจัยนี้สมการมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์อิทธิพลของ
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของนักเรียนได้เพียงร้อยละ 4.2 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ p≤0.05 แสดงว่ายังมีปัจจัยด้านอื่นอีกในโมเดลของ Green and Kruter (1999) และ
Blackwell et al. (2006) ซึ่งได้แก่ความรู้ ทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยม สิ่งแวดล้อมทางสังคม เป็นต้น
หรือแม้กระทั่งลักษณะทางประชากรศาสตร์เอง ที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารได้
ซึ่งจะทําให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนได้แม่นยํายิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนําได้แก่แรงจูงใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารตามหลัก
โภชนาการมีอิทธิพลในทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมในการเลือกซื้ ออาหารเพื่อบริโภคของนักเรียน
ซึ่งอาจเป็นผลจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลือกซื้อเป็นในแบบไม่สอดคล้องกับหลักโภชนาการที่ดี
ผู้บริโภคจึงต้องพิจารณาเลือกซื้อจากสิ่งที่มีอยู่ ทําให้พฤติกรรมมีทิศทางสวนทางกับแรงจูงใจ ดังนั้น
สถาบันการศึกษาควรเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะทางโภชนาการ ซึ่ง
เป็นความรอบรู้แบบองค์รวม ซึ่งนักเรียนจะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยตนเองเพราะเห็น
ความสําคัญ ตลอดจนทุกภาคส่วนต้องจัดการให้มีนโยบายการจําหน่ายอาหารที่ต้องคํานึงถึงหลัก
โภชนาการเป็นสําคัญเช่น จํากัดการจําหน่ายอาหาร หวาน มัน เค็ม ซึ่งอาจมีแนวโน้มส่งผลต่อภาวะ
น้ําหนักเกินของนักเรียน ผนวกกับการให้ความรู้ สร้างทัศนคติ และสร้างค่านิยมที่ดีในการเลือกซื้อ
อาหารตามหลักโภชนาการ
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการขยายการวิจัยไปยังพืน้ ที่อื่นด้วย เช่น นอกพื้นที่เขตชุมชนเมือง เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร
2.2 ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ของค่าดัชนีมวลกาย (BMI) กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสํารวจถึงภาวะการณ์จริงของสถานการณ์โรคอ้วนหรือภาวะน้ําหนักเกินของนักเรียนในเขต
เมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช เพื่อชะลอความชุกของโรค
2.3 ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนําตัวแปร
ตัวอื่น ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม เนื่องจากประสิทธิภาพการพยากรณ์ของแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการ
บริโภคในครั้งนี้มีเพียงร้อยละ 4.2 ซึ่งพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารอาจเป็นผลมาจากปัจจัยอื่ นได้อีก
โดยที่ตัวแปรแรงจูงใจอาจเป็นเพียงแค่ปัจจัยรอง (moderator) เท่านั้น
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2.4 ควรมีการวิจัยสํารวจเชิงคุณภาพได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มประชากร
และการสํารวจสถานการณ์การจําหน่ายอาหารในเขตเมืองนครศรีธรรมราช ว่าสอดคล้องตามหลัก
โภชนาการหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการวางนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของประเภทอาหารที่จัด
จําหน่ายและต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารที่ส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิ จั ยขอขอบพระคุณ ผู้ อํา นวยการโรงเรี ยนศรีธ รรมราชศึกษา วิท ยาลั ย อาชี วศึกษา
นครศรีธรรมราชและวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชที่อํานวยความสะดวกในการเข้าเก็บข้อมูล
ในครั้ง นี้ นางสาวมาริส า สวั ส ดิภาพ ผู้ ช่ วยวิ จั ยในการเก็บ รวมรวมข้อมู ล สาขาวิ ช าอาหารและ
โภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่สนับเงินทุนวิจัย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่อํานวยความสะดวกด้านเอกสารราชการเพื่อใช้ติดต่อ
ประสานงานระหว่างการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้
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