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บทคดัยํอ 
การวิจัยในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับความรู ๎ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค อาหาร และศึกษา

ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว ความรู๎ และ ทัศนคติกับพฤติ กรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนประถมศึกษาชํวงชั้นที่ 2 ในพื้นที่ต าบลแหลม สอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สุํมกลุํม
ตัวอยํางที่มีอายุ 9 - 12 ปี จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (X) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคําสถิติ ไค - สแควร์ (Chi - 
Square test) 

ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 54.50 อายุสํวนใหญํ มีอายุ 10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 
34.50 ศาสนาสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร๎อยละ 60.00 รายจํายที่ได๎รับตํอวันอยูํในชํวง 31 - 40 บาท คิดเป็นร๎อย
ละ 49.10 ระดับการศึกษาเรียนจบ มัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 61.80 อาชีพปัจจุบันของผู ๎ปกครองประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็น ร๎อยละ 69.10 รายได๎ของครอบครัวเฉลี่ยตํอเดือนอยูํ ในชํวง 10,001 - 15,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
50.90 กลุํมตัวอยํางมีระดับความรู๎ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.56 มี ระดับทัศนคติในภาพรวมอยูํ
ในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.27 และมีระดับพฤติกรรม การบริโภคอาหารในภาพรวมอยูํในระดับควรปรับปรุง 
โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.90 ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านบุคคลและปัจจัยเก่ียวกับครอบครัวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร พบวํา รายได๎ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยํางมีนัยส าคัญทาง สถิติ (p<0.01) 
ระดับการศึกษาของผู๎ปกครองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยําง มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) และเพศ 
ชํวงอายุ ศาสนา รายจํายที่ได๎รับตํอวัน และอาชีพของ ผู๎ปกครองไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (p>0.05) 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านความรู๎กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวํา ระดับความรู๎ไมํมีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (p > 0.05) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางทัศนคติกับพฤติกรรม การบริโภคอาหาร พบวํา 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยํางมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p < 0.05) 
ค าส าคัญ: ความรู๎ ทัศนคติ, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the level of knowledge, attitude and food consumption 

behavior and to study the relationship between personal factors. Factors associated with knowledge and 
attitudes about the dietary habits of elementary school students from Level 2 in Tambon Laem Som , 
Amphur Palian, Trang this study, researchers randomly assigned aged 9-12. The number of people in 
the 110 years is a questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage ( and 
amphoe) average ( the X) values, standard deviation ( the SD) and Chi - Square ( , Chi - Square This Test). 

The results showed that most of the samples were male. Accounted for 54.50 percent of the age, 
mostly aged 10 years, accounting for 34.50 percent . Most religions are 
Muslims. Accounted for 60.00 percent. Expenditure received per day is in the range of 31 - 40 baht, 
accounting for 49.10 percent. Educational level, secondary education is 61.80 percent. Current occupation 
of parents is agricultural occupation, accounting for 69.10 percent . The average family per month is in the 
range of 10,001 - 15,000 baht, representing 50.90 percent. The sample group has a moderate level of 
knowledge in general. With an average of 0.56, with an overall attitude level at a moderate level With an 
average of 2.27 and having a behavior level The overall food consumption level should be improved. The 
average score was 1.90, the study of the relationship between the individual and the family with dietary 
habits found that family income is related to dietary habits very significant statistically ( the p <. 0.01) , 
educational level of parents is related to dietary habits very significant statistically ( the p <0.05) and 
gender, age, religion expenditure that does. Food consumption behavior ( p> 0.05). The results of the 
relationship between attitude and behavior Dietary habits that are related to dietary habits 
very significant statistically ( the p <0.05). 
Keywords : knowledge, attitude , food consumption behavior 
 
1.บทน า 
 ปัญหาโภชนาการเป็นปัญหาส าคัญที ่ควรพิจารณา
เป็นอยํางยิ่งเพราะเกี่ยวข๎องกับการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุกวัย และมีสํวนส าคัญอยํางมากในวัย
เด็ก ทั ้งในด๎านการเจริญเติบโต ของรํางกาย และการ
พัฒนาการในด๎านความสัมพันธ์ของระบบการเคลื่อนไหว
ของรํางกายตลอดจน ในด๎านจิตใจและพฤติกรรมในการ
แสดงออก และปัจจัยที ่มีสํวนส าคัญที ่ท าให๎เด็กได๎ร ับ
อาหารที่ถูก หลักทางโภชนาการ ได๎แกํ ครอบครัว ตัวเด็ก
เอง และสิ ่งแวดล๎อม เนื ่องจากอาหารเป็นปัจจัยที ่ มี 
ความส  าค ัญต ํอช ีว ิตมนุษย ์ ในการเจร ิญเต ิบโตและ
พัฒนาการทางด๎านรํางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 
สังคม ตลอดจนสํงเสริมสุขภาพอนามัยของมนุษย์ให๎

แข็งแรงและสมบูรณ์ ดังน้ันรํางกาย จ าเป็นที่จะต๎องได๎รับ
สารอาหารที ่ถ ูกต ๎องการบร ิโภคอาหารอยํางถ ูกหลัก
โภชนาการ จะท าให๎ รํางกายเจริญเติบโตอยํางเหมาะสม
เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะมีสุขภาพดีทั้งทางรํางกาย
และจิตใจ เพื่อน าไปสูํรากฐานของการมีชีวิตที่ดี (อบเชย
วงษ์ทอง, 2555) 
 ป ัจจ ุบ ัน  พบว ํ า  พฤต ิกร รมการบร ิ โภ คท ี ่ มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินและน ้าหนัก ไมํถึง
เกณฑ์ ได๎แกํ การรับประทานขนมกรุบกรอบและลูกอมทุก
วัน ร๎อยละ 20.70 การรับประทาน อาหารกํอนนอน 
(หลังจากกินอาหารมื้อเย็นแล๎ว) ร๎อยละ 16.20 และดื่ม
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชํน น ้าอัดลมและน ้าหวานทุกวัน 
ร๎อยละ 26.00 แสดงให๎เห็นวําภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
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สุขภาพของ เด็กวัยเรียนในภาคตะวันออกมีหลายประเด็น
ที่ต๎องได๎รับการปรับปรุงซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็น สาเหตุ
ของโรคอ๎วนมาจากพฤติกรรมการบร ิโภคอาหารที ่ ไมํ
เหมาะสม เชํน อาหารที ่มีแคลลอรี่สูง และน ้าตาลเกิน
ขนาดอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการน๎อย มีแปูงมาก รส
จัด ประเภทหวานจัด มันจัด เค็มจัด รวมทั ้งอาหารจาน
ดํวน น ้าอัดลม ไอศกรีม ขนมหวานตําง ๆ ซึ่งท าให๎เด็กติด
รสหวาน พฤติกรรมการออกก าลังกาย เชํน กระโดดเชือก 
เต๎นแอโรบิค การเลํนกีฬาฟุตบอล แบดมินตัน วิ่ง และท า
กิจกรรมเคลื่อนไหวออกแรง เชํน กวาดบ๎าน ถูบ๎าน ล๎าง
จาน ล๎างรถ (ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 2557) ในชํวงเวลา
เดียวกันแสดงให๎เห็นวําอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคอ๎วนใน
เด็กในชํวงเวลา 6 ปีน้ัน เด็กอนุบาลสูงถึงร๎อยละ 36 และ
ในเด ็กวัยเรียนสูงถึงร๎อยละ 15 ส านักนโยบายและ
ย ุทธศาสตร ์  กระทรวงสาธารณส ุขเฝ ูาระว ังภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 6 - 14 ปี ดังน้ัน จึงได๎ก าหนด 
เปูาหมายเพื่อลดปัญหาภาวะอ๎วนในเด็กวัยเรียนให๎ต ่ากวํา
ร๎อยละ 15 ภายในปี 2560 (สื่อสารองค์กร และเทคโนโลยี
, 2557) สํวนเด็กที่มนี ้าหนักไมํถึงเกณฑ์หรือเด็กที่น ้าหนัก
แรกเกิดน๎อยไมํเพียงแตํและนาคตบํงชี้สภาวะโภชนาการ
และสุขภาพของมารดาเทํานั ้น แตํย ังบ ํงช ี ้โอกาสการ
เจริญเติบโตพัฒนาการ ทางสุขภาพและจิตสังคมระยะยาว
ของเด็กทารก การที่เด็กทารกมีน ้าหนักแรกเกิดน๎อย (น๎อย
กวํา 2,500 กรัม) สะท๎อนความเสี่ยงทางสุขภาพของเด็ก
อยํางมาก โดยเด็กทารกหนึ่งใน 12 คน (7.60 9%) มี
น ้าหนักแรกเกิดต ่ากวําเกณฑ์ และเด ็กที ่พบวําขาด
สารอาหารมากที่สุด คือ เด็กวัยเรียน เน่ืองจาก เด็กวัยนี้มี
การเจริญเติบโตที่รวดเร็วความต๎องการ โปรตีนและก าลัง
งานสารอาหารตํอน ้าหนักตัวสูง กวําวัยอื่น ๆ พฤติกรรม
การเลี้ยงดู และความเชื่อของผู๎เลี้ยงดูเด็ก ท าให๎เด็กได๎รับ
อาหารโปรตีนหรือ สารอาหารไมํเพียงพอ อยํางไรก็ตาม
ปัญหาการขาดโภชนาการในเด็กจะลดโอกาสการมีชีวิต
รอด ของเด็ก และกีดขวางการเจริญเติบโต การมีสุขภาพ
ที ่ด ีของเด ็กซึ ่งส ํงผลเส ียระยะยาวต ํอศักยภาพ ทาง
สติปัญญาหรือผลการเรียนในโรงเรียนและอนาคตของเด็ก 
ดังน้ันสามารถแก๎ปัญหาได๎โดย วิธีการตํางๆ เชํน การให๎

อาหารเสริมและสารอาหารที่มีประโยชน์ในชํวงระยะเวลา
ที่เหมาะสม และ การให๎อยํางเหมาะสมจะมีความส าคัญ
มากตํอการด าเนินการตําง ๆ (ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 
2555) จากปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือปัญหา
โภชนาการเป็นปัญหาส าคัญและเก่ียวข๎องกับ สุขภาพของ
ประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก และเด็กวัยเรียนจะมี
ภาวะโภชนาการบกพรํองทั้งนี ้ เพราะวัยเด็กสํวนใหญํ
รับประทานอาหารจ าพวกแปูง ไขมัน และน๎  าตาล ซึ ่ง
พฤต ิกรรมดังกลําว เป ็น พฤติกรรมการบริโภคที ่ไมํ
เหมาะสมทั้ง ๆ ที่ปัญหาสุขภาพเหลํานี้สามารถปูองกันได๎
ด๎วยการ ปร ับเปลี ่ยนพฤติกรรมการบร ิโภคและการ
ด ารงชีวิตที่เหมาะสม (มะยาซีน สาเมาะ, 2552) 
 จากปัญหาที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การบริโภคอาหาร
ของนักเรียนประถมศึกษาชํวงชั้นที่ 2 ในพื้นที่ต าบลแหลม
สอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื่องจากหากมีความรู๎
และทัศนคติที่ถูกต๎องแล๎วก็จะน าไปสูํการปรับพฤติกรรม
การ บริโภคได๎ถูกต๎องและเหมาะสมซึ ่งอาหารจัดเป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิตมีความส าคัญตํอการ เจริญเติบโต
และพัฒนาการทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา 
และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และเพื่อน าผลการวิจัยมา
เป ็นแนวทางในการพัฒนาเพ ื ่อเป ็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารและแก๎ปัญหา
สาธารณสุขตํอไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความรู๎ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียน ประถมศึกษาชํวงชั้นที่ 2 
ในพื้นที่ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านบุคคล 
ปัจจัยเกี ่ยวกับครอบคร ัว ความร ู ๎  และทัศนคติ กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษา
ชํวงชั้นที่ 2 ในพื้นที่ต าบล แหลมสอม อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการศึกษาความรู ๎ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ประถมศึกษา
ชํวงชั้นที่ 2 ในพื้นที่ต  าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง สามารถแบํง ขอบเขตการศึกษาได๎ ดังน้ี  
 3.1 ด๎านพื้นที่ 

พื ้นที ่ในการวิจ ัยคร ั ้งนี ้ ผู ๎ว ิจ ัยท  าการศ ึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชํวงชั้นที่ 2 ใน พื้นที่ต าบลแหลม
สอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
 3.2 ด๎านประชากร 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาทั ้งเพศชายและเพศ หญิงที่ก าลังศึกษาอยูํ
ในชํวงชั้นที่ 2 ในพื้นที่ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ๎านนาทุํง
และโรงเรียนบ๎านแหลมสอม จ านวนนักเรียนรวม 142 คน 
(โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลแหลมสอม, 2558)  
 
4. ประโยชน์ที่จะได๎รับ 
 4.1 ผลการวิจัยท าให๎ทราบถึงระดับความรู๎ ทัศนคติ 
และพฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารของ  น ั ก เ ร ี ย น
ประถมศึกษาชํวงชั้นที่ 2 ในพื้นที่ต าบลแหลมสอม อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 4.2 ผลการวิจัยท าให๎ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ก ั บพฤต ิ กร รมการบร ิ โ ภ คอาห ารของ  น ั ก เ ร ี ย น
ประถมศึกษาชํวงชั้นที่ 2 ในพื้นที่ต าบลแหลมสอม อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 4.3 ผลการวิจัยที่ได๎หนํวยงานที ่เกี ่ยวข๎องสามารถ
น าไปใช๎ในการก าหนด และวางแผน ทางเดินยุทธศาสตร์ 
ในการวางแผนงาน เพื ่อด าเนินงาน และแก๎ไขปัญหา
พฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียนประถมศึกษา 
ในพื้นที่อ่ืน ๆ ตํอไป 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากร 

ประชากรเปูาหมายที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่ก าลัง

ศึกษาอยูํในชํวงชั้นที่ 2 ในพื้นที่ต าบลแหลมสอม อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บ๎านนาทุํง และโรงเรียนบ๎านแหลมสอม จ านวนนักเรียน
รวม 142 คน (โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลแหลม
สอม, 2559)  
 5.2 กลุํมตัวอยําง 

 กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาทั ้งเพศชายและเพศ หญิงที่ก าลังศึกษาอยูํ
ในชํวงชั้นที่ 2 แบํงเป็นโรงเรียนบ๎านนาทุํง จ านวน 72 คน 
และโรงเรียนบ๎าน แหลมสอม จ านวน 70 คน รวมจ านวน 
142 คน ซ่ึงผู๎วิจัยก าหนดขนาดตัวอยําง โดยใช๎การก าหนด 
ขนาดตัวอยํางของ ทาโรํ ยามาเนํ (Yanmane, 1973) ที่
ระด ับความเชื ่อมั ่นร ๎อยละ 95 และคําความคลาด 
เคลื ่อนที่ยอมรับได๎ร ๎อยละ 5 ซึ ่งจะได๎ขนาดของกลุ ํม
ต ัวอย ํางท ั ้งส ิ ้น 104.79 คน โดยมีว ิธ ีการค  านวณ 
ดังตํอไปนี้ จากการค านวณได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การว ิเคราะห์  จ  านวน 104.79 คน เพื ่อลดความ 
คลาดเคลื ่อนในการเก็บรวบรวมข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง 
ผู๎วิจัยจึงใช๎กลุํมตัวอยํางเป็น 110 คน  
 5.3 การสุํมกลุมํตัวอยําง 
  การท าวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ท าการสุํมตัวอยําง
แบบแบํงชํวงชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
การสุํมตัวอยํางประชากรแบบจัดออกเป็นชั้น ยึดหลักให๎มี
ลักษณะภายใน คล๎ายกันหรือเป็นเอกพันธ์มากที่สุดแตํจะ
มีความแตกตํางกันระหวํางชั้นมากที่สุด จากนั้นจึงท าการ 
สุ ํมตัวอยํางโรงเรียนบ๎านนาทุ ํง จ านวน 72 คน และ
โรงเรียนบ๎านแหลมสอม จ านวน 70 คน โดยมี วิธีการแบํง
สัดสํวนของกลุํมนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ใช๎ในการวิจัย
ตามชํวงชั้น  
 
5.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เครื ่องมือที ่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบ
สัมภาษณ์ (Entries) ที่ผู๎วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข๎องมาก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อใช๎ใน
การศึกษาในครั้งน้ี ประกอบด๎วย 5 สํวน ได๎แกํ 
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 สํวนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยด๎านบุคคล 
ได ๎แกํ เพศ อาย ุ ศาสนา รายรับของ นักเร ียนตํอวัน 
ล ักษณะของข๎อค  าถามเป ็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
 สํวนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยครอบครัว 
ได๎แกํ ระดับการศึกษาของผู๎ปกครอง อาชีพของผู๎ปกครอง 
และรายได๎ของครอบครัว ลักษณะของข๎อค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
 สํวนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร จ านวน 20 ข๎อ รวมคะแนนเต็ม (0 - 20 คะแนน 
โดยให๎ผู ๎ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบวํา “ใชํ” หรือ 
“ไมํใชํ” เพียง 2 ตัวเลือกเทําน้ัน 
เกณฑ์การให๎คะแนน 
 ตอบถูก คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 
 ตอบผิด คะแนนเทํากับ 0 คะแนน 
  การวัดความรู ๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แบํง
ออกเป็น 3 ระดับ และ ใช๎คะแนนเฉลี่ย ระหวํางคะแนน
สูงสุด และคะแนนต ่าสุดมาจัดระดับ โดยใช๎เกณฑ์การ
พิจารณาดังน้ี (Best, 1977) 
  การแปลความหมายคะแนนเฉล ี ่ยความร ู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร แบํงเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.00 - 0.33 หมายถึง ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับต ่า  
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.34 - 0.66 หมายถึง ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.67 - 1.00 หมายถึง ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับสูง 
 สํวนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร โดยให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบ จ านวน 15 
ข๎อ โดยมีให๎เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี เกณฑ์การให๎คะแนน 
ข๎อความเชิงบวก 
 เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คะแนนเทํากับ 4  
 เห็นด๎วย คะแนนเทํากับ 3 
 ไมํแนํใจ คะแนนเทํากับ 2 ไมํเห็นด๎วย 
  การวัดระดับทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 
แบํงออกเป็น 3 ระดับ และใช๎คะแนนเฉลี ่ย ระหวําง

คะแนนสูงสุด และคะแนนต ่าสุดมาจัดระดับ โดยใช๎เกณฑ์
การพิจารณาดังน้ี (bsest, 1977) 
  การแปลความหมายของคะแนนเฉลี ่ยทัศนคติ
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร แบํงออกเป็น 3 
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 1.00 - 2.00 หมายถึง มี
ทัศนคติตํอการบริโภคอาหารอยูํในระดับต ่า 
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 2.01 - 3.00 หมายถึง มี
ทัศนคติตํอการบริโภคอาหารอยูํในปานกลาง 
 คะแนนเฉลี ่ย เทํากับ 3.01 - 4.00  หมายถึง มี
ทัศนคติตํอการบริโภคอาหารอยูํในสูง 
 สํวนที ่ 5 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร โดยให๎ผู ๎ตอบแบบสอบถาม เล ือกตอบ 
จ านวน 20 ข๎อ โดยมีให๎เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี 
 ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน 5 - 7 วัน  
 ปฏิบัติบํอยครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน 3 - 4 วัน  
 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน 1-2 วัน  
 ไมํปฏิบัติเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไมํได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันเลย 
เกณฑ์การให๎คะแนน  
 ปฏิบัติบางครั้ง คะแนนเทํากับ 2 
 ปฏิบัตินานๆ ครั้ง คะแนนเทํากับ 1 
 ไมํปฏิบัติเลย คะแนนเทํากับ 0  
       การแปลความหมายของคะแนนเฉลี ่ยทัศนคติ
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร แบํงออกเป็น 3 
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 1.00 - 2.00 หมายถึง มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํในระดับปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 2.01 - 3.00 หมายถึง มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํในปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 3.01 - 4.00 หมายถึง มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํในด ี
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5.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูล
จากกลุํมตัวอยําง โดยมีขั้นตอน และ เงื่อนไขในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล ดังน้ี 
 5.3.1 ผู๎ศึกษาได๎ติดตํอประสานงานกับผู๎อ านวยการ
โรงเรียนบ๎านนาทุํง และโรงเรียนบ๎าน แหลมสอม ต าบล
แหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 5.3.2 ผู๎วิจัยเข๎าพบ และแนะน าตัวตํอผู๎อ านวยการ
โรงเรียน และครูประจ าชั้น เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์ในการ
ท าวิจัย และท าหนังสือขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล 
 5.3.3 ท าการเก็บแบบสัมภาษณ์ในกลุ ํมตัวอยําง 
จ านวน 10 ชุด โดยแบํงเป็น 2 โรงเรียน โรงเรียนบ๎านนา
ทุํงจ าแนกเป็น 3 ชํวงชั้น ดังนี้ ป. 4 จ านวน 23 ชุด ป.5 
จ านวน 15 ชุด ป. 6 จ านวน 17 ชุด โรงเรียนบ๎านแหลม
สอมจ าแนกเป็น 3 ชํวงชั้น ป.4 จ านวน 16 ชุด ป. 5 
จ านวน 18 ชุด ป. 6 จ านวน 21 ชุด ใช๎วิธีการสุํมแบบชํวง
ช้ัน 
 5.3.4 ด  าเน ินการเก ็บแบบส ัมภาษณ ์ในเด ือน
พฤษภาคม 2559 ซ่ึงผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ด าเนินการ เก็บแบบ
สัมภาษณ์กับนักเรียนชั้นประถมชํวงชั้นที่ 2 จ านวน 110 
คน โดยผู ๎ศ ึกษาท าการอธิบายแบบ สัมภาษณ์อย ําง
ละเอียดแกํกลุํมตัวอยําง และให๎กลุํมตัวอยํางตอบแบบ
สัมภาษณ์ด๎วยตนเองจะใช๎ ระยะเวลาประมาณ 5 - 15 
นาที ตํอกลุํมตัวอยําง 1 คน โดยมีเงื่อนไขในการเก็บข๎อมูล 
ดังน้ี 
 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาชํวงชั้นที่ 2 ที่ก าลังศึกษา
อยูํในโรงเรียนบ๎านนาทุ ํง และ โรงเรียนบ๎านแหลมสอม 
ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่อยูํใน
เขตพื้นที่ต าบล แหลมสอม 
 2) ผู๎วิจัยจะท าการสุํมกลุํมตัวอยํางแตํละชั้นเรียนโดย
การน ารายชื ่อของกลุํม ตัวอยํางมาจับสลากแบบแทนที่
โดยกลุํมตัวอยํางต๎องไมํซ๎ ากันหากกลุํมตัวอยํางซ๎ าจะท า
การหยิบ สลากใหมํจนกว ําจะครบตามจ านวนกลุ ํม
ตัวอยํางแยกตามเพศชายและเพศหญิงในแตํละชั้นเรียน 

 3) หากกลุํมตัวอยํางคนไหนไมํอยูํจะใช๎วิธีการหยิบ
สลากใหมํกับกลุํมตัวอยํางที่ เหลือและด าเนินการเก็บแบบ
สัมภาษณ์จนครบ จ านวน 110 ชุด 
 5.3.5  น าแบบสัมภาษณ์ที ่เก็บรวมรวมข๎อมูลมา
ตรวจสอบความถูกต๎องแล๎วน าไปวิเคราะห์ 
และประมว 
 
5.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย  
 5.4.1  การหาคําความเชื ่อมั ่นของเคร ื ่องมือ 
(Reliability) ผ ู ๎ว ิจ ัยได ๎น  าแบบสัมภาษณ ์ท ี ่ ได ๎ร ับการ
ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษา
ชํวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ๎านหาดเลา ต าบลปะเหลียน อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่มี คุณสมบัติใกล๎เคียงกับกลุํม
ตัวอยําง จ านวน 30 คน และน าไปตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของแบบ สัมภาษณ์โดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) พิจารณา คําที่
ค านวณได๎จากสัมประสิทธ์ิของครอนบาค อยูํที่ 0 - 1 คําที่
เข๎าใกล๎ 1 จะมีคําความเที่ยง สอดคล๎องภายในสูง แสดง
วําแบบสัมภาษณ์สามารถวัดเนื้อหาเดียวกัน และวัดได๎
สอดคล๎องกันทุก ข๎อ เกณฑ์คําความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ในครั้งนี้ คือ น๎อยกวํา 0.5 เชื่อถือได๎น๎อย ระหวําง 0.5 - 
0.65 เชื่อถือได๎ปานกลาง และตั้งแตํ 0.7 ขึ้นไป เชื่อถือได๎
สูง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิน, 2546) โดยการวิจัย ครั้งนี้มี
ระดบัความเชื่อม่ันของเครื่องมือจ าแนกรายด๎าน ดังน้ี 
 1) แบบสัมภาษณ์ ความรู ๎เกี ่ยวกับพฤติกรรมการ
บร ิโภคอาหาร ได ๎ สัมประสิทธิ ์อ ัลฟาของครอนบาค 
เทํากับ 0.754 
 2) แบบสัมภาษณ์ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บร ิโภคอาหาร ได ๎ สัมประสิทธิ ์อ ัลฟาของครอนบาค 
เทํากับ 0.805 
 3) แบบสัมภาษณ์เกี ่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ได๎ส ัมประสิทธิ ์  อัลฟาของครอนบาค เท ํากับ 
0.902 
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5.5 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎น าแบบสัมภาษณ์ที่ได๎รับคืน
มาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข๎อมูล โดยใช๎สถิติ
ทางการวิจัยดังน้ี 
 5.5.1  การวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านบุคคลและ
ปัจจัยเก่ียวกับครอบครัว โดยใช๎สถิติการแจก แจงความถี่ 
(Frequency) ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) 
 5.5.2 การวิเคราะห์หาระดับความรู ๎ ทัศนติ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร วิเคราะห์โดย ใช๎ คําร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี ่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
 5.5.3  การศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยด๎าน
บุคคล ปัจจัยเกี ่ยวกับครอบครัว ความรู ๎ เกี ่ยวกับการ
บริโภคอาหาร และทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารกับพฤติกรรมการ บริโภคอาหาร โดยใช๎คําสถิติ  
ไคสแควร์ (Chi - Square test) 
 
6.สรุปอภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 
 6.1  สรุปผลการวิจัย  
  6.1.1 ปัจจัยสํวนบุคคล จากการศึกษาปัจจัย
ด๎านบุคคลของกลุํมตัวอยําง จ านวน 110 คน พบวํา กลุํม 
ตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 54.50 อายุ
สํวนใหญํมีอายุ 10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 34.50 ศาสนาสํวน
ใหญนัํบถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร๎อยละ 60.00 รายจําย
ที่ได๎รับตํอวันอยูํในชํวง 31 - 40 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
49.10 ระดับการศึกษาเรียนจบมัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อย
ละ 61.80 อาชีพปัจจุบัน ของผู๎ปกครองประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร๎อยละ 69.10 รายได๎ของครอบครัว
เฉลี่ยตํอเดือน อยูํในชํวง 10,001 - 15,000 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 50.90  
  6.1.2 ปัจจัยด๎านความรู๎พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร จากผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความรู๎ใน
ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.56 
และเม่ือวิเคราะห์จ าแนกตามรายข๎อ พบวํา กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํมีระดับ ความรู๎ตํอการบริโภคอาหารอยูํในระดับ
ปานกลาง 

 6.1.3 ปัจจัยด๎านทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 
จากผลการศึกษา พบวํา กลุ ํมตัวอยํางด๎านทัศนคติใน
ภาพรวมอยูํในระดับปาน กลาง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.27 
และเม่ือวิเคราะห์จ าแนกตามรายข๎อ พบวํา กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํมี ทัศนคติตํอการบริโภคอาหารอยูํในระดับปาน
กลาง  
 6.1.4  ปัจจัยด๎านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
จากผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางภาพรวมพฤติกรรม
การบริโภคอาหารใน ภาพรวมอยูํในระดับควรปรับปรุง 
โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.90 และเมื่อวิเคราะห์จ าแนกตาม
รายข๎อ พบวํา กลุ ํมตัวอยํางสํวนใหญํมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยูํในระดับควรปรับปรุงอาหาร 
 
6.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ประถมศึกษาชํวงชั ้นที่ 2 ต าบลแหลม สอม อ าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง สามารถน าผลการศึกษามาอภิปราย
ผล ดังน้ี  
 6.2.1  เพศ จากการศึกษา พบวํา เพศกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนไมํมี ความสัมพันธ์กัน (p > 
0.05) ซ่ึงไมํสอดคล๎องกับสมมุติฐานการวิจัย เนื่องจากผล
การศึกษา พบวํา เพศชายกับเพศหญิงมีพฤติกรรมด๎าน
การบร ิโภคอาหารไมํสอดคล ๎องกัน ได ๎แกํ นักเร ียน
รับประทาน ขนมเบเกอรี่ เชํน พาย โดนัท และนักเรียน
รับประทานอาหารประเภททอด เชํน ไกํทอด กล๎วยทอด 
ซึ่งสอดคล๎องกับการวิจัยของ ซูฮายนีย์ ปูเตะ และคณะ 
(2555) ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค อาหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ต าบลทําเรือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล การศึกษา พบวํา เพศ
กับพฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารของน ักเร ียนไม ํ มี
ความสัมพันธ์กัน (p>0.05)  
 6.2.2 อายุ จากการศึกษา พบวํา อายุกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนไมํมี ความสัมพันธ์กัน (p > 
0.05) ซึ ่งไมํสอดคล๎องกับสมกับสมมุติฐานการวิจัย 
เน่ืองจากผลการศึกษา พบวํา อายุ 9 ปี กับอายุ 12 ปีขึ้น
ไป มีพฤติกรรมด๎านการบริโภคอาหารไมํสอดคล๎องกัน 
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ได๎แกํ นักเรียนรับประทานขนมเบเกอรี่ เชํน พาย โดนัท 
และนักเรียนรับประทานอาหารประเภททอด เชํน ไกํทอด 
กล๎วยทอด ได๎แกํ ควรกินอาหารประเภทผัด ทอด และ
กะทิ ทุกวันและปกติคนเราต๎องดื่มน ้า อยํางน๎อยวันละ 6 - 
8 แก๎ว ซึ่งสอดคล๎องกับการวิจัยของ ซาแลฮา บือราเฮง 
และคณะ (2555) ได๎ ท าการศึกษาพฤติกรรมบริโภค
อาหารของนักเรียนประถมศึกษา ต าบลจะแนะ อ าเภอจะ
แนะ จังหวัด นราธิวาส ผลการศึกษา พบวํา อาย ุกับ
พฤต ิก รร มการบร ิ โภคอาหารของน ัก เ ร ี ยน ไม ํ มี
ความสัมพันธ์ กัน (p>0.05) 
 6.2.3 ศาสนา จากการศึกษา พบวํา ศาสนากับ
พฤต ิก รร มการบร ิ โภคอาหารของน ัก เ ร ี ยน ไม ํ มี  
ความสัมพันธ์กัน (p > 0.05) ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมกับ
สมมุติฐานการวิจัย เนื่องจากผลการศึกษา พบวํา ศาสนา
พุทธกับอิสลาม มีพฤติกรรมด๎านการบริโภคอาหาร ไมํ
สอดคล๎องกัน ได๎แกํ การ รับประทานขนมหวาน เชํน ขนม
ชั้น สังขยา ลอดชํอง เป็นประจ าท าให๎เสี่ยงตํอการเกิดโรค
อ๎วนและ การรับประทานอาหารประเภท เนื้อ นม ไขํ จะ
ชํวยให๎รํางกายเจริญเติบโต ซ่ึงสอดคล๎องกับการวิจัย ของ 
วิชิต อูํอ๎น และคณะ (2555) ได๎ท าการศึกษาความนิยม
และพฤติกรรมในการบร ิ โภคอาหาร ฟาสต์ฟ ูดของ
ผู ๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวํา 
ศาสนากับพฤติกรรมการบริโภค อาหาร ไมํมีความสัมพันธ์
กัน (p>0.05) 
 6.2.4 รายจํายที่ได๎รับตํอวัน จากการศึกษา พบวํา  
รายจํายที่ได๎รับตํอวันกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมี 
ความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) ซึ่ง
สอดคล๎องกับสมกับสมมุต ิฐานการวิจัย เนื ่องจากผล
การศึกษา พบวํา สํวนใหญํรายจํายที ่ได๎รับตํอวัน วันละ 
31 - 40 บาท มีพฤติกรรมด๎าน การบริโภคอาหารไมํ
สอดคล๎องกัน ได๎แกํ สารอาหารประเภทโปรตีนพบได๎ใน 
เน้ือ นม ไขํและเด็ก วัยเรียนไมํควรดื่มเครื่องดื่มประเภท
น ้าอัดลม เพราะจะท าให๎ฟันผุ ตัวเตี้ย และกระดูกเปราะ 
ซึ ่ง สอดคล๎องกับการวิจัยของสีตีฟาตีเมาะห์ สอละซอ 
และคณะ (2555) ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมการ บริโภค
อาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนยะหาศิรยานุ

กูล ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัด ยะลา ผลการศึกษา 
พบวํา รายจํายที ่ได๎ร ับตํอวันกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนไมํมี ความสัมพันธ์กัน (p = 0.05)   
 6.2.5 ระดับการศึกษาของผู๎ปกครอง จากการศึกษา 
พบวํา ระดับการศึกษาของผู ๎ปกครองกับพฤติกรรมการ
บริโภค อาหารมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
< 0.05) ซ่ึงสอดคล๎องกับสมมุติฐานการวิจัย เนื่องจากผล
การศ ึกษา พบว ํา ระด ับการศ ึกษาในระด ับต ําง ๆ 
พฤติกรรมด๎านการบริโภคอาหาร ไมํ สอดคล๎องกัน ได๎แกํ
อาหารที่ควรรับประทาน คือ อาหารที่ปรุงสุกใหมํ ๆ ด๎วย
ความร๎อนและ กํอน รับประทานอาหารทุกครั้งควรมีการ
ล๎างมือให๎สะอาด ซึ่งสอดคล๎องกับการวิจัยของ ซาแลฮา 
บือราเฮง และคณะ (2555) ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต าบลจะแนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษา 
พบวํา ระดับ การศึกษาของผู๎ปกครองกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนมีความสัมพันธ์กัน (p<0.05) 
 6.2.6 อาชีพของผู ๎ปกครอง จากการศึกษา พบวํา 
อาชีพของผู๎ปกครองกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํมี 
ความสัมพันธ์กัน (p > 0.05) ไมํซึ่งสอดคล๎องกับสมกับ
สมมุติฐานการวิจัย เนื ่องจากผลการศึกษา พบวํา กลุํม
ตัวอยํางที ่ศ ึกษาสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี
พฤติกรรมด๎านการบริโภคอาหาร ไมํสอดคล๎องกัน ได๎แกํ 
การบริโภคอาหารให๎อิ่มทุกมื้อจะท าให๎ไมํขาดสารอาหาร
และการบริโภค อาหารหลากหลายชนิดชํวยให๎ร ํางกาย
แข็งแรง ซึ่งสอดคล๎องกับการวิจัยของ ซูฮายนีย์ ปูเตะ 
และ คณะ (2555) ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา 
พบวํา อาชีพของผู ๎ปกครองกับ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนไมํมีความสัมพันธ์กัน (p>0.05)  
 6.2.7 รายได๎ของครอบครัวเฉลี ่ยต ํอเดือน จาก
การศึกษา พบวํา รายได๎ของครอบครัวเฉลี่ยตํอเดือนกับ
พฤติกรรมการบริโภค อาหารมีความสัมพันธ์พฤติกรรม
การบร ิโภคอาหารอยํางมีนัยส  าค ัญทางสถิต ิท ี ่ระด ับ 
(p<0.01) ซ่ึง สอดคล๎องกับสมมุติฐานการวิจัย เนื่องจาก
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ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํรายได๎ 
เฉลี ่ยตํอเดือน เดือนละ10,001 - 15,000 บาท มี
พฤติกรรมด๎านการบริโภคอาหารไมํสอดคล๎องกัน ได๎แกํ 
การบริโภคซุปไกํสกัดทุกวันชํวยให๎เรียนหนังสือเกํงขึ้นและ
การรับประทานอาหารติดมัน เชํน หนังไกํทอด ไส๎กรอก
ท าให๎อ๎วนได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับการวิจัยของ ฮาลีเมาะ บือ
ราเฮง และคณะ (2555) ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาตอนต๎น ต าบลปู
ยุด อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา พบวํา 
รายได๎ของครอบครัวเฉลี ่ยตํอเดือนกับพฤติกรรม การ
บริโภคอาหารของนักเรียนมีความสัมพันธ์ก ันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 6.2.8 ความร ู ๎ เก ี ่ยวกับการบร ิโภคอาหาร  จาก
การศึกษา พบวํา ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับ
พฤติกรรมการบริโภค อาหารไมํมีความสัมพันธ์กัน (p> 
0.05) ซึ ่งไมํสอดคล๎องกับสมกับสมมุติฐานการวิจัย 
เน่ืองจากผล การศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวน
ใหญํมีความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมํสอดคล๎องกัน 
ได๎แกํ นักเรียนรับประทานอาหารประเภททอด เชํน ไกํ
ทอด กล๎วยทอด และนักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่  มีรสหวาน 
เชํน น ้าอัดลม น ้าหวาน ชาเย็น เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับ
การวิจัยของ กุลนิดา สาวหุ๎ย (2555) ได๎ศึกษาความรู๎
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา ผลการศึกษา พบวํา ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของ นักเรียนไมํมีความสัมพันธ์กัน (p>0.05) 
อาหารของ 
 6.2.9 ทัศนคติเก ี ่ยวกับการบริโภคอาหาร  จาก
การศึกษา พบวํา ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับ
พฤติกรรมการบริโภค อาหารมีความสัมพันธ์กันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) ซ่ึงสอดคล๎องกับสมมุติฐาน
การวิจัย เนื่องจากผลการศึกษา พบวํา กลุ ํมตัวอยํางที่
ศึกษาสํวนใหญํมีความรู ๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ไมํ 
สอดคล๎องกัน ได๎แกํ นักเรียนรับประทานขนมหวาน เชํน 
ทองหยิบ ทองหยอด ลอดชํองและ นักเรียนรับประทาน
อาหารติดมัน เชํน คอหมู หนังไกํ ไส๎กรอก ซึ่งสอดคล๎อง

กับการวิจัยของ ซารีนา เด็นใสหมัด และคณะ (2555) ได๎
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทพา ต าบลเทพา จังหวัด
สงขลา ผลการศึกษา พบวํา ทัศนคติ เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมี
ความสัมพันธ์กันอยํางมี นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
6.3 ข๎อเสนอแนะ  
 6.3.1 ข๎อเสนอแนะส าหรับน าผลไปใช๎ 
  1) จากผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางโดย
ภาพรวมมีความรู๎ระดับปานกลาง โดย มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
2.77 และเม่ือวิเคราะห์ระดับความรู๎ตํอการบริโภคอาหาร
ของกลุํมตัวอยํางจ าแนก ตามรายข๎อ พบวํา กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํมีระดับความรู๎ตํอการบริโภคอาหารอยูํในระดับ
ปานกลาง เชํนกัน ดังน้ัน หนํวยงานที่เก่ียวข๎องความมีการ
จัดการให ๎ความร ู ๎ ในด๎านการบร ิโภคอาหาร ของกลุ ํม
ตัวอยํางเพื ่อให๎กลุ ํมตัวอยํางสามารถน าความรู ๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 2) จากผลการศึกษา พบวํา กลุ ํมต ัวอย ํางโดย
ภาพรวมด๎านทัศนคติในระดับต ่า โดย มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
2.77 และเม่ือวิเคราะห์ทัศนคติตํอการบริโภคอาหารของ
กลุํมตัวอยํางจ าแนกตาม รายข๎อ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํมีทัศนคติตํอการบริโภคอาหารอยูํในระดับต ่าเชํนกัน 
ดังน้ัน หนํวยงานที่เก่ียวข๎องความมีการจัดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในด๎านการ บริโภคของกลุํมตัวอยํางเพื่อให๎กลุํม
ตัวอยํางสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการรับประทาน
อาหารที่ ถูกต๎องได๎ 
 3) จากผลการศึกษา พบวํา กลุ ํมต ัวอย ํางโดย
ภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู ํในระดับควร
ปรับปรุง โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.90 และเมื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตาม
รายข๎อ พบวํา กลุ ํมตัวอยํางสํวนใหญํมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยู ํ ในระดับควรปรับปรุงเชํนกัน ดังนั ้น 
หนํวยงานที ่ เก ี ่ยวข๎องความมีการจัดการปร ับเปลี ่ยน
พฤติกรรมในด๎านการ บริโกกบ กลุํมตัวอยํางเพียให๎กลุํม
ตัวอยําวสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทาน 
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หนที่ถูกต๎องได๎ 
 
6.3.2 ข๎อเสนอแนะฮาหรับการวิจัยครั้งตํอไป 
 1) ควรมีการศึกษาอยเก่ียวกับปัจจัยที่ผลงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของ นักเรียนเพื่ยม เปรียบเทียบความ
แตกตํางระหวํางพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ในแตํละ ครั้ง 
 2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมที่มีผล
ตํอการบริโภคอาหารในด๎านอื ่น ๆ เพิ ่มเติม เชํน ปัจจัย
อิทธิพลจากสื ่อตําง ๆ ปัจจัยด ๎านยํานิยม ปัจจัยด๎าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นต๎น เยเป็นการพิสูจน์ใน
ด๎านปัจจัยตําง ๆ ได๎อยํางกว๎างขวางปลา 
 
7.บรรณานุกรม 
กองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข, 2551, แนว
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 เขตกรุงเทพมหานครชุดา จิตพิทักษ์ , 2553, 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม รายงาน
ผลการส ารวจภาวะโภชนาการ และการบร ิโภค
อาหารของคนไทย (อัดส านา),  

ซารีนา เส๎นใสหมัดและคณะ, 2555, ศึกษาพฤติกรรมการ
 บ ร ิ โ ภ ค อ า ห า ร ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ด ั บ
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพา ต าบล
เทพา จังหวัดสงขลา  

ซาแลฮา บือราเฮงและคณะ, 2555, ศึกษาพฤติกรรมการ
 บริโภคอาหารของนักเรียนชั ้นประถมศึกษา
 ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัดปัตตานี  

ซูฮายนีย์ ปูเตะและคณะ, 2555, ศึกษาพฤติกรรม ก า ร
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
 1- 6 ต าบลทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด
 นครศรีธรรมราช  

นิตยา ภัทรกรรม, 2553, ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
 การบร ิโภคอาหาร กรุงเทพมหานคร , สภา
ลาดพร๎าว มหาวิทยาลัยนเรศวร  

นิวคอมม์ (Newcomb, 2557) ค าจ ากัดความทัศนคติ , 
 คณะศ ึกษาศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยศ ิลปกร: 
 กรุงเทพมหานคร, 

บูรชัย ศิรมหาสาคร, 2556, ความหมายของแนวคิดและ
 ทฤษฎ ีเก ี ่ ยวก ับความร ู ๎  กร ุง เทพมหานคร
 ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2536, ศึกษาพฤติกรรมการสังเกต
 ประเภทที ่มนุษย์ท า ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2556, การเปลี่ยนแปลงทาง
 บุคลิกภาพของเด ็กวัยเร ียน พิมพ์คร ั ้งท ี ่  2
 กร ุง เทพมหานคร ส านักพ ิมพ ์จ ุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย  

พัชรินทร์ สร๎อยทอง , 2555, ศึกษาความหมายของ
 พฤต ิกรรมการบร ิ โภค  กร ุง เทพมหานคร
 ส านักงานพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.  

พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2555, ค าจ ากัดความของความรู๎, 
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมธิราช.  
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มะยาซีน สาเมาะ, 2556, ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
 อาหารท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ๎ อ งก ับประชาชนท ุกว ั ย
 กรุงเทพมหานคร,  

ทิพยวิสุทธิ ์การพิมพ์ วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ , 2555, 
 ความหมายของพฤต ิกรรมบร ิโภคอาหาร , 
ก ร ุ ง เ ท พ ฯ :
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

วิช ิต อู ํอ๎นและคณะ , 2555, ศึกษาความนิยมและ
 พฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารฟาสต ์พ ู ด . 
กรุงเทพมหานคร,  

วิภาดา พฤฒิกิติ, 2554 ศึกษาเกณฑ์การพัฒนาของเด็กวัย
 เ ร ี ย น  กร ุ ง เทพมหานคร :  ว ิ ทย าน ิ พน ธ์
 ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

วิไลวรรณ คงกิจ, 2556, การศึกษานิยามและความหมาย
 ของค าวําทัศนคติ, กรุงเทพมหานคร  

วิริยาภรณ์ เจริญชีพ, 2555, พฤติกรรมการบริโภค, ศิลปะ
 ศาสตร์มหาบัณฑิต , สาขาสังคมศาสตร์เพื ่อ
 พัฒนา, มหาวทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

วีณะ วีระไวทยและคณะ, 2555, ศึกษาความหมายของ
 แ น ว ค ิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ี เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ท ั ศ น ค ติ
 กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วีระวัฒน์ ภูกันดาน, 2553, การศึกษาการวัดความรู๎ , 
 กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช.  

ศุภร เสรีร ัตน์, 2544, การศึกษาประเภทของทัศนคติ , 
 กรุงเทพมหานคร, ทิพยวิสุทธ์ิการพิมพ์  

สวํางเดือน สวัสด ี , 2556, พฤติกรรมการบริโภค , 
 กรุงเทพมหานคร 

สมโภช เยี ่ยมสุภาษิต , 2556, ศึกษาพฤติกรรมการ
 ตอบสนองภาย ในหร ื อภายนอกร ํ างกาย
 ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ค ุ ร ุ ส ภ า ล า ด พ ร ๎ า ว 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ,  

สีด ีฟาตีเมาะห์ สกละซอและคณะ , 2555, ศึกษา
 พฤต ิกรรมการบร ิโภคอาหารของน ักเร ียน
 มัธยมศึกษา โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ต าบลยะ
หา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  

สุดาวรรณ ขันธมิต, 2556, พฤติกรรมพฤติกรรมมนุษย์, 
 กร ุ ง เทพฯ :  ว ิ ทยาน ิพนธ ์ ศ ึ กษาศ าสต ร ์ , 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สุวิมล ตัณฑ์ศุภสิริ, 2556, ศึกษาความต๎องการสารอาหาร
 ใ น ว ั ย เ ด ็ ก  ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ ์ ป ร ิ ญ ญ า โ ท
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ส านักงานสถิติแหํงชาติ , 2557, ศึกษาพฤติกรรมการ
 บริโภคที ่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ
 และน ้าหนักไมํถึงเกณฑ์ กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พาณิช.  

อบเชย วงษ์ทอง, 2555, ศึกษาโภชนาการการพัฒนา
 ค ุ ณ ภ าพ ช ี ว ิ ต ข อ ง ป ร ะ ช าช น ใ น ท ุ ก ว ั ย
 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

อีริค อีริคสัน, 2554, ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย
 ของเด็กวัยเรียน กรุงเทพมหานคร, ภาควิชา
 จิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ยาสีเมาะ บือราเฮงและคณะ, 2555, ศึกษาพฤติกรรมการ
 บริโภคอาหารของนักเรียนชั ้นประถมศึกษา
 ตอนต๎น ต าบลปุยุด อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

โยธิน คันสันยุทธ, 2555, ศึกษาความสนใจด๎านการ
 แขํงขันอิทธิพลและสภาพแวดล๎อมของเด็กวัย
 เรียน กรุงเทพมหานคร, ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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