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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงความสัมพันธ์.มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจแบบแผนการบริโภคอาหารของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง .จังหวัดยะลา.ศึกษาปัจจัยน า.ปัจจัยเสริม.ปัจจัยเอ้ือ.และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง .จังหวัดยะลา 
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า.ปัจจัยเสริม.และปัจจัยเอ้ือต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา.กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในอ าเภอเมือง.จังหวัดยะลา.จ านวน.524.คน.โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและน าเสนอด้วยการแจก
แจงความถี่.ร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.เปรียบเทียบหาความแตกต่าง .โดยใช้สถิติ T-test 
และ.F-test.พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานอยู่ในระดับสูง.( x .=.2.34,.S.D..=.0.97) 
คิดเป็นร้อยละ.46.89.เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ.0.05.ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารหวานและรายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า (r.=.-.038 และ r.=.-.059) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.0.05.การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อต่าง .ๆ.และการได้รับค าแนะน า
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สนับสนุนด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลต่าง.ๆ.มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวานในระดับต่ า (r.=.-.047 และ -.070 ตามล าดับ).อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สิ่งแวดล้อม
ที่บ้านและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า 
(r.=.-.018.และ.-.055.ตามล าดับ).ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติการของ
โรงเรียน หรือก าหนดแนวทางนโยบายในการควบคุมการจ าหน่ายอาหาร .โดยการอาศัยความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน   
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน ,.ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน ,.นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น, ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน 
 
Abstract 

This research was a correlational research. The objectives survey the food 
consumption pattern of the middle school students in Mueang district, Yala province, 
study predisposing factors, reinforcing factors, enabling factors and sweet food 
consumption behavior of the lower secondary school students in Mueang district, Yala 
province and to find the relationship between predisposing factors to reinforcing factors 
and enabling factors to the sweet food consumption behavior of middle school students 
in Mueang district, Yala province. The sample were 524 middle school students in 
Mueang district, Yala province selected by systematic random sampling. The instrument 
used in this research was a questionnaire. Data were analyzed by using descriptive 
statistics and presented in frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. 
Comparing the differences by using T-test and F-test statistics, it was found that most of 
students had a high level of sweet eating behaviors ( x .=.2.34, S.D..=.0.97), representing 
46.89 percent when analyzing the relationships using coefficient statistics. Pearson 's 
correlation with statistical significance of 0.05. The sweet food consumption attitude and 
family income were negatively correlated with the sweet food consumption behavior 
(r.=.-.038 and r.=.-.059) statistically significant at the 0.05 level. Receive news and 
information about food consumption from various media and receiving advice and 
support on food intake from various people had a negative relationship with the 
consumption of sugary foods at a low level (r.=.-.047 and -.070, respectively) with 
statistical significance at the level of 0.05. The environment at home and school had a 
negative correlation with the low level of sweet food consumption behavior (r.=.-.018 
and -.055 respectively). The study results could be used to plan the school operations or 
formulate policy guidelines for controlling the food sale distribution through the 
collaboration between guardian, administrators, teachers and school personnel 
Keywords: sweet food consumption behavior, attitude about sweet food consumption, 

junior high school students, knowledge about sweet food consumption 
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บทน า 
ปัจจุบันสถานการณ์การบริโภคน้ าตาลของเด็กไทยมีการบริโภคขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มชนิด

ต่าง.ๆ.ที่มีความหลากหลายและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น .ร่วมกับมีการด าเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง.ทั้งยังมีการ
โฆษณาขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มต่าง.ๆ.ประกอบกับในปัจจุบันเด็กมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต่าง.ๆ.เพ่ิมมากขึ้น.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง.อาหารจ าพวกขนมขบเคี้ยว.ลูกอม.ขนมหวาน เครื่องดื่ม 
และน้ าอัดลม เป็นต้น อีกทั้งยังพบว่าเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ.3.-.15.ปี.ได้รับพลังงานจากขนมและเครื่องดื่ม 
ร้อยละ.27.ของพลังงานที่ควรได้รับใน.1.วัน (ส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 
จากรายงานการส ารวจการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานต่อพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก.พบว่า.เด็กอายุระหว่าง 
6.-.14.ปี.บริโภคเครื่องดื่มที่ผสมน้ าตาลเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด .ได้แก่.น้ าอัดลม.น้ าหวาน.และชาเขียว 
เป็นต้น.ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ าตาลสูงมาก.เฉลี่ย.9.-.19.กรัม/100.มิลลิลิตร.ในขณะที่ปริมาณที่
เหมาะสม.คือ.ไม่ควรมีน้ าตาลมากกว่า.6.กรัม/100.มิลลิลิตร.เพราะจะเพ่ิมโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน
และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในระยะยาว.(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) 
 ในประเทศไทยพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีน้ าตาลมากจนเกินความต้องการของร่างกาย และมี
แนวโน้มจะบริโภคมากยิ่งขึ้น.ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจหลอด
เลือด เป็นต้น ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับโลก โดยคนไทยมีแนวโน้มบริโภคน้ าตาลจากผลิตภัณฑ์อาหาร ขนม และ
เครื่องดื่มผสมน้ าตาล.ถึงวันละ.88.กรัม (22.ช้อนชา) หรือเพ่ิมขึ้น.2.3.เท่า.ซึ่งมากเกินความต้องการของ
ร่างกายในแต่ละวัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคร้ายจากการบริโภคน้ าตาลมากที่สุด 
(ศักดิ์อนันต์ รัตนสาครชัย,.2558) และจากข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย.โดยการตรวจร่างกาย 
ครั้งที่.5 พ.ศ. 2556-2557 ในช่วงอายุ.15.ปีขึ้นไป.พบว่า.เด็กไทยมีความชุกของภาวะอ้วนเพ่ิมข้ึน ซึ่งจากการ
ส ารวจปี.2552.พบว่า ผู้หญิงมีความชุกของภาวะอ้วน ร้อยละ 45.0 เพ่ิมเป็นร้อยละ 51.3 ในปี 2557.และ
ผู้ชายมีความชุกของภาวะอ้วน.ร้อยละ.18.6.เพ่ิมเป็นร้อยละ.26.0.ในปี.2557.ตามล าดับ (วิชัย เอกพลากร, 
2557) นอกจากนี้จากการส ารวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร ปี 2556 ในด้านการบริโภคอาหาร 
พบว่า.ประชากรวัยที่อยู่ในช่วงอายุ.6.-.14 ปี.มีอัตราการบริโภคอาหารว่างสูงสุดร้อยละ.89.8.และอาหารว่าง
มักจะเป็นอาหารในกลุ่มของขนมทานเล่นและขนมกรุบกรอบในประชากรวัยดังกล่าว โดยรับประทานทุกวัน
สูงกว่าวัยอ่ืนถึงร้อยละ.27.7.ส าหรับกลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมในประชากรวัยเดียวกันนี้ มีสัดส่วนของ
การดื่มน้ าอัดลม 1.-.2 วัน/สัปดาห์ถึงร้อยละ.42.2 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กได้รับพลังงานส่วนเกินที่มาจากส่วนผสมของน้ าตาลที่มาจากอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
นอกจากนี้ส าหรับภาคใต้ในส่วนของอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจากการส ารวจการบริโภคอาหารว่าง
และขนมในกลุ่มเด็กอายุ 6.-.14 ปี พบว่า มีการบริโภคขนมส าหรับทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบทุกวันถึง 
ร้อยละ 36.8 บริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมและเครื่องดื่มที่มีรสหวานทุกวันและ 1.-.2 วันต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 25.3 และ 22.9 ตามล าดับ โดยขนมที่เด็กนิยมบริโภค คือ ขนมกรุบกรอบที่มีแป้ง ไขมันมาก 
น้ าอัดลมและนมรสหวาน ซึ่งมีเด็กบริโภคสูงถึงร้อยละ 92.7, 90.6 และ 88.8 ตามล าดับ (อารยา ตั้งวิฑูรย์, 
2550) รวมทั้งในส่วนของอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีรายงานการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคภาวะและ
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กในช่วงอายุ 6.-.14 ปี.ก็พบว่า ร้อยละ 16 ดื่มน้ าอัดลม น้ าหวานทุกวัน ร้อยละ 62 
ดื่มทุกสัปดาห์มีเพียงหนึ่งในสิบที่ไม่ดื่มเลย เด็กหนึ่งในสี่กินขนมกรุบกรอบทุกวัน ร้อยละ 57 กินทุกสัปดาห์ 
มีเพียงหนึ่งในสิบที่ไมบ่ริโภคเลย (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556) 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1941 

 

 จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกล่าว.โดยเฉพาะอาหารหวานของนักเรียน.เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่.2.ในเด็กเพ่ิมข้ึน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,.2558).และใน
จังหวัดยะลานั้นก็ก าลังประสบปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น.ซึ่งจากรายงานตัวชี้วัดภาวะโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุขในเด็กนักเรียนอายุ 
6.-.14.ปี.ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน.ปีงบประมาณ.2557.-.2559.แบ่งตามเขตสุขภาพ.พบว่าปีการศึกษา.2557 
(ภาคเรียนที่ 2 ตุลาคม-ธันวาคม) เด็กนักเรียนอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความชุกภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ร้อยละ 15.96 ปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่.2.ตุลาคม.-.ธันวาคม) ร้อยละ 16.10 และในปีการศึกษา 
2559.(ภาคเรียนที่.1.พฤษภาคม.-.กรกฎาคม).พบว่าภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนของนักเรียนอายุ 6.-.14 ปี 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา.มีความชุกสูงถึงร้อยละ.16.36 และเป็นความชุกที่สูงสุดเป็นอันดับ.1.เมื่อเทียบ
กับ.8.อ าเภอของจังหวัดยะลา (กระทรวงสาธารณสุข ,.2559) ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขที่ได้ก าหนดไว้ให้มีอัตราความชุกไม่เกินร้อยละ .10.ภายในปี.2560.(กรมอนามัย.กระทรวง
สาธารณสุข,.2558).และนอกจากนี้จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ในอ าเภอเมือง.จังหวัดยะลา.พบว่า.เด็กที่อยู่ในช่วงอายุ.13.-.18.ปี.มีการรับประทานอาหารไม่ครบ.5.หมู่ 
รวมทั้งดื่มน้ าอัดลม.น้ าชา.กาแฟ.และเครื่องดื่มที่มีรสหวานทุกวันถึงทุกสัปดาห์ .ร้อยละ.52.7.(กุลนิดา 
สายนุ้ย, 2553).รวมถึงบริบทรอบ.ๆ.บริเวณทั้งในและนอกโรงเรียนมีแหล่งจ าหน่ายอาหารหวาน และร้าน
สะดวกซื้อ .ซึ่งจากข้อมูลการส ารวจดังกล่าวสรุปได้ว่าเด็ก ในช่วงอายุ .13.-.18.ปี .ของจังหวัดยะลา 
มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานสูง.และเนื่องจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอ้ือต่อการเข้าถึง
อาหารจากแหล่งต่าง.ๆ.ได้อย่างสะดวก.จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให้เด็กมีการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ.โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าอัดลม.ของว่าง.ขนมหวาน.เป็นต้น.ซึ่งเป็นอาหารที่มีน้ าตาลสูงและเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา.ที่เกิดขึ้น.ณ.ปัจจุบัน 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการศึกษาแบบแผนการบริโภคอาหารและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา.มีค่อนข้างน้อย.ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแบบแผนการบริโภคอาหาร.รวมถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา.โดยใช้กรอบแนวคิดของกรีนและกรูเตอร์.(Green.&.Kreuter,.2005).ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้
น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน.โดยการวิจัยครั้งนี้
จะแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลไว้.3.ประการ.ซึ่งได้แก่.ปัจจัยน า 
ปัจจัยเสริม และปัจจัยเอ้ือ และผลจากการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านการ
บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง.โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคอาหารหวาน ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขและ
ป้องกันได้โดยอาศัยการดูแลและส่งเสริมจากผู้ปกครองและโรงเรียนในเรื่องการปรับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเด็กช่วงวัยนี้ยังเป็นช่วงวัยที่ยังสามารถปลูกฝังสุขนิสัยที่ถูกต้อง 
เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กวัยรุ่นมีภาวะโภชนาการที่ดี เป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
  1..เพ่ือส ารวจแบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา  
  2..เพ่ือศึกษาปัจจัยน า.ปัจจัยเสริม.ปัจจัยเอ้ือ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง.จังหวัดยะลา 
  3..เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเสริม และปัจจัยเอ้ือต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1. ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
2. การบริโภคอาหารส าหรับนักเรียน 
 2.1.แนวทางการบริโภคอาหารของนักเรียน 
 2.2.พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 
  2.3.ผลกระทบจากการบริโภคอาหารหวานของนักเรียน 
3. แนวคิดทฤษฎี PRECEDE-PROCEED model 
   3.1.ความหมายแนวคิดทฤษฎี PRECEDE-PROCEED model 
  3.2.ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานตามแนวคิดทฤษฎี .PRECEDE 
ประกอบด้วย ปัจจัยน า ปัจจัยเสริม และปัจจัยเอื้อ 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีเฉพาะส่วนของ.PRECEDE.model.ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยน า ปัจจัยเสริม และปัจจัยเอ้ือของกรีนและกรูเตอร์ (Green & Kreuter, 2005) มาเป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ดังต่อไปนี้ 
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                ตัวแปรต้น                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงความสัมพันธ์.(Correlational.Research).โดยผู้วิจัยก าหนด
ขอบเขตการวิจัย.ดังนี้ 
  1..ประชากรที่ศึกษา.คือ.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น .ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ในอ าเภอเมือง.จังหวัดยะลา.ปีการศึกษา.2560.ซึ่งมีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด.4.โรงเรียน.จ านวน.2,389.คน 
ซึ่งอยู่ในเขตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา.เขต.15    
  2..กลุ่มตัวอย่าง.คือ.คัดเลือกจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในอ าเภอเมือง.จังหวัดยะลา.ปีการศึกษา.2560.จ านวน.4.โรงเรียน.โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน
ของนัก เรี ยนระดับมั ธยมศึกษา
ตอนต้นในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ปัจจัยน า 
- อาย ุ
- เพศ 
- ศาสนา 
- ระดับชั้นที่ศึกษา 
- เงินท่ีนักเรียนไดร้ับต่อวัน 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน 
- ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน  
- การรับรู้โทษเก่ียวกับการบริโภคอาหารหวาน  
- การรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบรโิภคอาหารหวาน  
- การรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน 
 

ปัจจัยเอื้อ 
- อาชีพของครอบครัว  
- รายได้ของครอบครัว 
- ระดับการศึกษาของครอบครัว  
- สิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน     
- สิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรียน 
      

ปัจจัยเสริม 
- การได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้านการบริโภคอาหารจาก
บุคคลต่างๆ เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และเพ่ือน  
- การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ต าราเรียน และอินเตอร์เน็ต   
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   2.1.ค านวณกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของแต่ละโรงเรียน.โดยใช้
เกณฑ์ในการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรของ (บุญชม ศรีสะอาด,.2558) โดยจ านวน
ประชากรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.ทั้ง.4.โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด.2,389.คน.จากการค านวณ 
จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย.477.คน.แต่เพ่ือป้องกันการสูญหายของการเก็บข้อมูลจึงค านวณเพ่ิมอีก
ร้อยละ.10.(Lemeshow.et.al,.1990).ได้จ านวน.47.คน  
   2.2.ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในแต่ละระดับชั้นของแต่ละโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก.่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.ให้ได้สัดส่วนโดยใช้สูตรค านวณของ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร,.2550) 
โดยการคัดเลือกห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นของแต่ละโรงเรียน.ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย.(Simple 
Random.Sampling) และการหยิบฉลากรายชื่อห้องแบบไม่ใส่คืน.คัดเลือกรายชื่อนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของ
แต่ละห้องเรียนจากจ านวนนักเรียนทั้งหมดตามระดับชั้นในแต่ละโรงเรียน .โดยการสุ่มจากบัญชีรายชื่อ
นักเรียนอย่างเป็นระบบจนครบจ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามที่ค านวณไว้ในแต่ละโรงเรียน.จะได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.โรงเรียน.1.จ านวน.177.คน.โรงเรียน.2.จ านวน.256.คน 
โรงเรียน.3.จ านวน.20.คน.โรงเรียน.4.จ านวน.71.คน.รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น.ในการเก็บข้อมูลจากงานวิจัยครั้งนี้.จ านวน.524.คน   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้.คือ.แบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
และผู้วิจัยเป็นผู้อธิบายข้อค าถามด้วยตนเอง แบบสอบถามสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี.PRECEDE.model 
ของกรีนและกรูเตอร์ .(Green.&.Kreuter,.2005) .ร่วมกับดัดแปลงจากประภาพรรณ .นิลศิริ .(2555) 
ประกอบด้วย.6.ส่วน.ดังนี้  
 ส่วนที่.1.แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล.จ านวน.14.ข้อ.ได้แก่.อายุ.เพศ.ศาสนา.ระดับชั้นที่ศึกษา 
เงินที่นักเรียนได้รับต่อวัน.อาชีพของบิดา.มารดา.รายได้ของบิดา.มารดา.และระดับการศึกษาของบิดา.มารดา  
 ส่วนที่.2.แบบสอบถามด้านปัจจัยน า.จ านวน.45.ข้อ.ได้แก่.แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารหวาน.แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน.แบบสอบถามการรับรู้โทษเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารหวาน แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคเก่ียวกับการบริโภคอาหารหวาน แบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน  
 ส่วนที่.3.แบบสอบถามด้านปัจจัยเสริม .จ านวน.18.ข้อ.ได้แก่.แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับ
ค าแนะน าสนับสนุนด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลต่าง.ๆ.แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริโภคอาหารจากสื่อต่าง.ๆ  
 ส่วนที่.4.แบบสอบถามด้านปัจจัยเอ้ือ.จ านวน.13.ข้อ.ได้แก่.แบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
แบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน   
 ส่วนที.่5.แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน.จ านวน.12.ข้อ  
 ส่วนที.่6.แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหาร.ซึ่งประกอบด้วยอาหารหลัก.และอาหารหวาน 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1..ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา 
(Content.Validity).จ านวน.5.ท่าน.และน ามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2..น าแบบสอบถามจากการตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ .(Index.of.Item.-.Objective.Congruence:.IOC).ของค าถาม 
แต่ละข้อ.ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง.IOC.อยู่ระหว่าง.0.67.-.1.00 
 3..ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค .(Cronbach’s.Alpha 
Method) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 4..แบบแผนการบริโภคอาหาร.จะบอกถึงความถี่ในการบริโภคอาหารทั้งในกลุ่มอาหารหลัก.ได้แก่ 
หมวดเนื้อสัตว์/โปรตีน.หมวดธัญพืช.และถ่ัว.หมวดนม.หมวดข้าว.แป้ง.หมวดผักและผลไม้.และอาหารหวาน
ทั้ง.6.กลุ่ม.ได้แก่.หมวดนมและผลิตภัณฑ์รสหวาน.หมวดเครื่องดื่มรสหวาน.หมวดลูกอม.หมวดขนมหวาน 
หมวดเวเฟอร์.หมวดขนมที่ท าจากแป้งเนื้อนุ่ม   
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้หมายเลข
รับรอง.EH2017-007.ลงวันที่.25.ตุลาคม.2560 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป.ดังนี้ 

1..วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล.โดยแจกแจงความถี.่และค่าร้อยละ 
2..วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน.พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักและอาหารหวาน 

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารหวาน การรับรู้โทษเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารหวาน การรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน สิ่งแวดล้อมที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน  โดยหาความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3..วิเคราะห์หาความแตกต่างรายคู่ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน .โดยใช้ 
T-test ก าหนดระดบัความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05 

4..วิเคราะห์หาความแตกต่างรายคู่ระหว่างระดับชั้นปีที่ศึกษา.ศาสนา.อาชีพของครอบครัว.และ
ระดับการศึกษาของครอบครัว.กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน.โดยใช้.F-test.ก าหนดระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05 

5..วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ.เงินที่นักเรียนได้รับต่อวัน.รายได้ของครอบครัว ความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารหวาน การรับรู้โทษเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารหวาน การรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน .และการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน .สิ่งแวดล้อมที่บ้าน.และสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน .การได้รับค าแนะน า
สนับสนุนด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลต่าง.ๆ.การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อ
ต่างๆ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pesrson’s 
product moment correlation coefficient) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป 

 จากการศึกษา.พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย .คิดเป็นร้อยละ 
57.3.และ.42.7.ตามล าดับ.มีอายุ.14.ปี.คิดเป็นร้อยละ.34.1.มีน้ าหนักน้อยกว่า.60.กิโลกรัม.คิดเป็นร้อยละ 
81.9.มีส่วนสูงน้อยกว่า.160.เซนติเมตร.คิดเป็นร้อยละ.63.0.รอบเอว.79.เซนติเมตรขึ้นไป.คิดเป็นร้อยละ 
53.5.นับถือศาสนาพุทธ.คิดเป็นร้อยละ.84.6.ระดับชั้นที่ศึกษา.เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1.คิดเป็น 
ร้อยละ.43.9.เงินที่นักเรียนได้รับต่อวัน.นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า.70.บาท.คิดเป็นร้อยละ 55.6  

จากการศึกษาก็ยังพบว่าอัตราความชุกของปัญหาโภชนาการ .โดยกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีภาวะ
อ้วน.(>+3.SD.).เป็นเพศชาย.จ านวน.57.คน.และเป็นเพศหญิง .จ านวน.55.คน.คิดเป็นร้อยละ.21.37 
เริ่มอ้วน.(>+2 SD..ถึง.+3.SD.) เป็นเพศชาย.จ านวน.51.คน.และเป็นเพศหญิง.จ านวน.62.คน.คิดเป็น 
ร้อยละ.21.56.ท้วม.(>+1.5.SD..ถึง.+2.SD.) เป็นเพศชาย.จ านวน.34.คน.และเป็นเพศหญิง.จ านวน.44 คน.
คิดเป็นร้อยละ.14.89.และสมส่วน.(-1.5 SD. ถึง +1.5 SD.) เป็นเพศชาย.จ านวน 81 คน และเป็นเพศหญิง 
จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 42.18 

2. แบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
จากการศึกษาความถี่ในการบริโภคอาหารหลัก พบว่า การบริโภคอาหารในกลุ่มอาหารหลักที่

ได้รับการบริโภคมากที่สุด .คือ.หมวดข้าว .แป้ง.ได้แก่.ข้าวสวย.มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง .( x .=.4.10, 
S.D..=.1.16) หมวดที่มีการบริโภครองลงมา คือ หมวดเนื้อสัตว์/โปรตีน ได้แก่ ไข่เจียว ไข่ดาว มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง.( x .=.3.39,.S.D..=.1.37) หมวดที่มีการบริโภคน้อยที่สุด คือ หมวดธัญพืชและถั่ว ได้แก่ 
ข้าวโพด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง.( x .=.2.99,.S.D..=.1.34)  

เมื่อพิจารณาความถี่ในการบริโภคอาหารหวาน พบว่า การบริโภคอาหารในกลุ่มอาหารหวานที่
ได้รับการบริโภคมากที่สุด คือ หมวดเวเฟอร์ ได้แก่ คุกกี้แซนด์วิชสอดไส้ครีมรสต่างๆ เช่น ฟันโอ และโอรี
โอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง.( x .=.3.45,.S.D..=.1.37) หมวดที่มีการบริโภครองลงมา คือ หมวดนมและ
ผลิตภัณฑ์รสหวาน ได้แก่ นมเปรี้ยวพร้อมดื่มไม่มีส่วนผสมของน้ าผลไม้ เช่น ยาคูลท์ หรือบีทาเก้น 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง.( x .=.3.40,.S.D..=.1.37) หมวดที่มีการบริโภคน้อยที่สุด คือ หมวดขนมที่ท าจาก
แป้งเนื้อนุ่ม ได้แก่ โดนัท เช่น โดนัทคลุกน้ าตาล และโดนัทหน้าช็อกโกแลต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง  
( x .=.3.40,.S.D..=.1.36)  
  3. ปัจจัยน า ปัจจัยเสริม ปัจจัยเอ้ือ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ดังตาราง 1-10 
 
ตาราง 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน  
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

x  
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       ถูก 135 25.80   
       ผิด 389 74.20   
                   รวม 524 100 0.74 0.37 
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จากตาราง.1.จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน.พบว่า.กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน 
524.คน.ส่วนใหญ่มีความรู้.ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน .คิดเป็นร้อยละ.25.80.รองลงมา 
คือ.ไม่มีความรู้.ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน .คิดเป็นร้อยละ.74.20 

 
ตาราง 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน  
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

x  
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       ระดับต่ า 63 12.02   
       ระดับปานกลาง 156 29.88   
       ระดับสูง 305 58.10   
                   รวม 524 100 2.46 0.66 

 
จากตาราง.2.จากการศึกษาทัศนคติเกี ่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน .พบว่า.กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน .524.คน .ส่วนใหญ่มีท ัศนคติเกี ่ยวกับการบร ิโภคอาหารหวานอยู่ ในระดับสูง .( x .=.2.46, 
S.D..=.0.66) คิดเป็นร้อยละ.58.10.รองลงมา.คือ.มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวานอยู่ในระดับ
ปานกลางและระดับต่ า.ตามล าดับ.คิดเป็นร้อยละ.29.88.และ.12.02.ตามล าดับ  
 
ตาราง 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้โทษเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน  
การรับรู้โทษเกี่ยวกับการบริโภค 
อาหารหวาน 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
x  

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       ระดับต่ า 96 18.39   
       ระดับปานกลาง 233 44.41   
       ระดับสูง 195 37.20   
                   รวม 524 100 2.26 0.72 

 
จากตาราง.3.จากการศึกษาการรับรู้โทษเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน .พบว่า.กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน .524.คน .ส่วนใหญ่มีการร ับรู ้โทษเกี ่ยวกับการบริโภคอาหารหวานอยู่ ในระดับปานกลาง 
( x .=.2.26, S.D..=.0.72) คิดเป็นร้อยละ.44.41.รองลงมา.คือ.มีการรับรู้โทษเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
หวานอยู่ในระดับสูงและระดับต่ า.ตามล าดับ.คิดเป็นร้อยละ.37.20.และ.18.39.ตามล าดับ  
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ตาราง 4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้อุปสรรคเกี ่ยวกับการ
บริโภคอาหารหวาน  

การรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบริโภค 
อาหารหวาน 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
x  

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       ระดับต่ า 103 19.63   
       ระดับปานกลาง 267 50.75   
       ระดับสูง 154 29.62   
                   รวม 524 100 2.10 0.68 
  
  จากตาราง .4.จากการศึกษาการร ับรู ้อ ุปสรรคเกี ่ยวกับการบร ิโภคอาหารหวาน .พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.524.คน.ส่วนใหญ่มีการรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x .=.2.10, S.D..=.0.68) คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมา คือ มีการรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารหวานอยู่ในระดับสูงและระดับต่ า.ตามล าดับ.คิดเป็นร้อยละ.29.62.และ.19.63.ตามล าดับ 
    
ตาราง 5 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความสามารถของตนเอง

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน  
การรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารหวาน 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
x  

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       ระดับต่ า 150 28.49   
       ระดับปานกลาง 243 46.48   
       ระดับสูง 131 25.03   
                   รวม 524 100 1.96 0.72 
  
  จากตาราง.5.จากการศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน 
พบว่า.กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.524.คน.ส่วนใหญ่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารหวานอยู่ในระดับปานกลาง ( x .=.1.96, S.D..=.0.72) คิดเป็นร้อยละ.46.48.รองลงมา.คือ.มีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวานอยู่ในระดับต่ า.และระดับสูง.ตามล าดับ 
คิดเป็นร้อยละ.28.49.และ.25.03.ตามล าดับ   
  
ตาราง 6 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้าน

การบริโภคอาหารจากบุคคลต่าง ๆ  
การได ้ร ับค าแนะน าสนับสนุนด้านการ
บริโภคอาหารจากบุคคลต่างๆ 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
x  

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       ระดับต่ า 85 16.08   
       ระดับปานกลาง 249 47.67   
       ระดับสูง 190 36.25   
                   รวม 524 100 2.20 0.69 
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จากตาราง.6.จากการศึกษาการได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลต่าง  
ๆ.พบว่า.กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.524.คน.ส่วนใหญ่มีการได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้านการบริโภคอาหาร
จากบุคคลต่าง.ๆ.อยู่ในระดับปานกลาง ( x .=.2.20, S.D..=.0.69) คิดเป็นร้อยละ.47.67.รองลงมา.คือ 
มีการได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลต่าง .ๆ.อยู่ในระดับสูงและระดับต่ า 
ตามล าดับ.คิดเป็นร้อยละ.36.25.และ.16.08.ตามล าดับ   
 
ตาราง 7 จ านวน.ร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการ

บริโภคอาหารจากสื่อต่าง ๆ  
การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภค
อาหารจากสื่อต่างๆ 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
x  

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       ระดับต่ า 107 20.56   
       ระดับปานกลาง 285 54.42   
       ระดับสูง 132 25.02   
                   รวม 524 100 1.96 0.67 
  
  จากตาราง 7 จากการศึกษาการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อต่าง .ๆ.พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.524.คน.ส่วนใหญ่มีการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อต่าง .ๆ.อยู่
ในระดับปานกลาง ( x .=.1.96,.S.D..=.0.67) คิดเป็นร้อยละ.54.42.รองลงมา.คือ.มีการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริโภคอาหารจากสื่อต่าง.ๆ.อยู่ในระดับสูงและระดับต่ า.ตามล าดับ.คิดเป็นร้อยละ.25.02.และ 
20.56 ตามล าดับ 
 
ตาราง 8 จ านวน.ร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมที่บ้าน  
สิ่งแวดล้อมที่บ้าน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

x  
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       มี 379 72.25   
       ไม่มี 145 27.75   
                   รวม 524 100 0.72 0.41 
  
  จากตาราง.8.จากการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน.พบว่า.กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.524.คน.ส่วนใหญ่
บ้านมสีิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริโภคอาหารหวาน.คิดเป็นร้อยละ.72.25.รองลงมา.คือ.ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการบริโภคอาหารหวาน คิดเป็นร้อยละ.27.75  
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ตาราง 9 จ านวน.ร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน  
สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

x  
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       มี 493 94.16   
       ไม่มี 31 5.84   
                   รวม 524 100 0.95 0.23 

 
 จากตาราง.9.จากการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน.พบว่า.กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.524.คน.ส่วนใหญ่
โรงเรียนมีสิ ่งแวดล้อมที ่เ อื ้อต่อการบริโภคอาหารหวาน .คิดเป็นร้อยละ.94.16.รองลงมา.คือ.ไม่มี
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริโภคอาหารหวาน.คิดเป็นร้อยละ.5.84 
 
ตาราง 10 จ านวน.ร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน  
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

x  
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

       ระดับต่ า 114 21.76   
       ระดับปานกลาง 164 31.35   
       ระดับสูง 246 46.89   
                   รวม 524 100 2.34 0.97 

 
จากตาราง 10 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

524 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานอยู่ในระดับสูง ( x .=.2.34, S.D..=.0.97) คิดเป็น
ร้อยละ 46.89 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานอยู่ในระดับปานกลาง และระดับต่ า 
ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 31.35 และ 21.76 ตามล าดับ    
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4. การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยน า ปัจจัยเสริม และปัจจัยเอ้ือต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารหวานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ดังตาราง 11 
ตาราง 11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเสริมและปัจจัยเอ้ือกับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารหวานของนักเรียน  
ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

1. อายุ 
2. เงินที่นักเรียนได้รับต่อวัน 
3. รายได้ของครอบครัว 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน 
5. ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารหวาน 
6. การรับรู้โทษเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน 
7. การรับรู้อุปสรรคเก่ียวกับการบริโภคอาหารหวาน 
8. การรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการบริโภค

อาหารหวาน 
9. การได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้านการบริโภคอาหาร

จากบุคคลต่าง ๆ 
10. การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อ

ต่าง ๆ 
11. สิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน 
12. สิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรียน 

.056 

.261 
-.059* 

.309 
-.038* 

.217 

.012 

.245 
 

-.070* 
 

-.047* 
 

-.018* 
-.055* 

* P ≤ 0.05 
 
จากตาราง.11.จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ อายุ เงินที่นักเรียนได้รับ 

ต่อวัน รายได้ของครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
หวาน การรับรู้โทษเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน การรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน 
การรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน การได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้านการ
บริโภคอาหารจากบุคคลต่าง.ๆ.การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อต่าง.ๆ.สิ่งแวดล้อม 
ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียนด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่าทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
หวานและรายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า 
(r.=.-.038 และ r.=.-.059) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05.โดยการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริโภคอาหารจากสื่อต่าง.ๆ.และการได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลต่าง.ๆ 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า (r.=.-.047 และ -.070 ตามล าดับ) 
อย่างมีน ัยส าคัญทางสถิต ิที ่ระดับ .0.05.รวมไปถึงสิ ่งแวดล้อมที ่บ ้านและสิ ่งแวดล้อมที ่โรงเร ียน 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า (r.=.-.018 และ -.055 ตามล าดับ) 
ส่วนอายุ เงินที่นักเรียนได้รับต่อวัน ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน การรับรู้โทษเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารหวาน การรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน และการรับรู้ความสามารถของ
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ตนเองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวาน.ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของ
นักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05 

 
อภิปรายผล 

 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวานมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวานในระดับต่ า r.=.-.038.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05.หมายความว่าเด็กจะมีทัศนคติในการ
บริโภคอาหารที่มีน้ าตาลสูง เพราะว่าการด าเนินชีวิตของบุคคลในครอบครัวของเด็กที่พ่อแม่ไม่มีเวลาจัดหา
อาหารให้กับเด็กเพราะท างานเยอะ จึงท าให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดี ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่มทีัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหวานอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ.58.10.เนื่องจากนักเรียนมี
ทัศนคติในการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ จึงบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานมาก ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่
มีภาวะโภชนาการสมส่วน.คิดเป็นร้อยละ.42.18.มีภาวะอ้วน คิดเป็นร้อยละ.21.37.เริ่มอ้วน.คิดเป็น 
ร้อยละ.21.56.และท้วม.คิดเป็นร้อยละ.14.89.ซึ่งบ่งชี้ว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีการบริโภคอาหารที่ไม่
เหมาะสม โดยการด าเนินชีวิตของครอบครัวเป็นแบบเลี้ยงดูเด็กแบบตามใจ ส่งผลให้เด็กมีการรับประทาน
อาหารตามใจตนเองและไม่ได้ค านึงถึงการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง.สอดคล้องกับการศึกษาของพุทธชาด 
นาคเรือง (2551) ที่พบว่า ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ ากับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า 
r.= -.059 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่าบุคคลที่มีรายได้ดีจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารหวานได้น้อย แต่ถ้าหากบุคคลที่มีรายได้ไม่ดีมักจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานได้
มาก เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ.16,450.บาทต่อเดือน.ซึ่งครอบครัวที่มี
รายได้น้อยมักจะเลือกซื้ออาหาร โดยค านึงถึงปริมาณของอาหารมากกว่าคุณภาพ .เพื่อให้สามารถ
ด ารงชีว ิตอยู ่ได้.สอดคล้องกับการศึกษาของอรทัย.ติ้งฉิ่น (2552) ที่พบว่า.รายได้ของครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร.ซึ่งหากครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะมีการบริโภค
อาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ.แต่ถ้าหากครอบครัวที่มีรายได้ดี .จะมีโอกาสในการเลือกอาหาร 
มาบริโภคได้ดีกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย  

การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อต่าง.ๆ.มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า r.=.-.047.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05.หมายความว่าเด็กที่
ได้รับข้อมูลจากโฆษณาอาหารที่มีประโยชน์ เด็กจะบริโภคอาหารหวานน้อย แต่ถ้าหากเด็กได้รับข้อมูลจาก
โฆษณาอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ก็จะท าให้เด็กมีการบริโภคอาหารหวานมาก ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคอาหารจากสื่อต่าง .ๆ.อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ.54.42.เนื ่องจากนักเรียนได้รับรู ้การโฆษณาจากสื่อมาก.จึงท าให้มีการบริโภคอาหาร
หวานได้น้อย สอดคล้องกับการศึกษาของพุทธชาด นาคเรือง (2551) ที่พบว่า.การรับรู้จากสื่อโฆษณา 
มีความสัมพันธ์ทางลบต่อการบริโภคอาหารของเด็ก.ทั้งนี้ผลจากสื่อโฆษณาท าให้ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มที่
มีรสหวานได้กลายเป็นขนมที่มียอดจ าหน่ายสูง .และยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลท าให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการเกินได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของสังวาล ชมพูจา.(2552).ที่พบว่า.ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
อาหารของนักเรียนช่วงชั้นที่ .3.ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ซึ่งปัจจัยทางด้านสื่อที่เกี่ยวกับอาหารและ
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โภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบต่อการบริโภค
อาหารของนักเรียน   

การได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลต่าง .ๆ.มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า r.=.-.070 อย่างมีน ัยส าคัญทางสถิต ิที ่ระด ับ .0.05 
หมายความว่าหากเด็กได้รับค าแนะน าสนับสนุนด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมจากบุคคลต่าง .ๆ.มาก 
เด็กก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานน้อย.ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีการได้รับค าแนะน า
สนับสนุนด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลต่าง .ๆ.อยู่ในระดับปานกลาง.คิดเป็นร้อยละ.47.67.แสดงให้
เห็นว่าการได้รับค าแนะน าด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจด้านการบริโภคอาหารของนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของกัลยา.ศรีมหันต์ (2551) ที่พบว่า 
การได้รับค าแนะน าด้านการบริโภคอาหารจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ซึ่งถ้าเด็กได้รับค าแนะน าที่ดีและเหมาะสมในการรับประทานอาหาร เด็กจะมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ แต่หากเด็กได้รับค าแนะน าที่ไม่ดีในการรับประทาน
อาหาร เด็กก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์  

สิ ่งแวดล้อมที ่บ้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า 
r.=.-.018 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่าสิ่งแวดล้อมที่บ้านมีลักษณะการบริโภค
อาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ เด็กจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานมาก .ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า
สิ่งแวดล้อมที่บ้านของนักเรียนส่วนใหญ่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารหวาน.คิดเป็นร้อยละ 
72.25 และไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริโภคอาหารหวาน คิดเป็นร้อยละ 27.75 เนื่องจากบริเวณใกล้
บ้านจะมีร ้านขายขนมหวาน .น้ าหวาน.และน้ าอัดลม.จึงส ่งผลท าให้เด ็กมีภาวะโภชนาการเกิน 
ซึ่งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีภาวะอ้วน.คิดเป็นร้อยละ.21.37.และเริ่มอ้วน.คิดเป็นร้อยละ.21.56.สอดคล้อง
กับการศึกษาของสถิดาพร.สุคนธมัต.(2551).ที่พบว่า.สภาพแวดล้อมที่บ้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร.เช่นเดียวกับการศึกษาของทนิศรา จ าปา (2554) ที่พบว่า สิ่งแวดล้อมที่บ้านมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร.และยังมีผลต่อความคิด.ความรู้สึก.รวมถึงการ
ตัดสินใจต่อการเลือกปฏิบัติในการบริโภคอาหาร  

สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานในระดับต่ า 
r.=.-.055.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05.หมายความว่าสิ ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมีอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ เด็กจะบริโภคอาหารหวานมาก เนื่องจากบริเวณในและนอกโรงเรียนมีแหล่งจ าหน่ายอาหาร
ที่ไม่มีประโยชน์และสะดวกต่อการซื้อ.ได้แก่.น้ าหวาน.น้ าอัดลม.มันฝรั่งทอด.เป็นต้น.จึงท าให้สามารถ
เลือกซื้อได้ตามความต้องการ.ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่
โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริโภคอาหารหวาน.คิดเป็นร้อยละ.94.16.และไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการบริโภคอาหารหวาน.คิดเป็นร้อยละ.5.84.สอดคล้องกับการศึกษาของทนิศรา จ าปา (2554) 
ที่พบว่า สภาพแวดล้อมที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เนื่องจากเด็กมี
การบริโภคขนมขบเค้ียว ขนมหวาน น้ าอัดลม ลูกชิ้นทอด ไก่ทอด และมันฝรั่งทอด ที่มีจ าหน่ายทั้งบริเวณ
ในและนอกโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับการศึกษา
ของอุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ (2556) ที่พบว่า สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร เนื่องจากเด็กมีพฤติกรรมมีแนวโน้มดื่มน้ าอัดลมมากขึ้น และมีการบริโภคอาหารมื้อหลักที่
ให้พลังงานสูง โดยเฉพาะสัดส่วนพลังงานที่ได้จากไขมันสูง  
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