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บทคัดย่อ 

 การบริโภคผักและผลไม้เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยเรียน               

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคผักและผลไม้

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 185 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ความรู้เร่ืองผักและผลไม้ ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้ 

การเข้าถึงแหล่งท่ีเอ้ือต่อการบริโภคผักและผลไม้ อิทธิพลของผู้ปกครอง อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน การได้รับข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับผักและผลไม้ และการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ 

ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนบริโภคผักและผลไม้สัปดาห์ละ 4-6 วัน ปัจจัยท่ีสามารถร่วมทำานายการบริโภคผักและผลไม้

ของนักเรียน (FVC) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .001) คือ การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง (PPP) (β = .376, 

p < .001) รองลงมา คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้ (INF) (β = .286, p < .001) และทัศนคติต่อการบริโภค

ผักและผลไม้ (ATT) (β = .171, p < .01) อำานาจการทำานายร่วมร้อยละ 31.8 (R2 = .318) โดยค่าคงท่ีไม่มีนัยสำาคัญในสมการ

ทำานาย และสามารถเขียนสมการทำานายได้ ดังน้ี FVC = 0.298 (PPP) + 0.244 (INF) + 0.188 (ATT) 

  ผลการวิจัยน้ีเสนอแนะว่า การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนบริโภคผักและผลไม้ ควรเน้นการจัดเตรียมผักและผลไม้เพ่ือให้เอ้ือ

ต่อการบริโภค การให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภคผักและผลไม้

 ค�าส�าคัญ: การบริโภคผักและผลไม้, เด็กวัยเรียน, กรุงเทพมหานคร   
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Abstract 

 Fruit and vegetable consumption is the important factor promoting growth and development

for school-age children. This study aimed to investigate factors influencing  fruit and vegetable 

consumption among grade 6 primary school students in Bangkok Metropolitan. Multi-stage random 

sampling technique was used to recruited 185 samples from grade 6 primary school students in 

urban school in Bangkok Metropolitan on academic year 2017. Data were collected using a set of 

questionnaires including personal data, knowledge, attitude, fruit and vegetable accessibility, influence 

of parents and friend, information, and fruit and vegetable consumption. Data was analyzed using 

descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis.

 The results revealed that students consumed fruit and vegetable 4-6 days/week. The best significant 

predictor of fruit and vegetable consumption (FVC) included food prepared by parents (PPP) (β = .376, 

p < .001), information about fruit and vegetable (INF) (β = .286, p < .001), and attitude towards fruit

and vegetable consumption (ATT) (β = .171, p < .01). However, the constant value was not significant 

for equation. They accounted for 31.8% (R2 = .318) in the prediction with significant level of .05. 

The prediction equation was: FVC = 0.298 (PPP) + 0.244 (INF) + 0.188 (ATT)

 The findings of this study suggest that to promote fruit and vegetable consumption, fruit and 

vegetable preparation suitable for consumption, providing information, and enhancing positive attitude 

towards fruit and vegetable consumption should be addressed in school-age children.   

 

Keywords: fruit and vegetable consumption, school-age children, Bangkok Metropolitan

 

บทน�า 

 ผักและผลไม้เป็นอาหารหลัก 1 ใน 5 หมู่ มีความ

สำาคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมสารอาหารหลากหลาย

ชนิดโดยเฉพาะวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารช่วยให้อวัยวะ

ต่างๆ ของร่างกายทำางานได้ตามปกติ ช่วยในการเจริญเติบโต

ของร่างกายและสมอง อีกท้ังยังมีสารสำาคัญในการช่วยป้องกัน

การเกิดโรค1-3 นอกจากน้ันการบริโภคผักและผลไม้ยังให้

พลังงานตำา่แต่มีใยอาหารสูงช่วยจับไขมันจากอาหาร ลดระดับ

คอเลสเตอรอลในเลือด ลดการดูดซึมของนำา้ตาลช่วยให้อ่ิมเร็ว 

เม่ือบริโภคเป็นประจำาจะทำาให้รูปร่างดี แต่ในทางกลับกันการ

ไม่บริโภคผักและผลไม้ หรือบริโภคไม่เพียงพอ ทำาให้ร่างกาย

ไม่มีใยอาหารท่ีจะช่วยเพ่ิมปริมาณอุจจาระ ทำาให้การขับถ่าย

อุจจาระไม่ดี ไขมันสะสม ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีปัญหา

โภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน และเป็นปัจจัยเส่ียงในการเกิดโรค

เร้ือรัง4

 อย่างไรก็ตามผลการสำารวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ

เด็กอายุ 6-14 ปี ระดับประเทศจากกลุ่มตัวอย่าง 5,890 คน 

พบว่า มีการบริโภคผักและผลไม้ครบถ้วนตามข้อแนะนำาควร

บริโภคต่อวันเพียงร้อยละ 6.80 เม่ือพิจารณาแยกตามเพศ

พบว่า เด็กผู้หญิงมีการบริโภคผักและผลไม้ร้อยละ 6.90 ในขณะ

ท่ีเด็กผู้ชายมีการบริโภคท่ีน้อยกว่า พบเพียงร้อยละ 6.70 ปริมาณ

การบริโภคผักและผลไม้เพียงวันละ 14.3 กรัมต่อวัน (ประมาณ 
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1.5 ช้อนโต๊ะ)5 ซ่ึงตำา่กว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์การอนามัยโลก

กำาหนด คือ 400 กรัมต่อวัน4 และตำ่ากว่าสัดส่วนปริมาณท่ี

แนะนำาสำาหรับเด็กวัยเรียนตามธงโภชนาการ คือ ผักวันละ 

4 ทัพพี (12 ช้อนโต๊ะต่อวัน หรือ 4 ช้อนโต๊ะต่อม้ือ) และผลไม้

วันละ 3 ส่วน6 

 แต่ในขณะเดียวกันการบริโภคอาหารประเภท 

แป้ง นำ้าตาล และไขมันในเด็กวัยเรียนกลับเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 

เน่ืองจากวิถีชีวิตและค่านิยมในการบริโภคเปล่ียนแปลงไป 

ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีปัญหาโภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน ซ่ึง

กำาลังเป็นปัญหาสำาคัญท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศท่ีพัฒนาและกำาลัง

พัฒนา องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าท่ัวโลกมีประชากร

อย่างน้อย 300 ล้านคน กำาลังเผชิญปัญหาโรคอ้วน สำาหรับ

ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงข้ึนมาก โดยพบภาวะโภชนาการเกิน

ในเด็ก อายุ 6-14 ปี ร้อยละ 5.80, 6.70, 5.40, และ 9.70 ในปี 

พ.ศ. 2538, 2544, 2546 และ 2552 ตามลำาดับ พ้ืนท่ีท่ีมี

ความชุกของภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนสูงสุดของ

ประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร พบร้อยละ 15.60 อายุท่ีเร่ิมอ้วน

และอ้วนสูงสุดคืออายุ 12 -14 ปี ร้อยละ 14.105

 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนท่ีมีหลายขนาด มีระบบ

จัดการศึกษาหลากหลาย7 อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมือง

หลวงของประเทศไทยท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีสูง แนวโน้ม

ของการบริโภคอาหารในเขตชุมชนเมืองจึงได้รับอิทธิพลจาก

ส่ิงแวดล้อม เด็กวัยเรียนท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

บริโภคอาหารท่ีมีไขมันสูง อาหารประเภทเน้ือสัตว์ แป้ง นำา้ตาล 

เพ่ิมมากข้ึนและบริโภคอาหารทุกประเภทดังท่ีได้กล่าวมา 

มากกว่าเด็กวัยเรียนในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย5 ท้ังน้ี

เน่ืองมาจากวิถีชีวิตของคนเมืองเป็นแบบเร่งรีบ เวลาในการ

เตรียมอาหารน้อยลง หรือไม่มีเวลาเตรียมอาหาร มีค่านิยมใน

การบริโภคเปล่ียนแปลงไป ตามการเปล่ียนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม ท่ีส่งเสริมการตลาดเพ่ือประโยชน์ทาง

การค้า อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารจานด่วน อาหารสำาเร็จรูป

ก่ึงสำาเร็จรูปท่ีหาได้ง่าย สะดวกใช้เวลาน้อย ซ่ึงส่วนมากเป็น

อาหารป้ิงย่าง ทอด ไขมันสูง มีความเค็มหรือมีโซเดียมสูง8

  จากข้อมูลการบริโภคผักและผลไม้ในเด็กวัยเรียน พบ

ว่า ตำา่กว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนด และนิยมบริโภคอาหารขยะเพ่ิมสูง

ข้ึน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร อีกท้ังยังมีความชุกของภาวะ

โภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนสูงสุดของประเทศ5 การทราบ

ข้อมูลปัจจัยเก่ียวกับการบริโภคผักและผลไม้ จึงเป็นส่ิงสำาคัญ

ท่ีจะส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยเรียนใน

กรุงเทพมหานครได้ จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร

ในประเทศเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในกลุ่ม

เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบมี

จำานวนน้อย ข้อมูลการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยเรียน

ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในภาพรวมไม่มีข้อมูลการบริโภคผักและ

ผลไม้ท่ีเจาะจงในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาท่ีพบมีเพียง

การศึกษาปัจจัยทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอำาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง9 และ

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี10 เป็นพ้ืนท่ีในภูมิภาคท่ีมี

ความแตกต่างกับกรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวงมีความ

เจริญอย่างมาก 

 ผู้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญและสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 6 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

สุขภาพตามแนวคิด The PRECEDE- PROCEED Model11 

ในข้ันตอนของการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ 

ประกอบด้วย ปัจจัยนำา ได้แก่ เพศ10 อาชีพของผู้ปกครอง12 

ความรู้เร่ืองผักและผลไม้13 ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้10 

ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ อาหารกลางวันท่ีโรงเรียน การขายหรือจัด

บริการอาหารว่างในโรงเรียน แหล่งจำาหน่ายอาหารรอบร้ัว

โรงเรียน การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง9,10,14 ระยะเวลา

ในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน15 ปัจจัยเสริม ได้แก่ 

อิทธิพลของผู้ปกครอง9,10,14 อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน9 และ 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้16 ผลของการวิจัย

คร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการค้นหาเป้าหมายและวางแผน

การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ ท่ีถูกต้องเหมาะ

สมแก่เด็กวัยเรียนสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานครและ

เป็นแนวทางสำาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในการพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยเรียนในโรงเรียน

และในชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และความสามารถในการ

ทำานายของปัจจัยนำา ได้แก่ เพศ อาชีพของผู้ปกครอง ความรู้

เร่ืองผักและผลไม้ ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้ ปัจจัย

เอ้ือ ได้แก่ อาหารกลางวันท่ีโรงเรียน การขายหรือจัดบริการ

อาหารว่างในโรงเรียน แหล่งจำาหน่ายอาหารรอบร้ัวโรงเรียน 

การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง ระยะเวลาในการเดินทาง

จากบ้านไปโรงเรียน ปัจจัยเสริม ได้แก่ อิทธิพลของผู้ปกครอง 

อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

ผักและผลไม้ต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 6 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
  ปัจจัยนำา ได้แก่ เพศ อาชีพของผู้ปกครอง ความรู้

เร่ืองผักและผลไม้ ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้ ปัจจัย

เอ้ือ ได้แก่ อาหารกลางวันท่ีโรงเรียน การขายหรือจัดบริการ

อาหารว่างในโรงเรียน แหล่งจำาหน่ายอาหารรอบร้ัวโรงเรียน 

การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง ระยะเวลาในการเดินทาง

จากบ้านไปโรงเรียน ปัจจัยเสริม ได้แก่ อิทธิพลของผู้ปกครอง 

อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผัก

และผลไม้ มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมทำานายการบริโภค

ผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สำานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  การวิจัยคร้ังน้ีได้นำาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องกับการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนจากแนวคิด 

The PRECEDE- PROCEED Model11 ในข้ันตอนของการ

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เพศ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ปจจัยนำ

ปจจัยเอ้ือ

ปจจัยเสริม

 
อาชีพของผูปกครอง 
ความรูเรื่องผักและผลไม  
ทัศนคติตอการบริโภคผักและผลไม 

อาหารกลางวันที่โรงเรียน
การขายหรือจัดบริการอาหารวางในโรงเรียน 
แหลงจําหนายอาหารรอบรั้วโรงเรียน 
การจัดเตรียมอาหารของผูปกครอง 
ระยะเวลาในการเดินทางจากบานไปโรงเรียน 

อิทธิพลของผูปกครอง 
อิทธิพลของกลุมเพื่อน 
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผักและผลไม 

การบริโภคผักและผลไม 
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วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ ใช้เป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยทำานายพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของ
นักเรียน โดยมีปัจจัยเป็นตัวกำาหนดพฤติกรรม ซ่ึงประกอบด้วย
ปัจจัยนำา ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม ท้ัง 3 ปัจจัยมีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล ในการศึกษาการบริโภคผักและผลไม้ของ
นักเรียนสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังแสดงใน
ภาพท่ี 1

ระเบียบวิธีวิจัย
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำานาย 
(predictive correlation design) 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีศึกษา
อยู่ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จำานวน 37 โรงเรียน 
รวมท้ังหมด 3,567 คน7

  คำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการ
วิเคราะห์สมการทำานายค่าตัวแปรจากหลายตัวแปรทำานาย17 

คือ n ≥ 50 + 8m (n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และ 
m หมายถึง จำานวนตัวแปรอิสระ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่าง
น้อย 146 คน ผู้วิจัยป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ 
จึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
175 คน การได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายข้ันตอน (multi– stage random sampling) และทำาการ
ศึกษานักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในห้องเรียนท่ีสุ่มได้ จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีศึกษาจริงท้ังหมด จำานวน 185 คน มีข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง
ดังน้ี
  ข้ันท่ี 1  ทำาการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบ 
แบ่งช้ัน (stratified sampling) โดยการแบ่งขนาดของโรงเรียน
ในสังกัดท้ัง 37 โรงเรียน เป็น 4 ขนาด ขนาดใหญ่พิเศษ 2 
โรงเรียน ขนาดใหญ่ 16 โรงเรียน ขนาดกลาง 18 โรงเรียน และ
ขนาดเล็ก 1 โรงเรียน จากน้ันคำานวณขนาดตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิ
 ข้ันท่ี 2  สุ่มโรงเรียนแต่ละขนาดโดยการจับฉลากมา
ร้อยละ 10 เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในทุกระดับ ได้
โรงเรียนท้ังหมด 6 โรงเรียน
  ข้ันท่ี 3  ในแต่ละโรงเรียนท่ีสุ่มได้ใช้วิธีการสุ่มแบบ
กลุ่ม (cluster random sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียน 
เพ่ือให้ได้จำานวนนักเรียนตามสัดส่วนท่ีคำานวณ ทำาการศึกษา

นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในห้องเรียนท่ีสุ่มได้ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย

สร้างข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

แบบสอบถามมีภาพผักและผลไม้ประกอบและสีสันสวยงาม

เหมือนจริง ประกอบด้วย 8 ส่วน ดังน้ี

 1.  ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพของผู้ปกครอง 

บุคคลท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย ผู้จัดทำาอาหารขณะอยู่ท่ีบ้าน 

อาหารกลางวันของนักเรียน ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้าน

ไปโรงเรียน ความชอบผักและผลไม้ของนักเรียน ลักษณะคำาถาม

แบบปลายเปิดและปลายปิด

 2.  แบบทดสอบความรู้เ ก่ียวกับผักและผลไม้ 

ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับประโยชน์ของผักและผลไม้ ความถ่ี 

ปริมาณ ชนิดของผักและผลไม้ท่ีควรบริโภค ลักษณะของ

แบบสอบถามให้นักเรียนตอบถูกหรือผิด โดยตอบถูกต้องให้ 

1 คะแนน ตอบไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน จำานวน 15 ข้อ มีค่า

พิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 0-15 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การ

ประเมินเพ่ือการพรรณนาตัวแปรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ

ดี (12-15 คะแนน) ระดับปานกลาง (9-11 คะแนน) และ

ระดับไม่ดี (0-9 คะแนน)18

  3.  ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน 

จำานวน 15 ข้อ ซ่ึงมีลักษณะเป็น Likert scale 5 ระดับ 5-1 

คะแนน คือ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ตามลำาดับ ค่าเฉล่ียผลรวมของ

ทัศนคติท่ีมากแสดงว่ามีทัศนคติท่ีดี หรือเห็นด้วยมากต่อ

การบริโภคผักและผลไม้ และเพ่ือการพรรณนาตัวแปรกำาหนด

เกณฑ์การให้ความหมายของระดับทัศนคติ คือ ระดับเห็น

ด้วยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00) เห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 

3.51-4.50) เห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49) เห็นด้วย

น้อย (ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50) และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

1.00-1.50)19

  4.  การเข้าถึงแหล่งท่ีเอ้ือต่อการบริโภคผักและผลไม้ 

ประกอบด้วย อาหารกลางวันท่ีโรงเรียน การขายหรือจัดบริการ

อาหารว่างในโรงเรียน แหล่งจำาหน่ายอาหารรอบร้ัวโรงเรียน 

และการจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง จำานวน 14 ข้อ 

  5.  อิทธิพลของผู้ปกครองต่อการบริโภคผักและ

ผลไม้ของนักเรียน จำานวน 8 ข้อ 
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  6.  อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนต่อการบริโภคผักและ

ผลไม้ของนักเรียน จำานวน 7 ข้อ 

  7.  การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้ 

จำานวน 9 ข้อ 

 ซ่ึงแบบสอบถามชุดท่ี 4-7 เป็นแบบสอบถามการรับ

รู้ของนักเรียนในรอบสัปดาห์ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 

(rating scale) 4 ระดับ 4-1 คะแนน คือ ประจำา (5-7 วันต่อ

สัปดาห์) บ่อยคร้ัง (3-4 วันต่อสัปดาห์) บางคร้ัง (1-2 วันต่อ

สัปดาห์) และไม่เคยเลย (0 วันต่อสัปดาห์) ตามลำาดับ ในการ

พรรณนาตัวแปร ได้กำาหนดเกณฑ์การให้ความหมายของ

ค่าเฉล่ีย ดังน้ี ระดับประจำา (ค่าเฉล่ีย 3.51-4.00) บ่อยคร้ัง 

(ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50) บางคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50) และ

ไม่เคยเลย (ค่าเฉล่ีย 1.00.-1.50)

  8. การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน คือ ความถ่ี

ในการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนแต่ละวันในรอบสัปดาห์ 

จำานวน 13 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ 3-0 

คะแนน คือ ประจำาทุกวัน (7 วันต่อสัปดาห์) บ่อยคร้ัง (4-6 วัน

ต่อสัปดาห์) บางคร้ัง (1-3 วันต่อสัปดาห์) และไม่เคยเลย (0 วัน

ต่อสัปดาห์) ตามลำาดับ ในการพรรณนาตัวแปรได้กำาหนดการ

ให้ความหมายของค่าเฉล่ีย ดังน้ี ระดับประจำาทุกวัน (ค่าเฉล่ีย 

2.51-3.00) บ่อยคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50) บางคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 

0.51-1.50) และไม่เคยเลย (ค่าเฉล่ีย 0.00-0.50) 

 นอกจากน้ียังมีคำาถามเก่ียวกับปริมาณการบริโภคผัก

และผลไม้ ชนิดของผักและผลไม้ ท่ีนักเรียนบริโภคจำาแนกตาม

กลุ่มสีในแต่ละวันในรอบสัปดาห์ เพ่ือประกอบการอภิปรายผล

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยทุกชุดได้ผ่านการตรวจสอบ 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงและครอบคลุม

โครงสร้าง ความครอบคลุมของเน้ือหา การใช้ถ้อยคำาสำานวน 

เพ่ือความเข้าใจ ลำาดับความสำาคัญก่อนหลัง ความซับซ้อน

และความสอดคล้องต่อเน่ืองของแบบสอบถาม และนำาข้อมูล

ท่ีได้มาหาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (content validity index) 

ของแบบสอบถามส่วนท่ี 2-8 มีค่าระหว่าง .78-1.00 จากน้ัน

นำาเคร่ืองมือมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคำาแนะนำาของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือโดยนำาไป

ทดลองใช้กับนักเรียนท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง 

จำานวน 30 คน แบบสอบถามชุดท่ี 2 ความรู้เร่ืองผักและผลไม้ 

วิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันด้วยวิธีของ Kuder-Richardson 

20 (K-R 20) ได้ค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ .68 ส่วนแบบสอบถาม

ชุดท่ี 3-8 ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (cronbach’s 

alpha coefficient) เท่ากับ .75, .70, .75, .80, .71 และ .89 

ตามลำาดับ

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจัยคร้ังน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 05-02-2561 วันท่ี 13 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมการวิจัยน้ีเป็นไปด้วยความสมัครใจ 

ได้ขอความยินยอมจากนักเรียนและผู้ปกครอง โดยผู้ปกครอง

ได้ลงนามอนุญาตในแบบยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัย

ก่อนการเก็บข้อมูล รวมท้ังได้รับความยินยอมจากนักเรียนใน

การเข้าร่วมวิจัยและลงนามในใบยินยอม การวิจัยน้ีกลุ่ม

ตัวอย่างสามารถขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยคร้ังน้ีได้ตลอด

เวลาและจะไม่มีผลใดๆ ข้อมูลท่ีได้เป็นความลับ ไม่มีการเปิด

เผย ช่ือ นามสกุลจริง จะถูกทำาลายหลังการวิจัยส้ินสุด ผลการ

วิจัยจะนำาเสนอในภาพรวม และนำาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

เท่าน้ัน

  การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เม่ือผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย นำาหนังสือขอ

อนุญาตเก็บข้อมูลจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ถึงผู้อำานวยการโรงเรียนท่ีเป็นพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล ดำาเนิน

การเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลใช้

วิธีให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองท่ีโรงเรียนใน

วันเวลาราชการและไม่รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน โดย

ผู้วิจัยนัดหมายกับครูประจำาช้ันเพ่ือจัดเตรียมสถานท่ีใน

ห้องเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนท่ีผู้ปกครองยินยอมให้เข้า

ร่วมการวิจัยน่ังคนละโต๊ะห่างกันพอประมาณ แจกแบบ

สอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างนักเรียน และให้ตอบแบบสอบถาม 

หลังตอบแบบสอบถามเสร็จให้กลุ่มตัวอย่างนำาแบบสอบถามใส่

ซองปิดผนึกนำาส่งผู้วิจัยโดยตรง 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติท่ีใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสามารถในการ

ทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนโดยใช้สถิติ
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วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน (stepwise multiple

regression analysis)17

ผลการวิจัย 
  1.  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

จำานวน 185 คน เพศชาย (ร้อยละ 52.40) เพศหญิง (ร้อยละ 

46.60) อายุเฉล่ียเท่ากับ 11.8 ปี (SD = 0.39 ปี) ส่วนใหญ่อาศัย

อยู่กับบิดาและมารดา (ร้อยละ 64.30) บิดาและมารดาส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้าน (ร้อยละ 

98.90) และ (ร้อยละ 85.90) ตามลำาดับ ผู้จัดเตรียมอาหาร

สำาหรับนักเรียนขณะอยู่ท่ีบ้านส่วนใหญ่ คือ มารดา (ร้อยละ 

61.10) อาหารกลางวันของนักเรียนเกือบท้ังหมด คือ อาหารท่ี

โรงเรียนจัดให้ (ร้อยละ 89.70) และระยะเวลาในการเดินทาง

จากบ้านไปโรงเรียนเฉล่ีย 21.6 นาที (SD = 22.29 นาที)

  2.  ข้อมูลปัจจัยท่ีศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยนำา 

ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 1

 3. การบริโภคผักและผลไม้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความถ่ีการบริโภคผักและผลไม้อยู่ในระดับบ่อยคร้ัง (Mean = 

1.85, SD = 0.55) คือ มีการบริโภคสัปดาห์ละ 4-6 วัน เม่ือ

พิจารณารายข้อ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดสามอันดับแรก 

คือ บริโภคผลไม้สด (Mean = 2.32, SD = 0.74) รองลงมา 

คือ บริโภคผลไม้กลุ่มสีแดง (Mean = 2.28, SD = 0.81) และ

บริโภคผลไม้กลุ่มสีม่วง สีนำา้เงิน (Mean = 2.12, SD = 0.96)

ดังแสดงในตารางท่ี 2

 4.  ปัจจัยทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของ

นักเรียน การวิจัยคร้ังน้ีได้ทำาการศึกษาอำานาจการทำานายของ

ปัจจัยนำา ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริมต่อการบริโภคผักและ

ผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สำานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple

regression analysis) ตัวแปรท่ีสามารถทำานายการบริโภค

ผักและผลไม้ของนักเรียนได้สูงสุด คือ การจัดเตรียมอาหาร

ของผู้ปกครอง (β = .376, p < .001) รองลงมาคือ การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้ (β = .286, p < .001) 

และทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้ (β = .171, p < .01) 

ร่วมอธิบายความแปรปรวนของการบริโภคผักและผลไม้ของ

นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ร้อยละ 31.80 อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (R2= .318, R2adj = .307, F (3,181) = 28.128, 

p < .001) ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของปัจจัยนำา ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม (n = 185) 

  ปัจจัย      ค่าท่ีเป็นไปได้ Mean SD ระดับ

ปัจจัยนำาให้บริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน    

  ความรู้เร่ืองผักและผลไม้  0-15 10.68 2.24 ปานกลาง

  ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้  1-5  3.68 0.50 เห็นด้วยมาก

ปัจจัยเอ้ือต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน    

  อาหารกลางวันท่ีโรงเรียน   1-4  2.90 0.62 บ่อยคร้ัง

  แหล่งจำาหน่ายอาหารรอบร้ัวโรงเรียน  1-4  2.57 0.92 บ่อยคร้ัง

  การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง  1-4  2.53 0.69 บ่อยคร้ัง

  การขายหรือจัดบริการอาหารว่างในโรงเรียน  1-4  2.32 0.68 บางคร้ัง

ปัจจัยเสริมให้บริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน    

  อิทธิพลของผู้ปกครอง   1-4  3.07 0.60 บ่อยคร้ัง

  การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้  1-4  2.74 0.64 บ่อยคร้ัง

  อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน   1-4  2.50 0.78 บางคร้ัง

 

 



วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล  ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 5151

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความถ่ีการบริโภคผักและผลไม้ (n = 185) 

 (ค่าท่ีเป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0.00-3.00)

            การบริโภคผักและผลไม้ Mean SD ระดับการบริโภค

1.  อาหารท่ีมีผักผสมอยู่ 2.08 0.81 บ่อยคร้ัง

2.  ผักกลุ่มสีเขียว 1.89 0.95 บ่อยคร้ัง

3.  ผักสด  1.80 0.94 บ่อยคร้ัง

4.  ผักกลุ่มสีส้ม สีเหลือง 1.50 0.98 บางคร้ัง

5.  ผักกลุ่มสีขาว สีนำา้ตาล  1.50 0.99 บางคร้ัง

6.  ผักกลุ่มสีแดง  1.37 1.00 บางคร้ัง

7.  ผักกลุ่มสีม่วง สีนำา้เงิน 1.24 1.03 บางคร้ัง

8.  ผลไม้สด  2.32 0.74 บ่อยคร้ัง

9.  ผลไม้กลุ่มสีแดง  2.28 0.81 บ่อยคร้ัง

10.  ผลไม้กลุ่มสีม่วง สีนำา้เงิน 2.12 0.96 บ่อยคร้ัง

11.  ผลไม้กลุ่มสีส้ม สีเหลือง  2.05 0.90 บ่อยคร้ัง

12.  ผลไม้กลุ่มสีเขียว  2.00 0.98 บ่อยคร้ัง

13.  ผลไม้กลุ่มสีขาว  1.84 1.00 บ่อยคร้ัง

          รวม (Min = 0.46 , Max = 3.00) 1.85 0.55 บ่อยคร้ัง

ตารางท่ี 3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรทำานายกับการบริโภคผักและผลไม้ (FVC) ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6

 (n = 185)

 ตัวแปรพยากรณ์ สัญลักษณ์ B SE (b) Beta t p-value

การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง (PPP) .298 .053 .376 5.582 <.001

การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผักผลไม้ (INF) .244 .058 .286 4.168 <.001

ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้ (ATT) .188 .069 .171 2.723 .007

ค่าคงท่ี      -.266 .322 - -0.827 .409

R2= .318, R2adj = .307, F(3,181) = 28.128, p < .001
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สามารถเขียนสมการทำานายได้ดังน้ี

 FVC = 0.298 (PPP) + 0.244 (INF) + 0.188 

(ATT)  

อภิปรายผลการวิจัย
  1.  การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 6 สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการบริโภคบ่อยคร้ังสัปดาห์ละ 

4-6 วัน มีการบริโภคผักและผลไม้ต่อวันปริมาณตำา่กว่าเกณฑ์

ท่ีกำาหนดตามธงโภชนาการ (ร้อยละ 82.20) และ (ร้อยละ 53.30) 

แสดงว่าการบริโภคผักและผลไม้ยังไม่เหมาะสมท้ังความถ่ีและ

ปริมาณ เม่ือเทียบกับผลการสำารวจในระดับประเทศ พบว่า

เด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนใหญ่บริโภคผักไม่เพียงพอตามข้อแนะนำา 

(ร้อยละ 95.0) และบริโภคผลไม้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 78.30)5 

ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการจัดเตรียมผักและผลไม้ของผู้ปกครอง

ยังไม่สามารถจัดเตรียมให้เด็กได้ทุกวันเน่ืองจากการดำาเนิน

ชีวิตในกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเร่งรีบ เวลาในการเตรียม

อาหารน้อยลง หรือไม่มีเวลาเตรียมอาหาร อาหารท่ีบริโภคส่วน

ใหญ่เป็นอาหารท่ีหาได้ง่าย ใช้เวลาเตรียมน้อย เช่น อาหาร

ฟาสต์ฟู้ด อาหารจานด่วน อาหารสำาเร็จรูป ก่ึงสำาเร็จรูป8 เห็น

ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า การจัดเตรียมอาหารท่ีเป็นผัก

และผลไม้ของผู้ปกครองสำาหรับนักเรียนอยู่ในระดับบ่อยคร้ัง 

คือ มีการจัดเตรียมประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ จึงอาจส่งผล

ให้นักเรียนไม่ได้บริโภคผักและผลไม้ทุกวันและในปริมาณท่ีไม่

เหมาะสมเท่าท่ีควร สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษา จังหวัด

สุราษฎร์ธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคผักและผลไม้

อยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณการบริโภคผักและผลไม้ตำ่า

กว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในธงโภชนาการ ร้อยละ 79.60 และ 62.60 

ตามลำาดับ10 และการศึกษาการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอำาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบว่า

เด็กไม่ได้รับประทานผักและผลไม้ทุกวัน การบริโภคผักและ

ผลไม้ประมาณ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์9

 2. ปัจจัยท่ีสามารถทำานายการบริโภคผักและผลไม้

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยนำา 

ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม โดยปัจจัยเอ้ือเป็นปัจจัยท่ีสามารถ

ทำานายได้สูงสุด คือ การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง (β = 

.376, p < .001) รองลงมา คือ ปัจจัยเสริม การได้รับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้ (β = .286, p < .001) และ

ปัจจัยนำา คือ ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้ (β = .171, 

p < .01) ซ่ึงสามารถร่วมกันทำานายความแปรปรวนของ

การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน ได้ร้อยละ 31.80 มี

รายละเอียด ดังน้ี 

   2.1  การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง สามารถ

ทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 6 อย่างมีนัยสำาคัญ (β = .376, p < .001) อธิบายได้ว่า 

การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครองเป็นปัจจัยเอ้ือให้เด็กเข้า

ถึงแหล่งผักและผลไม้ง่ายและเอ้ือต่อการบริโภค ซ่ึงการท่ี

ผู้ปกครองทางบ้านจัดเตรียมผักหรืออาหารท่ีมีส่วนประกอบ

ของผักและผลไม้ให้นักเรียนบริโภคท้ังท่ีบ้าน ระหว่างเดินทาง 

และท่ีโรงเรียน ซ่ึงทำาให้นักเรียนมีแหล่งบริโภคเข้าถึงผักและ

ผลไม้ได้ง่าย เน่ืองจากเด็กยังอยู่ในวัยท่ีไม่สามารถเตรียมอาหาร

ด้วยตนเองได้ อีกท้ังผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากท่ีสุด

จึงรู้ว่าเด็กชอบรับประทานผักและผลไม้ชนิดใด หรือชอบเมนู

อาหารใด การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง จึงเป็นตัวแปรท่ี

สามารถทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนได้สูงสุด 

สอดคล้องกับการศึกษาการบริโภคอาหารของนักเรียนใน

โรงเรียนเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การมีแหล่ง

บริโภคเป็นตัวทำานายสูงสุดในการบริโภคอาหารของนักเรียน20 

เช่นเดียวกับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การจัดอาหารท่ีมี

ผักของผู้ปกครอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักของ

นักเรียน (β= .063, p < .05) โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ี

ผู้ปกครองทำาอาหารหรือกับข้าวท่ีมีผักเป็นส่วนประกอบไว้ให้

รับประทานเป็นประจำา มีพฤติกรรมการบริโภคผักดีกว่ากลุ่ม

นักเรียนท่ีทางบ้านทำาอาหารหรือกับข้าวท่ีมีผักเป็นส่วนประกอบ

ไว้ให้รับประทานบางคร้ัง หรือไม่ได้ทำา10

 2.2 การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้ 

สามารถทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 6 อย่างมีนัยสำาคัญ (β = .286, p < .001) สามารถ

อธิบายได้ว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้ เป็น

ปัจจัยเสริมหรือปัจจัยกระตุ้นในการกระทำา การได้รับข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ จากส่ือโฆษณา หรือส่ือบุคคลจึงเป็นเคร่ืองมือ

ส่ิงเร้าท่ีทำาให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค21 โดยเฉพาะข้อมูล
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ข่าวสารจากส่ือท่ีนักเรียนเข้าถึงได้ง่าย ดังผลการศึกษาน้ี 

ได้แก่ อินเตอร์เน็ต ครู โทรทัศน์ เพราะมีความเก่ียวข้อง

กับการดำาเนินชีวิตเกือบทุกเร่ือง รวมไปถึงพฤติกรรมการ

บริโภค หากส่ือมีการนำาเสนอ ส่งเสริมการบริโภคอาหารท่ีมี

ประโยชน์ เช่น ผักและผลไม้ นักเรียนก็จะรับเอาความรู้หรือ

ความคิดเหล่าน้ันและนำาไปสู่การปฏิบัติได้ เช่นเดียวกับกลุ่ม

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อนักเรียน เช่น ครู บุคลากรทางการแพทย์ 

ท่ีนักเรียนเคารพ เช่ือฟัง เม่ือได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผัก

และผลไม้จากบุคคลดังกล่าวก็มีผลทำาให้นักเรียนปฏิบัติตาม

หรือแสดงพฤติกรรมน้ันต่อเน่ือง สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัย

ทำานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีนำ้าหนักเกินเกณฑ์ พบว่า ส่ือโฆษณาทาง

โทรทัศน์มีผลต่อการบริโภคและโภชนาการของนักเรียน16 หรือ

แม้แต่การได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านตัวบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อนักเรียน ได้แก่ ครู ก็จะมีผลต่อการเกิดพฤติกรรม

สุขภาพ11

 2.3 ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้ สามารถ

ทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 

6 อย่างมีนัยสำาคัญ (β = .171, p < .01) อธิบายได้ว่า ทัศนคติ

เป็นปัจจัยนำา หรือปัจจัยภายในตัวบุคคล ท่ีเก่ียวกับความรู้สึก 

ความคิดเห็น ความเช่ือต่อส่ิงต่างๆ โดยบ่งบอกแนวโน้มในการ

กระทำาพฤติกรรม เช่นเดียวกับการบริโภคผักและผลไม้ โดย

หากนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภคผักและผลไม้ ก็จะมี

แนวโน้มในการบริโภคผักและผลไม้สูงด้วย สอดคล้องกับการศึกษา 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนอายุ 6-14 ปี พบว่า

ทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร กล่าวคือนักเรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนทัศนคติ

ต่อการบริโภคอาหารในระดับดีจะมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในระดับดีด้วย8 สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทำานาย

การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน

อำาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบว่าทัศนคติต่อการบริโภคผัก

และผลไม้ (β = .188, p < .01) และความชอบส่วนบุคคลใน

การบริโภคผักและผลไม้ (β =.120, p < .01) สามารถร่วม

ทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาได้9

  กล่าวคือ ปัจจัยนำา คือ ทัศนคติ เป็นปัจจัยท่ีเกิดก่อน

พฤติกรรม ซ่ึงจะเป็นเหตุผลหรือแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม 

ส่วนปัจจัยเอ้ือ คือ การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง เป็น

ปัจจัยท่ีเอ้ืออำานวยให้พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้น้ันเกิด

ข้ึนจริง และปัจจจัยเสริม คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

ผักและผลไม้ เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีบุคคลได้แสดง

พฤติกรรม และได้รับการกระตุ้นเตือน การแนะนำา ตลอดจน

ปฏิกิริยาท่ีได้รับจากบุคคลอ่ืน

 3. ปัจจัยท่ีไม่สามารถทำานายการบริโภคผักและ

ผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 สำานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่

  เพศ ไม่สามารถทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของ

นักเรียนได้ เน่ืองจากเพศชาย และเพศหญิงต่างได้รับความรู้

ประสบการณ์ต่างๆ จากโรงเรียน ครอบครัว แหล่งข้อมูล

ข่าวสาร และส่ือทำาให้เกิดการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน ตลอดจน

สังคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมท่ีใกล้เคียงกันมาก เด็กจะมีความ

คิดเก่ียวกับการบริโภคคล้ายคลึงกันท้ังเพศหญิงและเพศชาย 

เพศจึงไม่ได้เป็นตัวกำาหนดความคิดความเช่ือ

  อาชีพผู้ปกครอง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมในบริบทของกรุงเทพมหานครการบริโภค

ของประชาชนท้ังเด็กและผู้ใหญ่ นิยมบริโภคอาหารท่ีหาซ้ือได้

ง่ายตามร้านสะดวกซ้ือ อาหารจานด่วน อาหารสำาเร็จรูป บริโภค

อาหารนอกบ้าน ดังน้ันไม่ว่าผู้ปกครองจะประกอบอาชีพอะไร

ท้ังอาชีพท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีบ้าน หรืออยู่นอกบ้าน จึงมี

รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคหรือการจัดเตรียมอาหารสำาหรับ

นักเรียนไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้อาชีพของผู้ปกครองไม่สามารถ

ทำานายพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนได้

 ความรู้เร่ืองผักและผลไม้ ไม่สามารถทำานายการ

บริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนได้ จากการศึกษาน้ีนักเรียนมี

ความรู้เก่ียวกับผักและผลไม้อยู่ในระดับปานกลาง (M = 10.65, 

SD = 2.36) และถึงแม้เป็นเช่นน้ันแต่อาจไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติ 

เพราะความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบุคคลจะ

ปฏิบัติตามส่ิงท่ีตนรู้เสมอไป

  แหล่งท่ีเอ้ือต่อการบริโภคผักและผลไม้ท่ีโรงเรียน 

ได้แก่ อาหารกลางวันท่ีโรงเรียน การขายและการจัดบริการ

อาหารว่างในโรงเรียน และแหล่งอาหารรอบร้ัวโรงเรียน ไม่

สามารถทำานายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนในการ

ศึกษาคร้ังน้ีได้อาจเน่ืองมาจากผักและผลไม้ท่ีจัดให้ท่ีโรงเรียน

เป็นบริบทท่ีค่อนข้างคงท่ี นักเรียนได้รับไม่แตกต่างกัน  

 อิทธิพลของผู้ปกครอง เน่ืองจากอิทธิพลของผู้ปกครอง 
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เป็นการสอบถามการรับรู้ของนักเรียนต่อการปฏิบัติของ

ผู้ปกครองในการบริโภค การซักถาม ให้คำาแนะนำา ให้ความรู้ 

พูดจูงใจ กระตุ้นเตือน ให้นักเรียนมีการบริโภคผักและผลไม้ 

ท้ังน้ีการปฏิบัติของผู้ปกครองดังกล่าวอาจไม่ส่งผลให้เด็ก

บริโภคผักและผลไม้ เน่ืองจากเด็กยังอยู่ในวัยท่ีไม่สามารถ

เตรียมอาหารด้วยตนเองได้ ยังต้องการพ่ึงพาผู้ปกครอง แม้

จะได้รับคำาแนะนำา หรือการบริโภคของผู้ปกครองเป็นตัวอย่าง 

แต่หากไม่มีผักและผลไม้ไว้สำาหรับการบริโภคก็ไม่ส่งผลให้เกิด

พฤติกรรม

  อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน ไม่สามารถทำานายการบริโภค

ผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 สำานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้ เน่ืองจากเด็กวัยน้ี

เร่ิมมีความคิดเป็นของตนเอง ถึงแม้จะได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน

แต่หากเป็นเร่ืองท่ีขัดกับความคิด ความชอบของตัวเองเด็กก็

อาจไม่แสดงพฤติกรรรมเหล่าน้ัน

  
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 1.  พัฒนาโปรแกรมตามปัจจัยทำานาย โดยการจัด

กิจกรรมท่ีส่งเสริมทัศนคติและนำากลุ่มบุคคล ส่ือท่ีมีอิทธิพล

ต่อนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต 

ครู โทรทัศน์ ซ่ึงนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนนำาผล

การวิจัยน้ีเป็นแนวทางให้ความรู้แก่ครอบครัวและผู้ปกครองใน

การจัดเตรียมอาหารท่ีมีผักและผลไม้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเอ้ือและ

ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนต่อไป

 2.  คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาลนำาผล

การวิจัยประกอบการสอน ในเน้ือหาเก่ียวกับการบริโภคผักและ

ผลไม้ของนักเรียน เม่ือนักศึกษาพยาบาลต้องไปปฏิบัติงาน

อนามัยโรงเรียนโดยเน้น การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค

ผักและผลไม้แก่เด็กวัยเรียน พัฒนากิจกรรม เพ่ือให้เด็กชอบ

บริโภคผักและผลไม้ อีกท้ังส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ใน

การจัดหาผักและผลไม้ให้แก่เด็กวัยเรียน ตลอดจนให้ข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้ผ่านส่ือ บุคคลอ้างอิงของนักเรียน

 3.  ผู้บริหารโรงเรียนนำาไปเป็นข้อมูล กำาหนดแนว 

ทางร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เร่ืองการ

บริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย่างจริงจัง ให้มีการจัดผักและผลไม้ให้นักเรียนรับประทาน         

เป็นประจำาทุกวันท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน โดยเน้นผักและ       

ผลไม้ท่ีเด็กชอบ การให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผักและผลไม้ผ่าน

ส่ือต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภคผักและ          

ผลไม้ผ่านส่ือการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต
  ควรมีการศึกษาในรูปแบบทดลองโดยพัฒนา

โปรแกรมหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการ

บริโภคผักและผลไม้ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาโดยนำาตัวแปร

ท่ีสามารถทำานายพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ได้ หรือ

ทำานายได้ดีท่ีสุด คือ การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง การ

ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภคผักและผลไม้ และการ           

ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภคผักและผลไม้ มาเป็นตัวแปร

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของการวิจัยคร้ังต่อไป



วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล  ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 5555
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