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บทคัดย่อ
การบริ โ ภคผั กและผลไม้เป็น ปัจจัยสำ�คัญ ที่ช่ว ยส่ ง เสริ มการเจริ ญเติ บโตและพั ฒ นาการตามวั ย ของเด็ ก วั ย เรี ย น
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริโภคผักและผลไม้
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 185 คน โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ความรู้เรื่องผักและผลไม้ ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้
การเข้าถึงแหล่งที่เอื้อต่อการบริโภคผักและผลไม้ อิทธิพลของผู้ปกครอง อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผักและผลไม้ และการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนบริโภคผักและผลไม้สปั ดาห์ละ 4-6 วัน ปัจจัยทีส่ ามารถร่วมทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้
ของนักเรียน (FVC) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .001) คือ การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง (PPP) (β = .376,
p < .001) รองลงมา คือ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผักและผลไม้ (INF) (β = .286, p < .001) และทัศนคติตอ่ การบริโภค
ผักและผลไม้ (ATT) (β = .171, p < .01) อำ�นาจการทำ�นายร่วมร้อยละ 31.8 (R2 = .318) โดยค่าคงทีไ่ ม่มนี ยั สำ�คัญในสมการ
ทำ�นาย และสามารถเขียนสมการทำ�นายได้ ดังนี้ FVC = 0.298 (PPP) + 0.244 (INF) + 0.188 (ATT)
ผลการวิจยั นีเ้ สนอแนะว่า การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนบริโภคผักและผลไม้ ควรเน้นการจัดเตรียมผักและผลไม้เพือ่ ให้เอือ้
ต่อการบริโภค การให้ขอ้ มูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติทด่ี ตี อ่ การบริโภคผักและผลไม้
คำ�สำ�คัญ: 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

บทนำ�

ผักและผลไม้เป็นอาหารหลัก 1 ใน 5 หมู่ มีความ
สำ�คัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากเป็นแหล่งรวมสารอาหารหลากหลาย
ชนิดโดยเฉพาะวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารช่วยให้อวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกายทำ�งานได้ตามปกติ ช่วยในการเจริญเติบโต
ของร่างกายและสมอง อีกทัง้ ยังมีสารสำ�คัญในการช่วยป้องกัน
การเกิดโรค1-3 นอกจากนั้นการบริโภคผักและผลไม้ยังให้
พลังงานตํา่ แต่มใี ยอาหารสูงช่วยจับไขมันจากอาหาร ลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด ลดการดูดซึมของนํา้ ตาลช่วยให้อม่ิ เร็ว
เมือ่ บริโภคเป็นประจำ�จะทำ�ให้รปู ร่างดี แต่ในทางกลับกันการ
ไม่บริโภคผักและผลไม้ หรือบริโภคไม่เพียงพอ ทำ�ให้รา่ งกาย

ไม่มีใยอาหารที่จะช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระ ทำ�ให้การขับถ่าย
อุ จ จาระไม่ ดี ไขมั น สะสม ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก วั ย เรี ย นมี ปั ญ หา
โภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน และเป็นปัจจัยเสีย่ งในการเกิดโรค
เรือ้ รัง4
อย่างไรก็ตามผลการสำ�รวจสถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพ
เด็กอายุ 6-14 ปี ระดับประเทศจากกลุม่ ตัวอย่าง 5,890 คน
พบว่า มีการบริโภคผักและผลไม้ครบถ้วนตามข้อแนะนำ�ควร
บริโภคต่อวันเพียงร้อยละ 6.80 เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ
พบว่า เด็กผูห้ ญิงมีการบริโภคผักและผลไม้รอ้ ยละ 6.90 ในขณะ
ทีเ่ ด็กผูช้ ายมีการบริโภคทีน่ อ้ ยกว่า พบเพียงร้อยละ 6.70 ปริมาณ
การบริโภคผักและผลไม้เพียงวันละ 14.3 กรัมต่อวัน (ประมาณ
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1.5 ช้อนโต๊ะ)5 ซึง่ ตํา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีอ่ งค์การอนามัยโลก
กำ�หนด คือ 400 กรัมต่อวัน4 และตํ่ากว่าสัดส่วนปริมาณที่
แนะนำ�สำ�หรับเด็กวัยเรียนตามธงโภชนาการ คือ ผักวันละ
4 ทัพพี (12 ช้อนโต๊ะต่อวัน หรือ 4 ช้อนโต๊ะต่อมือ้ ) และผลไม้
วันละ 3 ส่วน6
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น การบริ โ ภคอาหารประเภท
แป้ง นํ้าตาล และไขมันในเด็กวัยเรียนกลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เนื่องจากวิถีชีวิตและค่านิยมในการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีปญ
ั หาโภชนาการเกิน หรือโรคอ้วน ซึง่
กำ�ลังเป็นปัญหาสำ�คัญที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่พัฒนาและกำ�ลัง
พัฒนา องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าทัว่ โลกมีประชากร
อย่างน้อย 300 ล้านคน กำ�ลังเผชิญปัญหาโรคอ้วน สำ�หรับ
ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึน้ มาก โดยพบภาวะโภชนาการเกิน
ในเด็ก อายุ 6-14 ปี ร้อยละ 5.80, 6.70, 5.40, และ 9.70 ในปี
พ.ศ. 2538, 2544, 2546 และ 2552 ตามลำ�ดับ พื้นที่ท่มี ี
ความชุกของภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนสูงสุดของ
ประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร พบร้อยละ 15.60 อายุทเ่ี ริม่ อ้วน
และอ้วนสูงสุดคืออายุ 12 -14 ปี ร้อยละ 14.105
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่มีหลายขนาด มีระบบ
จัดการศึกษาหลากหลาย7 อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นเมือง
หลวงของประเทศไทยทีม่ คี วามเจริญทางเทคโนโลยีสงู แนวโน้ม
ของการบริโภคอาหารในเขตชุมชนเมืองจึงได้รับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อม เด็กวัยเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
บริโภคอาหารทีม่ ไี ขมันสูง อาหารประเภทเนือ้ สัตว์ แป้ง นา้ํ ตาล
เพิ่มมากขึ้นและบริโภคอาหารทุกประเภทดังที่ได้กล่าวมา
มากกว่าเด็กวัยเรียนในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย5 ทั้งนี้
เนื่องมาจากวิถีชีวิตของคนเมืองเป็นแบบเร่งรีบ เวลาในการ
เตรียมอาหารน้อยลง หรือไม่มเี วลาเตรียมอาหาร มีคา่ นิยมใน
การบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งเสริมการตลาดเพื่อประโยชน์ทาง
การค้า อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารจานด่วน อาหารสำ�เร็จรูป
กึ่งสำ�เร็จรูปที่หาได้ง่าย สะดวกใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วนมากเป็น
อาหารปิง้ ย่าง ทอด ไขมันสูง มีความเค็มหรือมีโซเดียมสูง8
จากข้อมูลการบริโภคผักและผลไม้ในเด็กวัยเรียน พบ
ว่า ตา่ํ กว่าเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด และนิยมบริโภคอาหารขยะเพิม่ สูง

ขึน้ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร อีกทัง้ ยังมีความชุกของภาวะ
โภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนสูงสุดของประเทศ5 การทราบ
ข้อมูลปัจจัยเกีย่ วกับการบริโภคผักและผลไม้ จึงเป็นสิง่ สำ�คัญ
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคผั ก และผลไม้ ข องเด็ ก วั ย เรี ย นใน
กรุงเทพมหานครได้ จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร
ในประเทศเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในกลุม่
เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบมี
จำ�นวนน้อย ข้อมูลการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยเรียน
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในภาพรวมไม่มขี อ้ มูลการบริโภคผักและ
ผลไม้ทเ่ี จาะจงในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาทีพ่ บมีเพียง
การศึกษาปัจจัยทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอำ�เภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง9 และ
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี10 เป็นพื้นที่ในภูมิภาคที่มี
ความแตกต่างกับกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงมีความ
เจริญอย่างมาก
ผู้วิจัยจึงเห็นความสำ�คัญและสนใจศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถม
ศึ ก ษาปี ท่ี 6 สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวคิด The PRECEDE- PROCEED Model11
ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ปจั จัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
ประกอบด้วย ปัจจัยนำ� ได้แก่ เพศ10 อาชีพของผู้ปกครอง12
ความรูเ้ รือ่ งผักและผลไม้13 ทัศนคติตอ่ การบริโภคผักและผลไม้10
ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ อาหารกลางวันที่โรงเรียน การขายหรือจัด
บริการอาหารว่างในโรงเรียน แหล่งจำ�หน่ายอาหารรอบรั้ว
โรงเรียน การจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง9,10,14 ระยะเวลา
ในการเดิ น ทางจากบ้ า นไปโรงเรี ย น 15 ปั จ จั ย เสริ ม ได้ แ ก่
อิทธิพลของผู้ปกครอง9,10,14 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน9 และ
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผักและผลไม้16 ผลของการวิจยั
ครัง้ นีจ้ ะเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการค้นหาเป้าหมายและวางแผน
การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ ทีถ่ กู ต้องเหมาะ
สมแก่เด็กวัยเรียนสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานครและ
เป็นแนวทางสำ�หรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยเรียนในโรงเรียน
และในชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์และความสามารถในการ
ทำ�นายของปัจจัยนำ� ได้แก่ เพศ อาชีพของผูป้ กครอง ความรู้
เรือ่ งผักและผลไม้ ทัศนคติตอ่ การบริโภคผักและผลไม้ ปัจจัย
เอือ้ ได้แก่ อาหารกลางวันทีโ่ รงเรียน การขายหรือจัดบริการ
อาหารว่างในโรงเรียน แหล่งจำ�หน่ายอาหารรอบรั้วโรงเรียน
การจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง ระยะเวลาในการเดินทาง
จากบ้านไปโรงเรียน ปัจจัยเสริม ได้แก่ อิทธิพลของผูป้ กครอง
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผักและผลไม้ตอ่ การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึ ก ษาปี ท่ี 6 สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร

ตัวแปรอิสระ

สมมติฐานการวิจยั

ปัจจัยนำ� ได้แก่ เพศ อาชีพของผูป้ กครอง ความรู้
เรือ่ งผักและผลไม้ ทัศนคติตอ่ การบริโภคผักและผลไม้ ปัจจัย
เอือ้ ได้แก่ อาหารกลางวันทีโ่ รงเรียน การขายหรือจัดบริการ
อาหารว่างในโรงเรียน แหล่งจำ�หน่ายอาหารรอบรั้วโรงเรียน
การจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง ระยะเวลาในการเดินทาง
จากบ้านไปโรงเรียน ปัจจัยเสริม ได้แก่ อิทธิพลของผูป้ กครอง
อิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น และการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผัก
และผลไม้ มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมทำ�นายการบริโภค
ผักและผลไม้ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้

กรอบแนวคิดในการวิจยั

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ นำ � ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนจากแนวคิด
The PRECEDE- PROCEED Model11 ในขั้นตอนของการ
ตัวแปรตาม

ปจจัยนำ

เพศ
อาชีพของผูปกครอง
ความรูเรื่องผักและผลไม
ทัศนคติตอการบริโภคผักและผลไม
ปจจัยเอือ้
อาหารกลางวันที่โรงเรียน
การขายหรือจัดบริการอาหารวางในโรงเรียน
แหลงจําหนายอาหารรอบรั้วโรงเรียน
การจัดเตรียมอาหารของผูปกครอง
ระยะเวลาในการเดินทางจากบานไปโรงเรียน
ปจจัยเสริม
อิทธิพลของผูปกครอง
อิทธิพลของกลุมเพื่อน
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผักและผลไม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

การบริโภคผักและผลไม
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วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ ใช้เป็นกรอบ
แนวคิดการวิจยั ทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของ
นักเรียน โดยมีปจั จัยเป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรม ซึง่ ประกอบด้วย
ปัจจัยนำ� ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ทั้ง 3 ปัจจัยมีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล ในการศึกษาการบริโภคผักและผลไม้ของ
นักเรียนสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
(predictive correlation design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีศ่ กึ ษา
อยูใ่ นโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จำ�นวน 37 โรงเรียน
รวมทัง้ หมด 3,567 คน7
คำ � นวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ สู ต รในการ
วิเคราะห์สมการทำ�นายค่าตัวแปรจากหลายตัวแปรทำ�นาย17
คือ n ≥ 50 + 8m (n หมายถึง ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง และ
m หมายถึง จำ�นวนตัวแปรอิสระ) ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างอย่าง
น้อย 146 คน ผูว้ จิ ยั ป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์
จึงเพิม่ กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 20 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน
175 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขัน้ ตอน (multi– stage random sampling) และทำ�การ
ศึกษานักเรียนทุกคนทีอ่ ยูใ่ นห้องเรียนทีส่ มุ่ ได้ จึงได้กลุม่ ตัวอย่าง
ทีศ่ กึ ษาจริงทัง้ หมด จำ�นวน 185 คน มีขน้ั ตอนการสุม่ ตัวอย่าง
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ทำ�การสุม่ ตัวอย่างโรงเรียนด้วยวิธกี ารสุม่ แบบ
แบ่งชัน้ (stratified sampling) โดยการแบ่งขนาดของโรงเรียน
ในสังกัดทั้ง 37 โรงเรียน เป็น 4 ขนาด ขนาดใหญ่พิเศษ 2
โรงเรียน ขนาดใหญ่ 16 โรงเรียน ขนาดกลาง 18 โรงเรียน และ
ขนาดเล็ก 1 โรงเรียน จากนัน้ คำ�นวณขนาดตัวอย่างแต่ละชัน้ ภูมิ
ขัน้ ที่ 2 สุม่ โรงเรียนแต่ละขนาดโดยการจับฉลากมา
ร้อยละ 10 เพื่อใช้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในทุกระดับ ได้
โรงเรียนทัง้ หมด 6 โรงเรียน
ขัน้ ที่ 3 ในแต่ละโรงเรียนที่สุ่มได้ใช้วิธีการสุ่มแบบ
กลุม่ (cluster random sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียน
เพื่อให้ได้จำ�นวนนักเรียนตามสัดส่วนที่คำ�นวณ ทำ�การศึกษา

นักเรียนทุกคนทีอ่ ยูใ่ นห้องเรียนทีส่ มุ่ ได้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ เองจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แบบสอบถามมีภาพผักและผลไม้ประกอบและสีสันสวยงาม
เหมือนจริง ประกอบด้วย 8 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพของผูป้ กครอง
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย ผู้จัดทำ�อาหารขณะอยู่ท่ีบ้าน
อาหารกลางวันของนักเรียน ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้าน
ไปโรงเรียน ความชอบผักและผลไม้ของนักเรียน ลักษณะคำ�ถาม
แบบปลายเปิดและปลายปิด
2. แบบทดสอบความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผั ก และผลไม้
ครอบคลุมเนือ้ หาเกีย่ วกับประโยชน์ของผักและผลไม้ ความถี่
ปริมาณ ชนิดของผักและผลไม้ท่ีควรบริโภค ลักษณะของ
แบบสอบถามให้นักเรียนตอบถูกหรือผิด โดยตอบถูกต้องให้
1 คะแนน ตอบไม่ถกู ต้องให้ 0 คะแนน จำ�นวน 15 ข้อ มีคา่
พิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 0-15 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินเพือ่ การพรรณนาตัวแปรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ดี (12-15 คะแนน) ระดับปานกลาง (9-11 คะแนน) และ
ระดับไม่ดี (0-9 คะแนน)18
3. ทัศนคติตอ่ การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน
จำ�นวน 15 ข้อ ซึง่ มีลกั ษณะเป็น Likert scale 5 ระดับ 5-1
คะแนน คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
และไม่ เ ห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ง ตามลำ � ดั บ ค่ า เฉลี่ย ผลรวมของ
ทั ศ นคติ ท่ีมากแสดงว่ า มี ทัศ นคติ ท่ีดี หรื อ เห็ น ด้ ว ยมากต่ อ
การบริโภคผักและผลไม้ และเพือ่ การพรรณนาตัวแปรกำ�หนด
เกณฑ์การให้ความหมายของระดับทัศนคติ คือ ระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00) เห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย
3.51-4.50) เห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 2.50-3.49) เห็นด้วย
น้อย (ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50) และเห็นด้วยน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50)19
4. การเข้าถึงแหล่งทีเ่ อือ้ ต่อการบริโภคผักและผลไม้
ประกอบด้วย อาหารกลางวันทีโ่ รงเรียน การขายหรือจัดบริการ
อาหารว่างในโรงเรียน แหล่งจำ�หน่ายอาหารรอบรั้วโรงเรียน
และการจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง จำ�นวน 14 ข้อ
5. อิทธิพลของผู้ปกครองต่อการบริโภคผักและ
ผลไม้ของนักเรียน จำ�นวน 8 ข้อ

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 49

6. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนต่อการบริโภคผักและ
ผลไม้ของนักเรียน จำ�นวน 7 ข้อ
7. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผักและผลไม้
จำ�นวน 9 ข้อ
ซึง่ แบบสอบถามชุดที่ 4-7 เป็นแบบสอบถามการรับ
รูข้ องนักเรียนในรอบสัปดาห์ มีลกั ษณะเป็นมาตรประมาณค่า
(rating scale) 4 ระดับ 4-1 คะแนน คือ ประจำ� (5-7 วันต่อ
สัปดาห์) บ่อยครัง้ (3-4 วันต่อสัปดาห์) บางครัง้ (1-2 วันต่อ
สัปดาห์) และไม่เคยเลย (0 วันต่อสัปดาห์) ตามลำ�ดับ ในการ
พรรณนาตัวแปร ได้กำ�หนดเกณฑ์การให้ความหมายของ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ระดับประจำ� (ค่าเฉลี่ย 3.51-4.00) บ่อยครั้ง
(ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50) บางครั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50) และ
ไม่เคยเลย (ค่าเฉลีย่ 1.00.-1.50)
8. การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน คือ ความถี่
ในการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนแต่ละวันในรอบสัปดาห์
จำ�นวน 13 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ 3-0
คะแนน คือ ประจำ�ทุกวัน (7 วันต่อสัปดาห์) บ่อยครัง้ (4-6 วัน
ต่อสัปดาห์) บางครัง้ (1-3 วันต่อสัปดาห์) และไม่เคยเลย (0 วัน
ต่อสัปดาห์) ตามลำ�ดับ ในการพรรณนาตัวแปรได้ก�ำ หนดการ
ให้ความหมายของค่าเฉลีย่ ดังนี้ ระดับประจำ�ทุกวัน (ค่าเฉลีย่
2.51-3.00) บ่อยครัง้ (ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50) บางครัง้ (ค่าเฉลีย่
0.51-1.50) และไม่เคยเลย (ค่าเฉลีย่ 0.00-0.50)
นอกจากนีย้ งั มีค�ำ ถามเกีย่ วกับปริมาณการบริโภคผัก
และผลไม้ ชนิดของผักและผลไม้ ทีน่ กั เรียนบริโภคจำ�แนกตาม
กลุม่ สีในแต่ละวันในรอบสัปดาห์ เพือ่ ประกอบการอภิปรายผล
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทุกชุดได้ผา่ นการตรวจสอบ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความตรงและครอบคลุม
โครงสร้าง ความครอบคลุมของเนือ้ หา การใช้ถอ้ ยคำ�สำ�นวน
เพื่อความเข้าใจ ลำ�ดับความสำ�คัญก่อนหลัง ความซับซ้อน
และความสอดคล้องต่อเนือ่ งของแบบสอบถาม และนำ�ข้อมูล
ทีไ่ ด้มาหาดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (content validity index)
ของแบบสอบถามส่วนที่ 2-8 มีคา่ ระหว่าง .78-1.00 จากนัน้
นำ�เครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคำ�แนะนำ�ของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเทีย่ งของเครือ่ งมือโดยนำ�ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 30 คน แบบสอบถามชุดที่ 2 ความรูเ้ รือ่ งผักและผลไม้

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของ Kuder-Richardson
20 (K-R 20) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .68 ส่วนแบบสอบถาม
ชุดที่ 3-8 ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (cronbach’s
alpha coefficient) เท่ากับ .75, .70, .75, .80, .71 และ .89
ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิต ศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 05-02-2561 วันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมการวิจัยนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ
ได้ขอความยินยอมจากนักเรียนและผูป้ กครอง โดยผูป้ กครอง
ได้ลงนามอนุญาตในแบบยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัย
ก่อนการเก็บข้อมูล รวมทั้งได้รบั ความยินยอมจากนักเรียนใน
การเข้ า ร่ ว มวิ จัย และลงนามในใบยิ น ยอม การวิ จัย นี้ก ลุ่ม
ตัวอย่างสามารถขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ได้ตลอด
เวลาและจะไม่มผี ลใดๆ ข้อมูลทีไ่ ด้เป็นความลับ ไม่มกี ารเปิด
เผย ชือ่ นามสกุลจริง จะถูกทำ�ลายหลังการวิจยั สิน้ สุด ผลการ
วิจยั จะนำ�เสนอในภาพรวม และนำ�ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมือ่ ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยั นำ�หนังสือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ถึงผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่เป็นพื้นที่เก็บข้อมูล ดำ�เนิน
การเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลใช้
วิธีให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองที่โรงเรียนใน
วันเวลาราชการและไม่รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน โดย
ผู้ วิ จั ย นั ด หมายกั บ ครู ป ระจำ � ชั้ น เพื่ อ จั ด เตรี ย มสถานที่ ใ น
ห้องเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนที่ผู้ปกครองยินยอมให้เข้า
ร่ ว มการวิ จั ย นั่ ง คนละโต๊ ะ ห่ า งกั น พอประมาณ แจกแบบ
สอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างนักเรียน และให้ตอบแบบสอบถาม
หลังตอบแบบสอบถามเสร็จให้กลุม่ ตัวอย่างนำ�แบบสอบถามใส่
ซองปิดผนึกนำ�ส่งผูว้ จิ ยั โดยตรง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ
สถิติท่ีใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสามารถในการ
ทำ � นายการบริ โ ภคผั ก และผลไม้ ข องนั ก เรี ย นโดยใช้ ส ถิ ติ
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วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression analysis)17

ผลการวิจยั

1. กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
จำ�นวน 185 คน เพศชาย (ร้อยละ 52.40) เพศหญิง (ร้อยละ
46.60) อายุเฉลีย่ เท่ากับ 11.8 ปี (SD = 0.39 ปี) ส่วนใหญ่อาศัย
อยูก่ บั บิดาและมารดา (ร้อยละ 64.30) บิดาและมารดาส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้าน (ร้อยละ
98.90) และ (ร้อยละ 85.90) ตามลำ�ดับ ผูจ้ ดั เตรียมอาหาร
สำ�หรับนักเรียนขณะอยู่ท่บี ้านส่วนใหญ่ คือ มารดา (ร้อยละ
61.10) อาหารกลางวันของนักเรียนเกือบทัง้ หมด คือ อาหารที่
โรงเรียนจัดให้ (ร้อยละ 89.70) และระยะเวลาในการเดินทาง
จากบ้านไปโรงเรียนเฉลีย่ 21.6 นาที (SD = 22.29 นาที)
2. ข้อมูลปัจจัยที่ศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยนำ �
ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริม วิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
3. การบริโภคผักและผลไม้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมี
ความถีก่ ารบริโภคผักและผลไม้อยูใ่ นระดับบ่อยครัง้ (Mean =
1.85, SD = 0.55) คือ มีการบริโภคสัปดาห์ละ 4-6 วัน เมือ่

พิจารณารายข้อ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรก
คือ บริโภคผลไม้สด (Mean = 2.32, SD = 0.74) รองลงมา
คือ บริโภคผลไม้กลุม่ สีแดง (Mean = 2.28, SD = 0.81) และ
บริโภคผลไม้กลุม่ สีมว่ ง สีนา้ํ เงิน (Mean = 2.12, SD = 0.96)
ดังแสดงในตารางที่ 2
4. ปั จ จั ย ทำ � นายการบริ โ ภคผั ก และผลไม้ ข อง
นักเรียน การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ท�ำ การศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของ
ปัจจัยนำ� ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมต่อการบริโภคผักและ
ผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์
สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression analysis) ตัวแปรที่สามารถทำ�นายการบริโภค
ผักและผลไม้ของนักเรียนได้สูงสุด คือ การจัดเตรียมอาหาร
ของผูป้ กครอง (β = .376, p < .001) รองลงมาคือ การได้รบั
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผักและผลไม้ (β = .286, p < .001)
และทัศนคติตอ่ การบริโภคผักและผลไม้ (β = .171, p < .01)
ร่วมอธิบายความแปรปรวนของการบริโภคผักและผลไม้ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รอ้ ยละ 31.80 อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (R2= .318, R2adj = .307, F (3,181) = 28.128,
p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของปัจจัยนำ� ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริม (n = 185)
		 ปัจจัย						

ค่าทีเ่ ป็นไปได้

Mean

ปัจจัยนำ�ให้บริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน				
ความรูเ้ รือ่ งผักและผลไม้		
0-15
10.68
ทัศนคติตอ่ การบริโภคผักและผลไม้
1-5
3.68
ปัจจัยเอือ้ ต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน				
อาหารกลางวันทีโ่ รงเรียน
1-4
2.90
แหล่งจำ�หน่ายอาหารรอบรัว้ โรงเรียน
1-4
2.57
การจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง
1-4
2.53
การขายหรือจัดบริการอาหารว่างในโรงเรียน
1-4
2.32
ปัจจัยเสริมให้บริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน				
อิทธิพลของผูป้ กครอง
1-4
3.07
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผักและผลไม้
1-4
2.74
อิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น
1-4
2.50

SD

ระดับ

2.24
0.50

ปานกลาง
เห็นด้วยมาก

0.62
0.92
0.69
0.68

บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บางครัง้

0.60
0.64
0.78

บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บางครัง้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความถีก่ ารบริโภคผักและผลไม้ (n = 185)
(ค่าทีเ่ ป็นไปได้อยูร่ ะหว่าง 0.00-3.00)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การบริโภคผักและผลไม้

Mean

SD

ระดับการบริโภค

อาหารทีม่ ผี กั ผสมอยู่
ผักกลุม่ สีเขียว
ผักสด		
ผักกลุม่ สีสม้ สีเหลือง
ผักกลุม่ สีขาว สีนา้ํ ตาล
ผักกลุม่ สีแดง
ผักกลุม่ สีมว่ ง สีนา้ํ เงิน
ผลไม้สด
ผลไม้กลุม่ สีแดง
ผลไม้กลุม่ สีมว่ ง สีนา้ํ เงิน
ผลไม้กลุม่ สีสม้ สีเหลือง
ผลไม้กลุม่ สีเขียว
ผลไม้กลุม่ สีขาว
รวม (Min = 0.46 , Max = 3.00)

2.08
1.89
1.80
1.50
1.50
1.37
1.24
2.32
2.28
2.12
2.05
2.00
1.84
1.85

0.81
0.95
0.94
0.98
0.99
1.00
1.03
0.74
0.81
0.96
0.90
0.98
1.00
0.55

บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บางครัง้
บางครัง้
บางครัง้
บางครัง้
บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บ่อยครัง้
บ่อยครัง้

ตารางที่ 3 สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู ระหว่างตัวแปรทำ�นายกับการบริโภคผักและผลไม้ (FVC) ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6
(n = 185)
ตัวแปรพยากรณ์

สัญลักษณ์

การจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง
(PPP)
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผักผลไม้
(INF)
ทัศนคติตอ่ การบริโภคผักและผลไม้
(ATT)
ค่าคงที						
่
R2= .318, R2adj = .307, F(3,181) = 28.128, p < .001

B

SE (b)

Beta

t

p-value

.298
.244
.188
-.266

.053
.058
.069
.322

.376
.286
.171
-

5.582
4.168
2.723
-0.827

<.001
<.001
.007
.409
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สามารถเขียนสมการทำ�นายได้ดงั นี้
FVC = 0.298 (PPP) + 0.244 (INF) + 0.188
(ATT)

อภิปรายผลการวิจยั

1. การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึ ก ษาปี ท่ี 6 สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการบริโภคบ่อยครั้งสัปดาห์ละ
4-6 วัน มีการบริโภคผักและผลไม้ตอ่ วันปริมาณตํา่ กว่าเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดตามธงโภชนาการ (ร้อยละ 82.20) และ (ร้อยละ 53.30)
แสดงว่าการบริโภคผักและผลไม้ยงั ไม่เหมาะสมทัง้ ความถีแ่ ละ
ปริมาณ เมื่อเทียบกับผลการสำ�รวจในระดับประเทศ พบว่า
เด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนใหญ่บริโภคผักไม่เพียงพอตามข้อแนะนำ�
(ร้อยละ 95.0) และบริโภคผลไม้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 78.30)5
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดเตรียมผักและผลไม้ของผู้ปกครอง
ยังไม่สามารถจัดเตรียมให้เด็กได้ทุกวันเนื่องจากการดำ�เนิน
ชีวติ ในกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเร่งรีบ เวลาในการเตรียม
อาหารน้อยลง หรือไม่มเี วลาเตรียมอาหาร อาหารทีบ่ ริโภคส่วน
ใหญ่เป็นอาหารที่หาได้ง่าย ใช้เวลาเตรียมน้อย เช่น อาหาร
ฟาสต์ฟดู้ อาหารจานด่วน อาหารสำ�เร็จรูป กึง่ สำ�เร็จรูป8 เห็น
ได้จากการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่า การจัดเตรียมอาหารทีเ่ ป็นผัก
และผลไม้ของผู้ปกครองสำ�หรับนักเรียนอยู่ในระดับบ่อยครั้ง
คือ มีการจัดเตรียมประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ จึงอาจส่งผล
ให้นกั เรียนไม่ได้บริโภคผักและผลไม้ทกุ วันและในปริมาณทีไ่ ม่
เหมาะสมเท่าที่ควร สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการ
บริ โ ภคผั ก และผลไม้ ข องนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคผักและผลไม้
อยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณการบริโภคผักและผลไม้ต่ํา
กว่าเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดไว้ในธงโภชนาการ ร้อยละ 79.60 และ 62.60
ตามลำ�ดับ10 และการศึกษาการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอำ�เภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบว่า
เด็กไม่ได้รับประทานผักและผลไม้ทุกวัน การบริโภคผักและ
ผลไม้ประมาณ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์9
2. ปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัยนำ�
ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริม โดยปัจจัยเอือ้ เป็นปัจจัยทีส่ ามารถ
ทำ�นายได้สงู สุด คือ การจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง (β =

.376, p < .001) รองลงมา คือ ปัจจัยเสริม การได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับผักและผลไม้ (β = .286, p < .001) และ
ปัจจัยนำ� คือ ทัศนคติตอ่ การบริโภคผักและผลไม้ (β = .171,
p < .01) ซึ่งสามารถร่วมกันทำ�นายความแปรปรวนของ
การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน ได้ร้อยละ 31.80 มี
รายละเอียด ดังนี้
		 2.1 การจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง สามารถ
ทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 อย่างมีนยั สำ�คัญ (β = .376, p < .001) อธิบายได้วา่
การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครองเป็นปัจจัยเอื้อให้เด็กเข้า
ถึงแหล่งผักและผลไม้ง่ายและเอื้อต่อการบริโภค ซึ่งการที่
ผู้ปกครองทางบ้านจัดเตรียมผักหรืออาหารที่มีส่วนประกอบ
ของผักและผลไม้ให้นกั เรียนบริโภคทัง้ ทีบ่ า้ น ระหว่างเดินทาง
และที่โรงเรียน ซึ่งทำ�ให้นักเรียนมีแหล่งบริโภคเข้าถึงผักและ
ผลไม้ได้งา่ ย เนือ่ งจากเด็กยังอยูใ่ นวัยทีไ่ ม่สามารถเตรียมอาหาร
ด้วยตนเองได้ อีกทั้งผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด
จึงรูว้ า่ เด็กชอบรับประทานผักและผลไม้ชนิดใด หรือชอบเมนู
อาหารใด การจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง จึงเป็นตัวแปรที่
สามารถทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนได้สูงสุด
สอดคล้องกับการศึกษาการบริโภคอาหารของนักเรียนใน
โรงเรียนเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การมีแหล่ง
บริโภคเป็นตัวทำ�นายสูงสุดในการบริโภคอาหารของนักเรียน20
เช่นเดียวกับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การจัดอาหารที่มี
ผักของผู้ปกครอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักของ
นักเรียน (β= .063, p < .05) โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้ปกครองทำ�อาหารหรือกับข้าวที่มีผักเป็นส่วนประกอบไว้ให้
รับประทานเป็นประจำ� มีพฤติกรรมการบริโภคผักดีกว่ากลุ่ม
นักเรียนทีท่ างบ้านทำ�อาหารหรือกับข้าวทีม่ ผี กั เป็นส่วนประกอบ
ไว้ให้รบั ประทานบางครัง้ หรือไม่ได้ท�ำ 10
2.2 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผักและผลไม้
สามารถทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีท่ี 6 อย่างมีนยั สำ�คัญ (β = .286, p < .001) สามารถ
อธิบายได้วา่ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผักและผลไม้ เป็น
ปัจจัยเสริมหรือปัจจัยกระตุ้นในการกระทำ� การได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ จากสื่อโฆษณา หรือสื่อบุคคลจึงเป็นเครื่องมือ
สิ่งเร้าที่ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค21 โดยเฉพาะข้อมูล
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ข่าวสารจากสื่อที่นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย ดังผลการศึกษานี้
ได้แก่ อินเตอร์เน็ต ครู โทรทัศน์ เพราะมีความเกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินชีวิตเกือบทุกเรื่อง รวมไปถึงพฤติกรรมการ
บริโภค หากสื่อมีการนำ�เสนอ ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์ เช่น ผักและผลไม้ นักเรียนก็จะรับเอาความรูห้ รือ
ความคิดเหล่านั้นและนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้ เช่นเดียวกับกลุ่ม
บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนักเรียน เช่น ครู บุคลากรทางการแพทย์
ที่นักเรียนเคารพ เชื่อฟัง เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผัก
และผลไม้จากบุคคลดังกล่าวก็มีผลทำ�ให้นักเรียนปฏิบัติตาม
หรือแสดงพฤติกรรมนัน้ ต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัย
ทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 4-6 ที่มีน้าํ หนักเกินเกณฑ์ พบว่า สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน์มผี ลต่อการบริโภคและโภชนาการของนักเรียน16 หรือ
แม้แต่การได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านตัวบุคคล กลุ่มบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อนักเรียน ได้แก่ ครู ก็จะมีผลต่อการเกิดพฤติกรรม
สุขภาพ11
2.3 ทัศนคติต่อการบริโภคผักและผลไม้ สามารถ
ทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี
6 อย่างมีนยั สำ�คัญ (β = .171, p < .01) อธิบายได้วา่ ทัศนคติ
เป็นปัจจัยนำ� หรือปัจจัยภายในตัวบุคคล ทีเ่ กีย่ วกับความรูส้ กึ
ความคิดเห็น ความเชือ่ ต่อสิง่ ต่างๆ โดยบ่งบอกแนวโน้มในการ
กระทำ�พฤติกรรม เช่นเดียวกับการบริโภคผักและผลไม้ โดย
หากนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภคผักและผลไม้ ก็จะมี
แนวโน้มในการบริโภคผักและผลไม้สงู ด้วย สอดคล้องกับการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนอายุ 6-14 ปี พบว่า
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร กล่าวคือนักเรียนมีคา่ เฉลีย่ คะแนนทัศนคติ
ต่อการบริโภคอาหารในระดับดีจะมีคา่ เฉลีย่ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารในระดับดีด้วย8 สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทำ�นาย
การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
อำ�เภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พบว่าทัศนคติตอ่ การบริโภคผัก
และผลไม้ (β = .188, p < .01) และความชอบส่วนบุคคลใน
การบริโภคผักและผลไม้ (β =.120, p < .01) สามารถร่วม
ทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาได้9
กล่าวคือ ปัจจัยนำ� คือ ทัศนคติ เป็นปัจจัยทีเ่ กิดก่อน
พฤติกรรม ซึ่งจะเป็นเหตุผลหรือแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม
ส่วนปัจจัยเอื้อ คือ การจัดเตรียมอาหารของผู้ปกครอง เป็น

ปัจจัยทีเ่ อือ้ อำ�นวยให้พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้นน้ั เกิด
ขึน้ จริง และปัจจจัยเสริม คือ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
ผักและผลไม้ เป็นปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากทีบ่ คุ คลได้แสดง
พฤติกรรม และได้รบั การกระตุน้ เตือน การแนะนำ� ตลอดจน
ปฏิกริ ยิ าทีไ่ ด้รบั จากบุคคลอืน่
3. ปัจจัยที่ไม่สามารถทำ�นายการบริโภคผักและ
ผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่
เพศ ไม่สามารถทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้ของ
นักเรียนได้ เนื่องจากเพศชาย และเพศหญิงต่างได้รับความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ จากโรงเรียน ครอบครัว แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร และสื่อทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน ตลอดจน
สังคมเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมทีใ่ กล้เคียงกันมาก เด็กจะมีความ
คิดเกี่ยวกับการบริโภคคล้ายคลึงกันทั้งเพศหญิงและเพศชาย
เพศจึงไม่ได้เป็นตัวกำ�หนดความคิดความเชือ่
อาชีพผูป้ กครอง เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในบริบทของกรุงเทพมหานครการบริโภค
ของประชาชนทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ นิยมบริโภคอาหารทีห่ าซือ้ ได้
ง่ายตามร้านสะดวกซือ้ อาหารจานด่วน อาหารสำ�เร็จรูป บริโภค
อาหารนอกบ้าน ดังนัน้ ไม่วา่ ผูป้ กครองจะประกอบอาชีพอะไร
ทั้งอาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีบ้าน หรืออยู่นอกบ้าน จึงมี
รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคหรือการจัดเตรียมอาหารสำ�หรับ
นักเรียนไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้อาชีพของผูป้ กครองไม่สามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนได้
ความรู้เรื่องผักและผลไม้ ไม่สามารถทำ�นายการ
บริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนได้ จากการศึกษานีน้ กั เรียนมี
ความรูเ้ กีย่ วกับผักและผลไม้อยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 10.65,
SD = 2.36) และถึงแม้เป็นเช่นนัน้ แต่อาจไม่สง่ ผลต่อการปฏิบตั ิ
เพราะความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นการยืนยันว่าบุคคลจะ
ปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีต่ นรูเ้ สมอไป
แหล่งที่เอื้อต่อการบริโภคผักและผลไม้ท่ีโรงเรียน
ได้แก่ อาหารกลางวันที่โรงเรียน การขายและการจัดบริการ
อาหารว่างในโรงเรียน และแหล่งอาหารรอบรั้วโรงเรียน ไม่
สามารถทำ�นายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนในการ
ศึกษาครั้งนี้ได้อาจเนื่องมาจากผักและผลไม้ท่จี ัดให้ท่โี รงเรียน
เป็นบริบททีค่ อ่ นข้างคงที่ นักเรียนได้รบั ไม่แตกต่างกัน
อิทธิพลของผูป้ กครอง เนือ่ งจากอิทธิพลของผูป้ กครอง
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เป็ น การสอบถามการรั บ รู้ ข องนั ก เรี ย นต่ อ การปฏิ บั ติ ข อง
ผูป้ กครองในการบริโภค การซักถาม ให้ค�ำ แนะนำ� ให้ความรู้
พูดจูงใจ กระตุ้นเตือน ให้นักเรียนมีการบริโภคผักและผลไม้
ทั้งนี้การปฏิบัติของผู้ปกครองดังกล่าวอาจไม่ส่งผลให้เด็ก
บริโภคผักและผลไม้ เนื่องจากเด็กยังอยู่ในวัยที่ไม่สามารถ
เตรียมอาหารด้วยตนเองได้ ยังต้องการพึ่งพาผู้ปกครอง แม้
จะได้รบั คำ�แนะนำ� หรือการบริโภคของผูป้ กครองเป็นตัวอย่าง
แต่หากไม่มผี กั และผลไม้ไว้สำ�หรับการบริโภคก็ไม่สง่ ผลให้เกิด
พฤติกรรม
อิทธิพลของกลุม่ เพือ่ น ไม่สามารถทำ�นายการบริโภค
ผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 สำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้ เนือ่ งจากเด็กวัยนี้
เริม่ มีความคิดเป็นของตนเอง ถึงแม้จะได้รบั อิทธิพลจากเพือ่ น
แต่หากเป็นเรื่องที่ขัดกับความคิด ความชอบของตัวเองเด็กก็
อาจไม่แสดงพฤติกรรรมเหล่านัน้

การวิจยั ประกอบการสอน ในเนือ้ หาเกีย่ วกับการบริโภคผักและ
ผลไม้ของนักเรียน เมื่อนักศึกษาพยาบาลต้องไปปฏิบัติงาน
อนามัยโรงเรียนโดยเน้น การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค
ผักและผลไม้แก่เด็กวัยเรียน พัฒนากิจกรรม เพื่อให้เด็กชอบ
บริโภคผักและผลไม้ อีกทัง้ ส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครอง ใน
การจัดหาผักและผลไม้ให้แก่เด็กวัยเรียน ตลอดจนให้ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับผักและผลไม้ผา่ นสือ่ บุคคลอ้างอิงของนักเรียน
3. ผู้บริหารโรงเรียนนำ�ไปเป็นข้อมูล กำ�หนดแนว
ทางร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เรือ่ งการ
บริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
อย่างจริงจัง ให้มีการจัดผักและผลไม้ให้นักเรียนรับประทาน
เป็นประจำ�ทุกวันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยเน้นผักและ
ผลไม้ทเ่ี ด็กชอบ การให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับผักและผลไม้ผา่ น
สื่อต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภคผักและ
ผลไม้ผา่ นสือ่ การเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ในอนาคต

1. พัฒนาโปรแกรมตามปัจจัยทำ�นาย โดยการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมทัศนคติและนำ�กลุ่มบุคคล สื่อที่มีอิทธิพล
ต่อนักเรียนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
ครู โทรทัศน์ ซึง่ นักเรียนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย ตลอดจนนำ�ผล
การวิจยั นีเ้ ป็นแนวทางให้ความรูแ้ ก่ครอบครัวและผูป้ กครองใน
การจัดเตรียมอาหารทีม่ ผี กั และผลไม้เพิม่ มากขึน้ เพือ่ เอือ้ และ
ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนต่อไป
2. คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาลนำ�ผล

ควรมี ก ารศึ ก ษาในรู ป แบบทดลองโดยพั ฒ นา
โปรแกรมหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคผักและผลไม้ในกลุม่ นักเรียนประถมศึกษาโดยนำ�ตัวแปร
ที่สามารถทำ�นายพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ได้ หรือ
ทำ�นายได้ดที ส่ี ดุ คือ การจัดเตรียมอาหารของผูป้ กครอง การ
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้ และการ
ส่งเสริมทัศนคติทด่ี ตี อ่ การบริโภคผักและผลไม้ มาเป็นตัวแปร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องการวิจยั ครัง้ ต่อไป
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