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Abstract
The purpose of this study was to study fast food consumption behavior of teenage
student in urban area, Chumphon province. The sample group was 188 students studying in
Vocational Certificate 1-3 chosen by probability sampling from 355 students in Vocational
Certificate 1-3. The tools of this study were questionnaire. The quantitative data was analyzed
by using statistic, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, Pearson’s
correlation coefficient.
The study results revealed that: most of the samples were male, 16 years old,
Vocational Certificate 1, they had nutritional status in general and they were received the
expenditure from parents about 401 - 500 baht per week. Their parents had knowledge in high
level. Value, and western-style fast food consumption behavior in moderate level.
The different comparison found that nutrition status of the sample was the variables
creating the significant difference in consumption behavior at p-value < 0.01 and there was no
difference between other variables with western-style fast food consumption behavior.
From correlation coefficient, the knowledge about western-style fast food consumption,
way of life about consumption and western-style fast food consumption value significantly had
the relation with western-style fast food consumption behavior at p-value < 0.01.
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกของนักเรียนวัยรุ่น
ในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชุมพร
จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ของนักเรียน
วัยรุ่น ในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3
จํานวน 188 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นจากประชากรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 จํานวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้ในกรศึกษา คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway ANOVA) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation
Coefficient)
ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย อายุ 16 ปี กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้รับเงินค่าใช้จ่าย อยู่ในช่วง 401 500 บาทต่ อ สั ป ดาห์ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การบริ โภคอาหารจานด่ ว นแบบตะวัน ตก ระดั บ มาก มี ค่ านิ ย มและ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกระดับปานกลาง
การเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ตัวแปรด้านภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) และไม่พบความ
แตกต่าง ของตัวแปรข้อมูลทั่วไปอื่นๆของกลุ่มตัวอย่างกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก และค่านิยม
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบ
ตะวันตกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.01)
คําสําคัญ: อาหารจานด่วน, พฤติกรรมการบริโภค, นักเรียนวัยรุ่น



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11110, ประเทศไทย

วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562
Journal of Health Sciences Scholarship January-June 2019, Vol.6 No.1

47
บทนํา
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและระบบต่างๆ ใน
ประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒ นา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และเทคโนโลยี สังคมชนบทเป็ นสังคมเมือง
สังคมตะวันออกเป็นสังคมตะวันตกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป การใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง แสวงหารายได้เพื่อตนเอง ครอบครัว ขาดการใส่ใจดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
การบริโภคที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้สัดส่วน ขาดสมดุล ละเลย หรือมองข้ามคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะวัยรุ่นไทย
ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพสังคม วัฒนธรรม และ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทนั สมัยขึ้น จากวิถีชีวิตที่เคยรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวในบ้าน
โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้า แต่ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ก็เปลี่ยนเป็นการเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน
รับประทานอาหารจานด่วน (fast food) และเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปกันมากขึ้นเพราะความสะดวกและรวดเร็ว
(Paveenapat Nithitantiwat, Warangkana Udomsapay, 2017)
อาหารจานด่วนหรือ“อาหารจานเดียว”หรือ“ฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) เป็นอาหารที่ผู้ผลิตมีการเตรียมและ
ปรุงไว้จนสําเร็จรูปหรือเกือบสําเร็จรูป เพื่ อจําหน่ายแก่ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้ทันที โดยผู้บริโภคสามารถ
รับประทานภายในร้านหรือซื้อไปรับประทานภายนอกร้านก็ได้ ซึ่งเหมาะสมกับสังคมและวิถีชีวิตที่เร่งรีบ สําหรับ
อาหารจานด่วนแบบตะวันตก หมายถึง อาหาร หรือขนม ทั้งประเภทรับประทานอิ่มหรือเพื่อรับประทานเป็นของว่าง
ของชาติตะวันตก ที่เข้ามาในประเทศไทย ในลักษณะแฟรนไชส์ (Franchise) จุดเด่นของอาหารประเภทนี้ คือ
เน้นบริการที่รวดเร็ว สะดวก สะอาด และประหยัด ได้แก่ ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ โดนัท พิซซ่า เค้ก แซนด์วิช
พาย และไอศกรีม เป็นต้น มีจําหน่ายในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ อาหารจานด่วนแบบตะวันตก
จึงเข้ามามีบทบาทสนองความต้องการในชีวิตประจําวันของวัยรุ่น ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งในแง่ความอร่อย
รวดเร็วหรือความภูมิใจที่มีรสนิยมในการบริโภคอันทันสมัย เมื่อพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการ พบว่า อาหาร
ดังกล่าวนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วน ไม่เหมาะสมต่อร่างกาย ยังเป็นอาหารที่มีปริมาณไขมัน
อิ่มตัวและโซเดียมสูง จากการศึกษาในระยะยาว พบว่า การรับประทานอาหารจานด่วนแบบตะวันตก 1 ครั้งต่อสัปดาห์
จะเพิ่มพลังงาน 56 กิโลแคลอรี่ต่อวัน และเพิ่มน้ําหนัก 0.72 กิโลกรัม (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร, 2555)
จังหวัดชุมพร ในระยะเวลาที่ผ่านมาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเห็นได้จาก
ในพื้นที่เขตอําเภอเมืองโดยเฉพาะเขตเทศบาลตําบลวังไผ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร และมีการ
ขยายสาขาของไฮเปอร์มาเก็ต ต่างๆ เช่น บิ๊กซี โลตัสและแมคโคร ซึ่งภายในมีร้านอาหารจานด่วนเปิ ดบริการ
จํานวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นแฟรนไชส์ (Franchise)
จากต่างประเทศหรืออาหารจานด่วนแบบตะวันตก เพิ่มขึ้นมากมายหลายรูปแบบ ได้แก่ เคเอฟซี, พิชช่าคอมพานี,
มิสเตอร์โดนัท และสเวนเซ่น เป็นต้น จากการเจริญเติบโตดังกล่าว ทําให้เกิดกระแสบริโภคนิยมและรูปแบบการ
บริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น ได้รับอิทธิพลการบริโภคอาหารจานด่วนแบบ
ตะวันตก มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรคจากวิถีชีวิตที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขที่สําคัญของจังหวัด จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาในฐานะบุคคลากรสาธารณสุข ได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญ จึงมีความต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกของนักเรียนวัยรุ่น ใน
พื้นที่เขตเมือง จังหวัดชุมพร
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารจานด่ วนแบบตะวั น ตกของนั ก เรี ย นวั ย รุ่ น ในพื้ น ที่ เขตเมื อ ง
จังหวัดชุมพร
ขอบเขตงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีมุ่งเน้นศึกษาถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ของนักเรียนวัยรุ่น
ซึ่งกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560 ในวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานด่วนแบบตะวันตก ของนักเรียนวัยรุ่น ในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชุมพร จํานวน 188 คน รวบรวมข้อมูล โดย
ใช้แบบสอบถาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนวัยรุ่น ชายและหญิง ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร จํานวน 355 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3
ปี การศึก ษา 2560 ของวิท ยาลัย สารพั ดช่ างชุม พร คํานวณขนาดของกลุ่ ม ตั วอย่างโดยวิธีของ ทาโร่ ยามาเน่
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 188 คน และเลือกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะ
เป็ น และวิธีสุ่ ม แบบแบ่ งชั้ น (Stratified Random Sampling) โดยคํ านวณจํานวนนั ก ศึก ษาตามสัด ส่ วนของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 และสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนที่คํานวณได้โดยวิธีจับฉลาก
จริยธรรมการวิจัย
เนื่องจากผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนอายุไม่เกิน18ปี ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้วิจัย จึงทําหนังสือ
ขออนุญาตจากผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้รับอนุญาต จึงเข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้กลุ่มตัวอย่างทราบ พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาหากกลุ่มตัวอย่างไม่สมัคร
ใจสามารถยกเลิกการเข้าร่วมการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาของการศึกษาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวม และนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา ภาวะโภชนาการ จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่
ได้รับ ข้อคําถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 5 ข้อ
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ส่ ว นที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ ย วกั บ การบริโภคอาหารจานด่ ว นแบบตะวั น ตก ผู้ วิจั ย สร้างขึ้ น โดย
ประยุ กต์ จากการทบทวนวรรณกรรม ลักษณะ เป็ นแบบปรนั ย เป็ นคํ าถามให้ เลื อกตอบ แต่ ละข้อมี 4 ตั วเลื อก
มีจํานวน 18 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามค่านิย มเกี่ยวกับ การบริโภคอาหารจานด่ วนแบบตะวันตก ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ประยุกต์จากการทบทวน ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจํานวน 15 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย เป็น 3 ระดับ
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง มีค่านิยมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง ค่านิยมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.00 หมายถึง ค่านิยมอยู่ในระดับน้อย
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก สร้างขึ้นโดยประยุกต์จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีมาตรวัด 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจํา
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ มีจํานวน 15 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย เป็น 3 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.34 - 2.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 0.67 - 1.33 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 0.00 - 0.66 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบ ตะวันตกระดับน้อย
.
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน
3 ท่าน พิจารณาและนําข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ มาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จึงทําการทดสอบหาค่า
ดั ช นี ต รงตามเนื้ อ หา (CVI : Content Validity Index) ได้ เท่ า กั บ 0.91 หาความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาและได้ปรับปรุงแล้วตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน จํานวน 30 คน ก่อนที่จะนํามาใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และนําไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบ
ตะวันตก ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 แบบสอบถามเพื่อวัดค่านิยมต่อการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.87
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตามตัวแปร เพศ อายุ ภาวะโภชนาการ ชั้นปีที่ศึกษา
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับ ความรู้ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก โดยแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่าง ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ภาวะโภชนาการ จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับ โดยการทดสอบค่าที (t-test)
และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) นําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ และค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบ
ตะวันตกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ด้วยค่าสั มประสิท ธิ์สหสัมพั นธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) นําเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 188 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ 80.90
มีอายุ 16 ปี ร้อยละ 34.57 กํ าลั งศึ กษาอยู่ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ (ป.ว.ช.) ชั้นปี ที่ 1 ร้อยละ 48.40 มี ภาวะ
โภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 77.13 ได้รับเงินค่าใช้จ่าย อยู่ในช่วง 401-500 บาทต่อสัปดาห์ ร้อยละ 36.14
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับความรู้ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วนแบบตะวันตก โดยภาพรวม (n=188)
หัวเรื่อง

จํานวน
( n=188)

ร้อยละ

131
53
4

69.68
28.19
2.13

50
135
3

26.60
71.80
1.60

13
157
18

6.91
83.51
9.58

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
ระดับมาก ( 13-18 คะแนน)
ระดับปานกลาง (7-12 คะแนน)
ระดับน้อย (1-6 คะแนน)
ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
ระดับมาก ( 3.01-4.00)
ระดับปานกลาง (2.01-3.00)
ระดับน้อย (1.00-2.00)
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
ระดับมาก (1.34-2.00)
ระดับปานกลาง (0.67-1.33)
ระดับน้อย (0.00-0.66)

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 188 คน ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ในระดับมาก (13-18 คะแนน) ร้อยละ 69.68 รองลงมาคือระดับปานกลาง
(7-12 คะแนน) ร้อยละ 28.19 และระดับน้อย (1-6 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 2.13
ค่ านิ ยมเกี่ ยวกั บการบริโภคอาหารจานด่ วนแบบตะวั นตก มี ค่ าเฉลี่ ยรวม เท่ ากั บ 2.84 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ ากั บ 0.33 ส่ วนใหญ่ อยู่ ในระดั บปานกลาง ร้ อยละ 71.81 รองลงมาเป็ นระดั บมาก ร้ อยละ 26.60
และระดับน้อยร้อยละ 1.60
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 0.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.25 ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 83.51 รองลงมาเป็นระดับน้อย ร้อยละ 9.58 และส่วนน้อย
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 6.91
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ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่าง ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก จําแนกตามตัวแปร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภาวะโภชนาการและจํานวนเงินที่ได้รับ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามเพศ (n=188)
เพศ
ชาย
หญิง

n
152
36

X

0.97
0.96

SD
0.25
0.26

t /F
0.06

p-value
0.95

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศชายและเพศหญิ ง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
แบบตะวันตก ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.95)
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามอายุ (n=188)
อายุ (ปี)
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
รวม

n
55
65
47
21

X

0.96
0.95
0.99
0.96
0.97

SD
0.27
0.25
0.25
0.24
0.25

F
0.27

P-value
0.84

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ (15 ปี, 16 ปี ,17 ปี และ 18 ปี) แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วน ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.84)
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามระดับการศึกษา (n=188)
ระดับการศึกษา
n
SD
F
P-value
X
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
91
0.97
0.26
0.25
0.78
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
55
0.95
0.24
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
42
0.98
0.27
รวม
0.97
0.25
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา (ปวช.1-3) แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วนแบบตะวันตก ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.78)
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตามภาวะโภชนาการ (n=188)
ภาวะโภชนาการ
n
ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
18
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
145
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
25
รวม
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05

X

1.04
0.98
0.83
0.97

SD
0.24
0.25
0.25
0.25

F
4.66

P-value
0.01**

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับภาวะโภชนาการ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานด่วนแบบตะวันตก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.01)
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกกลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตาม จํานวนเงินที่ได้รับ (n=188)
จํานวนเงินที่ได้รับ
ไม่เกิน 300 บาทต่อสัปดาห์
301-400 บาทต่อสัปดาห์
401-500 บาทต่อสัปดาห์
มากกว่า 500 บาทต่อสัปดาห์
รวม

n
30
46
68
44

X

0.91
0.95
1.00
0.96
0.97

SD
0.32
0.21
0.25
0.25
0.25

F
0.96

P-value
0.41

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนเงินที่ได้รับแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ด่วนแบบตะวันตก ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.41)
ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้และค่านิยมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
ตารางที่ 7 ค่าสถิติความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ของกลุ่มตัวอย่าง( n=188 )
ความสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
ค่านิยมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Pearson Correlation ( r )

Sig.

- 0.21

0.01**

0.28

0.00**
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จากตารางที่ 7 พบว่า ความรู้เกี่ ยวกั บ การบริโภคอาหารจานด่ วนแบบตะวั น ตก มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-value =0.01)
และเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน (r =-0.21) ค่านิยมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value <0.01) และเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r = 0.28)
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. เพศชายและเพศหญิ ง มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารจานด่ ว นแบบตะวั น ตกไม่ แ ตกต่ า งกั น
อาจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีร้านจําหน่ายอาหารจานด่วนแบบตะวันตกที่ใช้
รูปแบบธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ทําให้สามารถขยายสาขาออกไปได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับวิถีชีวิตวัยรุ่นที่ต้องการ
ความโก้เก๋ สะดวกสบาย อาหารอร่อย มีการจัดตกแต่งสวยงามชวนให้น่ารับประทาน และร้านอาหารดังกล่าว
ยังมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มากมาย หลายช่องทางเพื่อจูงใจวัยรุ่น ประกอบกับปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่มีเพื่อนใน
ชั้นเดียวกันทั้งหญิงและชายโดยไม่แยกเพศหญิงและชาย ซึ่งต่างก็ได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ จากโรงเรียน
ครอบครัว แหล่งข้อมูลข่าวสารและสื่อโฆษณา ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน อาหารจานด่วนแบบตะวันตก
จึงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับการศึกษาของสรัญญา ทรัพย์อัประไมย (2552) ได้วิจัยเรื่อง
พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักอาหาร
ฟาสต์ฟู้ ดครั้งแรกจากสื่ อโทรทั ศ น์ และตราสิ น ค้าที่ ผู้บ ริโภคใช้เป็ น ประจํ า ได้ แ ก่ เคเอฟซี และสอดคล้องกั บ
การศึกษาของกุลนิดา สายนุ้ย (2552) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพศหญิงและชายมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกไม่แตกต่างกัน
อาจเนื่ อ งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาเป็ น นั ก เรีย นวั ย รุ่ น ที่ มี ช่ ว งอายุ ใกล้ เคี ย งกั น คื อ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 15 - 18 ปี
ประกอบกับวัยรุ่น ต้องการเป็ น ที่ รับยอมรับ ในกลุ่ม เพื่ อน เข้ากลุ่ม กับ เพื่ อนได้ ต้องการเป็นคนทั น สมัยรวมทั้ ง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจากการที่สังคมให้คุณค่าของผู้ที่รับประทานอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ว่าเป็น
คนทันสมัย ประกอบกับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา สร้างแรงจูงใจให้เกิดความรู้สึกต้องการรับประทานอาหารตามสื่อนั้น
ทําให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามกระแสนิยม สอดคล้องกับการศึกษาของเจณิภา คงอิ่ม (2557) ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการที่ร้าน เค เอฟ ซี (KFC)
จํานวน 1 - 3 ครั้งต่อเดือน เพราะมีความชอบส่วนตัว และอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของกุลนิดา สายนุ้ย (2552) ศึกษา
พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา พบว่ า ผลการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับจํานวนเงินค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก
ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก วัยรุ่นส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือพ่อแม่และเป็นวัยที่ยังไม่มีรายได้เป็นของ
ตนเอง จึงมีพ่อแม่ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา จากการที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายมาโดยง่ายนี้ อาจทํา
ให้วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของเงิน ประกอบกับการที่วัยรุ่นส่วนใหญ่มักบริโภคอาหารดังกล่าว ร่วมกับเพื่อน
ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม วั ย เดี ย วกั น มี อํ า นาจการซื้ อ ไม่ ม าก การตั ด สิ น ใจบริ โ ภค จึ ง อ้ า งอิ ง อยู่ กั บ กลุ่ ม เพื่ อ น นั่ น คื อ
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เมื่อกลุ่มเพื่อนบริโภคอาหารในลักษณะใด ก็จะมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกั บการศึกษาของเจณิ ภา คงอิ่ม (2557) ศึกษาพฤติ กรรมการบริโภคอาหาร
ประเภทฟาสต์ฟู้ดของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของกุลนิดา สายนุ้ย
(2552) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่าผล
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ที่มีรายได้ของนักเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไม่ต่างกัน
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกในระดับมาก ( X = 13.53, S.D.= 2.33) อาจเนื่องจากประเด็นทีกลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้มากที่สุด คือการรับประทานพิซซ่าหรือไก่ทอดในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะน้ําหนัก
เกิ น และประเด็ น ที่ มี ค วามรู้ น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ การหลี ก เลี่ ย งการรั บ ประทานอาหารจํ า พวกแป้ ง และน้ํ า ตาล
ช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนได้ดีที่สุด และจากการศึกษายังพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบ
ตะวันตก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกของกลุ่มตัวอย่าง ในทิศทางตรงกัน
ข้าม แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกในระดับมาก จะมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกน้อย และกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบ
ตะวันตกระดับน้อย จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียน
วัยรุ่น ยังไม่ค่อยเข้าใจในความสําคัญ ทางโภชนาการหรือสารอาหารที่ก่อให้เกิดโทษและประโยชน์ต่อร่างกาย
ซึ่งวัยรุ่นควรรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ในปริมาณที่เพียงพอ ได้สัดส่วน และมีสารอาหารครบถ้วน
ตามความต้องการของร่างกาย จึงจะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมเป็นปกติทั้งร่างกายและสติปัญญา
มีภูมิต้านทานโรคและมีพลังที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคล้องกับการศึกษาของเครือมาศ มีเกษม (2554) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของ
บุคคลวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับอาหารจาน
ด่ วนในระดั บ มาก แต่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของจรรยา พึ่ งสอน (2555) ที่ ได้ ทํ าการศึ ก ษาเรื่อ งปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของวัยรุ่น จังหวัดนนทบุรี พบว่า วัยรุ่นมีความรู้เรื่องอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในระดับปานกลางและสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ธีรวีร์ วราธรไพบู ล ย์ (2557) ศึ ก ษาเรื่อ งพฤติ กรรมการบริโภคอาหารนิ ย มบริโภคกั บ อาหารเพื่ อ สุข ภาพ
ผลการศึกษา พบว่า การเข้ามาของร้านอาหารต่างชาติทําให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนไป
อย่างเห็นได้ชัด สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เช่น งานเยอะ รถติด ไม่มีเวลาทําอาหารก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้
ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารจานด่วนมากขึ้น แต่อาหารจานด่วนเหล่ านี้ก็มีข้อเสียในเรื่องของคุณ ค่ าทาง
โภชนาการที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งส่งผลกับร่างกายที่ต้องการสารอาหารทั้ง 5 หมู่เพื่อนํามาใช้ขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตใน
แต่ละวันทั้งอาหารจานด่วนเหล่านี้ยังมีสารตกค้างที่ให้โทษแก่ร่างกาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่ ว นแบบตะวั น ตกอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( X =0.97, S.D.= 0.25) ประเด็ น ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง ได้ แ ก่
การรับประทานอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ที่เปิดบริการในห้างสรรพสินค้าเพราะบรรยากาศดีและนั่งได้นาน
รับประทานอาหารจานด่วนตะวันตกประเภทไก่ทอด การใช้ร้านอาหารจานด่วนแบบตะวันตก เป็นสถานที่นัดพบ
กับเพื่อน เพื่อรับประทานอาหาร ทั้งนี้อาจเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นวัยรุ่นมีอายุอยู่ในช่วง 15 -18 ปี
เป็นวัยที่ติดเพื่อน ประกอบกับวัยรุ่นมักมีพฤติกรรมเลียนแบบ ชอบลองของใหม่ ชอบทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
โดยเฉพาะการนัดพบปะหรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น เลี้ยงฉลองวันเกิด หรือเลี้ยงฉลองการ
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สอบเสร็จ จึงใช้ร้านอาหารจานด่วนแบบตะวันตก เป็นสถานที่ นัดพบกั บเพื่ อนเพื่ อรับประทานอาหารร่วมกั น
โดยเฉพาะร้านที่เปิดบริการ ในห้างสรรพสินค้า เพราะบรรยากาศดีและนั่งได้นาน อาหารที่ชอบรับประทาน คือ
อาหารจานด่ วนตะวัน ตกประเภท ไก่ท อด สอดคล้องกับ การศึ กษาของ ลลดา จัน ทร์ส มบู รณ์ (2551) ศึก ษา
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ของวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า อาหารฟาสต์ฟู้ดที่เคยรับประทานมาก
ที่สุดและบ่อยที่สุด คือ ไก่ทอดเคเอฟซี เหตุผลที่บริโภคอาหารฟาสต์ฟูด คือ ลองอาหารชนิดใหม่ และได้รับข่าวสาร
จากโทรทัศน์ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ภาพของอาหาร ซึ่งมีอิท ธิพลต่อการตัดสินใจรับประทานมากที่สุด
หลังจากบริโภคมีความรู้สึกพอใจ
2. กลุ่ ม ตั วอย่างที่ มี ภาวะโภชนาการ ที่ ต่างกัน มีพ ฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวัน ตก
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก นักเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่
ใกล้เคียงกั น เนื่องจากปั จจุ บัน มีร้านอาหารจานด่วนเป็ น จํานวนมาก ทํ าให้ มีค วามสะดวกในการรับ ประทาน
ประกอบกับอิทธิพลของสื่อโฆษณา ทําให้เด็กไม่ว่าอ้วนหรือผอมก็ต้องการที่จะบริโภคอาหารตามกระแสนิยม และ
อาจคิดว่าไม่ได้รับประทานอาหารจานด่วนแบบตะวันตกเป็นอาหารมื้อหลัก ไปรับประทานเป็นบางครั้ง เมื่ออยาก
รับประทานหรือเพื่อนชวน เพื่อพบปะสังสรรค์ เท่านั้น สอดคล้องกับการศึกษาของสุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ (2552)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่า น้ําหนักตัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. ค่ านิ ย มเกี่ ยวกั บ การบริ โภคอาหารจานด่ วนแบบตะวัน ตก พบว่า กลุ่ ม ตั วอย่ างส่ วนใหญ่ มี ค่ านิ ย ม
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.84, S.D.= 0.33) ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคืออาหารจานด่วนแบบตะวันตกมีบริการส่งถึงบ้านจึงสะดวกสบาย การบริการของร้านอาหาร
จานด่วนแบบตะวันตก รวดเร็ว ทันใจ ร้านอาหารจานด่วนแบบตะวันตกเหมาะสําหรับเป็นที่นัดหมายในกลุ่มเพื่อน
เพราะเป็นที่รู้จักกันดี และยังพบว่า ค่านิยมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีค่านิยมการบริโภคอาหาร
จานด่วนแบบตะวันตก ระดับมาก จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ระดับมากด้วย และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีค่านิยมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกระดับน้อย จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานด่วนแบบตะวันตกในระดับน้อยด้วย ทั้งนี้อาจเนื่องจากค่านิยมของวัยรุ่นในสังคมไทยปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไป
ตามความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจด้านอาหาร อิทธิพลของสื่อ เทคโนโลยี โดยเฉพาะค่านิยมการบริโภคอาหารจาน
ด่วนแบบตะวันตก เพราะสะดวก รวดเร็ว ทันใจวัยรุ่น ประกอบกับผลพวงของการครอบงําทางด้านวัฒนธรรม
ที่ประเทศตะวันตกทําให้วัยรุ่นไทยเชื่อว่าอาหารดังกล่าวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นสิ่งที่โก้เก๋และทันสมัย
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภานัน สุวรรณสิทธิ์. (2558). ศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนของคนอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
โดยเหตุผลที่ไปใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ดแบบตะวันตกเพราะการบริการที่ รวดเร็ว โดยเลือกรับประทาน
ร้านเคเอฟซีมากที่สุด เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด คือ คุณภาพและรสชาติของอาหารและเลือก
บริโภคอาหารประเภทไก่ท อด ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในการเลือกร้าน โดย
มีค่าใช้จ่าย และมักสั่งรับประทานที่ร้านในบริเวณศูนย์การค้าต่างๆ เพราะใกล้ที่ทางานหรือใกล้สถานศึกษาและ
สอดคล้องกับการศึกษาของเบญจพร และคณะ (2551) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี พบว่าค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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