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ABSTRACT

The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
The objective of this study was to investigate snack seeking, nutritional health promotion, and the relationship
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
between snack seeking and nutritional health promotion. A sample was 584 fourth-sixth grade students in the Klong
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
Luang district area, Pathum Thani province, who were selected by cluster random sampling. The instruments used
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การบริโภคอาหาร เด็กส่วนใหญ่บริโภคอาหารว่างแทนอาหาร
pattern 1 andมื้อ3หลักเป็นผลมาจากการเข้าถึงแหล่งอาหารว่าง และสามารถ
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trategic plans เขตพื
for ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2559)
d in a database as
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการแสวงหาอาหารว่าง
l plan of Nakhon
และการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
te the creation of
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการแสวงหาอาหารว่ า งในนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลาย เขตอำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ucts (egg product,
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or promotion ในนั
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andard and Safe.’
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การแสวงหาอาหารว่างมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริม
chickens in order
สุขภาพด้านโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
hicken products.
เขตอำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
chicken farm in
Phanom province
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ประกอบไปด้วย การแสวงหา
อาหารว่าง (Self-directed Learning) ของ Mezirow (1991)
เป็นตัวแปรต้น ได้แก่ การรับรูใ้ นความต้องการอาหารว่าง การแสวงหา
ข้อมูลอาหารว่าง การรับรู้ถึงการประเมินทางเลือกในการเข้าถึง
อาหารว่าง การตัดสินใจซื้ออาหารว่าง พฤติกรรมหลังการซื้อ
อาหารว่าง การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ เป็นตัวแปรตาม
ได้ แ ก่ กิ จ กรรมทางด้ า นร่ า งกาย และการบริ โ ภคอาหารว่ า ง
ซึ่งสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การแสวงหาอาหารว่าง
1) การรับรู้ในความต้องการอาหารว่าง
2) การแสวงหาข้อมูลอาหารว่าง
3) การรับรู้ถึงการประเมินทางเลือก
ในการเข้าถึงอาหารว่าง
4) การตัดสินใจซื้ออาหารว่าง
5) พฤติกรรมหลังการซื้ออาหารว่าง

การส่งเสริมสุขภาพ
ด้านโภชนาการ
1) กิจกรรมทาง
ด้านร่างกาย
2) การบริโภค
อาหารว่าง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ซื้ออาหารว่าง พฤติกรรมหลังการซื้ออาหารว่าง วิเคราะห์โดยหา
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การบริ โ ภคอาหารว่ า งของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
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สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ โ ภคอาหารว่ า ง และพฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ
อาหารว่างมีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารว่าง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาอาหารว่างกับการ
บริโภคอาหารว่าง
ตัวแปร

การบริโภคอาหารว่าง
r

95% CI

Sig

การรับรู้ในความต้องการอาหารว่าง

0.45 0.40-0.50 <0.01

การแสวงหาข้อมูลอาหารว่าง

0.10 0.01-0.15

0.06

การรับรู้ถึงการประเมินทางเลือกในการ
เข้าถึงอาหารว่าง

0.06 0.00-0.10

0.42

การตัดสินใจซื้ออาหารว่าง

0.11 0.04-0.20

0.05

พฤติกรรมหลังการซื้ออาหารว่าง

0.38 0.31-0.44 <0.01

อภิปรายผลการวิจัย
การแสวงหาอาหารว่ า งในนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา
ตอนปลาย เขตอำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สิริรัตน์ นันทพันธ์ และ
เบญจา มุกตพันธุ์ (2558) พบว่าเกิดพฤติกรรมนิสัยในการบริโภค
อาหารว่างส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการและการได้มาซึง่ อาหารว่าง
ที่ตนเองต้องการที่มีการปฏิบัติเป็นประจำ� สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Avery, Anderson & McCullough (2017) พบว่า การสะสม
อาหารในเด็กวัยเรียนถือว่าเป็นพฤติกรรมเริ่มต้นของการมีภาวะ
โภชนาการเกิน โดยเกิดจากความต้องการในอาหารว่างชนิดต่างๆ
จนได้มาซึ่งอาหารว่างที่ตนเองต้องการและเกิดการบริโภคจนเกิด
การสะสมอาหารประเภทนัน้ เอาไว้ สอดคล้องกับ Langer, Seburg,
JaK, Sherwood & Levy (2017) พบว่า การมีอาหารว่างไว้บริโภค
ตลอดเวลาเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดโรคอ้วนและโรคต่างๆ
ตามมา สอดคล้องกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2556)
พบว่า ค่านิยมการบริโภคอาหารว่างเป็นอาหารมือ้ หลัก โดยไม่ค�ำ นึง
ถึงภาวะสุขภาพ ก็จะทำ�ให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตั้งแต่อายุยังน้อย
กิจกรรมทางด้านร่างกายส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเบา เช่น
การเดิน การขึ้นลงบันได การลุกนั่งที่ใช้ระยะเวลาไม่ถึง 10 นาที
กิจกรรมทางด้านร่างกายทีม่ นี อ้ ยเป็นผลมาจากนักเรียนมีพฤติกรรม
การอยู่นิ่งจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เคยชิน และเป็นค่านิยมในสังคม
เด็กวัยเรียน สอดคล้องกับ เพิ่มยศ สร้อยสุวรรณ (2555) พบว่า
กิจกรรมทางด้านร่างกายของวัยเด็กถือว่าเป็นสิ่งสำ�คัญเพราะช่วย
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ส่งเสริมให้ร่างกายมีพัฒนาการที่ดี และทำ�ให้ร่างกายเจริญเติบโต มากที่สุด การบริโภคอาหารว่างในกลุ่มที่มีน้ำ�ตาลสูงมักทำ�ให้
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ได้เป็นอย่างดี ซึง่ หากเด็กวัยเรียนขาดการมีกจิ กรรมทางด้านร่างกาย ร่างกายได้รับพลังงานในทันที ซึ่งน้ำ�ตาลในอาหารว่างที่บริโภค
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