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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,
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กรอบแนวคิดการวิจัย
3
จากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
ของ Pender, N.J. (1987) ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ การส่งเสริม
การบริโภคอาหารและปริมาณการบริโภคอาหาร ซึ่งสามารถเขียน
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ตัว้แแปรตาม
เป็นกรอบแนวคิ
ดในการวิ
ละพฤติกรรม
การบริความรู
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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่มตัว่มอย่
ง าง
ประชากรคื
อ นัอกนัเรีกยเรีนชัยนชั
น้ มั้นธยมศึ
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เครืเครื
่ อ งมื่องมื
อ ทีอ่ ใทีช้่ใใช้นการเก็
ในการเก็บบรวบรวมข้
รวบรวมข้ออมูมูลลครัครั้ง้ นีง นี้เป็้ เ ป็นน
แบบสอบถาม
างและพั
ฒนาขึ
้นเพื้น่อเพืศึ่อกศึษาความรู
้และ้
แบบสอบถามที่ผทีู้ว่ผิจู้วัยิจสร้ัยสร้
างและพั
ฒนาขึ
กษาความรู
พฤติและพฤติ
กรรมการบริ
โภคขนมและเครื
่องดื่มรสหวานในเด็
กนักเรีกยน
กรรมการบริ
โภคขนมและเครื
่องดื่มรสหวานในเด็
มัธยมศึกษาตอนต้น อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็น 3 ตอน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แบ่ง
ดังนี้
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบวั ดระดั บ ความรู้ เกี่ ยวการ
บริ โภคขนมเครื่ องดื่ มรสหวาน มี ทั้ งหมด 5 ข้ อ 10 คะแนน
ข้อละ 2 คะแนน ตอบถูกได้ 2 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
และนามาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละด้าน
จากนั้ น น าผลคะแนนเฉลี่ ย มาประเมิ น ความรู้ ต ามเกณฑ์
(Bloom, A. 1987) โดยให้ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 0-6.9 คะแนน
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภค
ขนมและเครื่องดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการ
ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวการบริโภคขนมเครื่องดื่ม
รสหวาน
พฤติกรรมการบริโภคขนมและ
เครื่องดื่มรสหวาน
*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาวะโภชนาการ
r

95% CI

Sig

0.39 0.31-0.48

<0.01

0.42 0.36-0.50

<0.01

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความรูเ้ กีย่ วการบริโภคขนมเครือ่ งดืม่ รสหวานมีความ
สัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำ�หนดเอาไว้หรือขาดความรู้เกี่ยวกับ
การบริโภคเกี่ยวกับขนมและเครื่องดื่มที่เน้นเกี่ยวกับรสชาติมาก
เกินไปส่งผลให้มีการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานมากขึ้น
ส่ ง ผลให้ มีน้ำ � หนั ก ตั ว ที่ เ พิ่ มขึ้ น ตามมาจากการบริ โ ภคขนมและ
เครื่องดื่มรสหวานมากกินไป สอดคล้องกับการศึกษาของ สโรชา
นันทพงศ์, นฤมล ศราธพันธุ์ และอภิญญา หิรัญวงษ์ (2557) พบว่า
เด็กวัยเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องรสชาติ สีสัน และการ
ตอบสนองต่อความหิวเท่านั้น จนไม่สนใจข้อมูลของสารอาหาร
ที่ ไ ด้ รั บ จากการบริ โ ภคขนมและเครื่ อ งดื่ ม จนทำ � ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ต่อสุขภาพตามมา สอดคล้องกับการศึกษาของ อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
(2556) พบว่า ปัญหาสุขภาพด้านโภชนาการของเด็กวัยเรียน
ส่วนใหญ่เกิดการการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมจนทำ�ให้เกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ตามมา
2. พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวาน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากซึ่งเป็นพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีเนื่องจาก
เป็นพฤติกรรมทีม่ กี ารบริโภคขนมและเครือ่ งดืม่ ในปริมาณทีต่ นเอง
ไม่สามารถควบคุมได้ในแต่ละวัน สอดคล้องกับการศึกษาของ
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม และนุชจรีรตั น์ ชูทองรัตน์
(2557) พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีม่ ากสุดในแต่ละวันคือ
อาหารว่างเพราะให้ความเห็นว่าเมือ่ มีเวลาว่างก็จะมีการบริโภคขนม
และเครือ่ งดืม่ ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวลักษณ์
ทรัพย์อาภรณ์ (2556) พบว่าการบริโภคขนมและเครือ่ งดืม่ รสหวาน
ที่มากกว่าอาหารมื้อหลักเป็นผลมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�ำ ให้การดำ�เนินชีวติ และความเป็นอยู่
ของมนุ ษ ย์ เ ปลี่ ย นไป เทคโนโลยี ทำ � ให้ เ กิ ด ความสะดวกสบาย
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กระแสบริโภคนิยมเพิ่มขึ้น รูปแบบการทำ�งานเปลี่ยนแปลงไป ในการเลื อ กบริ โ ภคขนมและเครื่ อ งดื่ ม รสหวานที่ ถู ก ต้ อ ง
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
มนุษย์มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสบายมากเกินไป ร่างกายเกิดการ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Vardanjani, A.E. Reisi,
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