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บทคัดยอ 

 การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กอนและหลังการใชสื่อการเรียนรู และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีตอสื่อการเรียนรู ประชากร คือ นักศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร จํานวน 300 คน และกลุมตัวอยางใชการเลือกแบบเจาะจง คือ 

นักศกึษาจํานวน 50 คน เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย คอื แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไม สื่อการเรยีนรูมัลตมิีเดยีและหนังสอืเลมเล็ก แบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม

ประจําสัปดาห แบบทดสอบวัดความรูและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ 

สื่อการเรียนรู และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยวิธี Pair Sample t-test รอยละ คาเฉลี่ยและ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจัิยพบวา 1) นักศกึษามีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมแบบปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 

สาเหตุที่นักศึกษาไมชอบบริโภคผักและผลไม เนื่องจากไมมีความรูเกี่ยวกับประโยชนของผัก

ผลไม แตหลังจากใชสื่อการเรยีนรูเกี่ยวกับผักและผลไม นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไมเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมกอนและ 

หลังการใชสื่อการเรียนรู พบวา มีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 กอนใชสื่อ 

การเรยีนรูนักศกึษาบรโิภคผักและผลไมแบบปฏบิัตินาน ๆ ครั้ง แตหลังใชสื่อ การเรียนรูนักศึกษา

บรโิภคผักและผลไมเพิ่มขึ้นแบบปฏิบัติบอย และนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับผักและผลไมเพิ่มมากขึ้น 

กอนใชสื่อการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 10.28 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.76 หลังใชสื่อการเรียนรู  

มีคาเฉลี่ย 16.02 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอสื่อ 

การเรยีนรูมัลตมิเีดยีและหนังสอืเลมเล็ก อยูในระดับมาก 
 คําสาํคัญ: การบริโภคผกัและผลไม สือ่การเรียนรู พฤตกิรรมการบริโภค 

  

 

http://www.chandra.ac.th/th/calendar.php
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Abstract 

 The objectives of this research were: (1) to study fruit and vegetable consumption 

behaviors of undergraduate students in Chandrakasem Rajabhat University; (2) To compare 

the behavior of fruit and vegetable consumption of sample students before and after using 

learning media; and (3) To study the students’ satisfaction with the learning media. 

The study population was 300 undergraduate students at the Faculty of Science. 

The sample group for this study included 50 undergraduate students who were selected 

through purposive sampling. Research instruments were a questionnaire about fruits 

and vegetables consumption behavior, learning multimedia about the benefits of fruits 

and vegetables, a booklet, record-keeping forms to mark weekly fruit and vegetable 

consumption, a knowledge test and a student satisfaction questionnaire about using 

the learning media. Data were analyzed by paired sample t-test, percent, average and 

standard deviation. 

 The results of the study were as follows: 1) The fruit and vegetable consumption 

behavior of undergraduate students was “eating once in a long time” because they were 

uneducated concerning the advantages of fruit and vegetable intake. However, after using 

the learning multimedia regarding fruits and vegetables the undergraduate students in  

this study changed their consumption habits to eat vegetables and fruits more frequently.  

2) There were statistically significant differences at the .05 level in fruits and vegetables 

consumption behavior before and after using the learning multimedia, and also in level of 

knowledge regarding fruits and vegetables. Before using learning multimedia, the average 

test score was 10.28 and standard deviation was 1.76, while the average was 16.02 and 

standard deviation was 1.39 after using learning multimedia. 3) Students’ satisfaction with 

the learning multimedia and the booklet was very high. 

Keywords: Fruit and vegetable consumption, Learning media, Consumption behavior 
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บทนํา 

 การมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีเปนผลมาจากการไดรับอาหารดีถูกหลักโภชนาการ 

ไดรับสารอาหารครบถวนและเพียงพอแกความตองการของรางกาย การบริโภคโภชนาการที่ดี 

มีคุณคา เหมาะสมกับสภาพรางกายจะทําใหมีการเจริญเติบโตแข็งแรง สามารถดําเนินชีวิตได 

อยางมคีวามสุข 

 ปจจุบันมนุษยเราหันมาใสใจสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหารจาก

การสํารวจการบริโภคผักและผลไมของคนไทย พบวา รอยละ 75 บริโภคผักและผลไมตํ่ากวา

เกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลกที่กําหนดใหบริโภคผักและผลไม 400 กรัมตอวัน 

ซึ่งเปนไปตามที่ วิสิฐ จะวะสิต (2557) ไดใหขอมูลในการประชุมวิชาการแหงชาติดานอาหาร

และโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครัง้ที่ 1 เรื่อง “ผักและผลไมเพื่อความม่ันคงทางโภชนาการ” พบวา คน

ไทยบริโภคผักและผลไมนอยลง โดยเฉพาะเพศชายที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป บริโภคผักและผลไม

ประมาณ 268 กรัมตอวัน สวนเพศหญิงอายุ 15 ปขึ้นไป บริโภคผักและผลไมประมาณ 283 

กรัมตอวัน และมีการบริโภคผักและผลไมนอยลงตามอายุ แตกลับบริโภคเนื้อสัตวเพิ่มมากขึ้น 

สงผลแนวโนมใหวัยรุนไทยอวนติดอันดับโลก นอกจากโรคอวนแลวยังมีโรคอื่นที่แฝงมากับโรค

อวนอีกมากมาย เชน โรคหัวใจ โรคความดันเลือด โรคเบาหวาน โรคกระดูกขออักเสบ 

โรคมะเร็งลําไสใหญโรคตับ ภาวะไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดพิการ โดยเฉพาะนักศึกษาใน

มหาวทิยาลัย 

 จากการศึกษาที่ผานมา พบวา นักศึกษาไดรับอาหารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรต 

และไขมันในปริมาณเพียงพอและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น แตขณะเดียวกันกลับไดรับใยอาหารและ

ธาตุเหล็กไมเพียงพอ ซึ่งใยอาหารและธาตุเหล็ก มีความสําคัญตอสุขภาพรางกายอยางยิ่ง 

และยังชวยลดความเสี่ยง ปองกันโรคตาง ๆ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นดวย (ธนิกานต นับวันดี, นฤมล 

ศราธพันธุ, อบเชย วงศทอง, และทัศนีย ลิ้มสุวรรณ, 2553) นอกจากนี้ ผักและผลไมยังเปนอาหาร

กลุมที่ใหพลังงานต่ํา ทําใหเหมาะสําหรับผูที่ตองการลดน้ําหนักตัว และยังมีใยอาหารมากชวยในเรื่อง

ของระบบการยอยอาหารและการขับถาย แตในทางตรงขาม หากรางกายขาดสารอาหารหรือไดรับ

สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแรจากผักและผลไมไมเพียงพอก็จะทําใหระบบตาง ๆ  

ในรางกายเกิดอาการผิดปกติขึ้นได เชน เซลลสมอง มีการทํางานชาลง สงผลตอการเรียนรูชา  

การเจริญเติบโตของรางกายหยุดชะงักลง และทําใหความตานทานโรคตาง ๆ ของรางกายลดลง

ซึ่งเปนที่มาของ การเกิดโรคตาง ๆ ทําใหทุกองคกรและหนวยงานตาง ๆ รวมกันรณรงคให 

คนไทยหันมาบรโิภคผักและผลไมกันมากขึ้น ตลอดจนความรูเกี่ยวกับการเลือกรับประทานผักและ

ผลไม เชน ผูบริโภคบางคนมีโรคประจําตัวบางอยางที่จะตองบริโภคผักบางชนิด ผูบริโภคบางคน



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 46 มกราคม - มถิุนายน 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 46 January - June, 2018 

112 

ตองการควบคุมน้ําหนัก (ชไมพร สอนเทพา, 2555) ซึ่งจากเหตุผลดังกลาวทําใหผูบริโภคแตละ

คนมีความตองการชนิดของผักและผลไมที่แตกตางกัน 

 จากสํารวจการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ของผูวิจัย โดยใชแบบสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม พบวา นักศึกษามีพฤติกรรม 

การบริโภคผักและผลไมนอยไมเพียงพอตอความตองการของรางกายใน 1 วัน เมื่อเทียบกับ  

ธงโภชนาการ ความตองการของรางกายใน 1 วัน มีความรูเกี่ยวกับประโยชนของผักและผลไมนอย 

และการเลือกบริโภคผักและผลไมที่ไมตรงกับความตองการของรางกาย และไดมีการสํารวจ

ความตองการเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับผักและผลไม ที่นักศึกษาตองการศึกษาหาความรู

เพิ่มเติม พบวา สื่อการเรียนรูเปน สิ่งสําคัญที่ชวยถายทอดความรู ความเขาใจของนักศึกษา 

สื่อการเรียนรูที่สามารถนําเสนอใหผูเรียนเขาใจไดงาย และเห็นภาพตาม ดังนั้นสื่อการเรียนรู 

ที่กระตุนการเรียนรู ควรเปนสื่อการเรียนรูที่มีการเคลื่อนไหว มีภาพประกอบเห็นชัดเจน มีภาษา

และเสียงที่เขาใจไดงาย เพื่อทําใหการเรียนการสอนนาสนใจ และทําใหผูเรียนจดจําบทเรียนได

นานขึ้น และการเรยีนรูอกีรูปแบบหนึ่ง จากการสํารวจพบวานักศกึษาใหความสนใจ ก็คือ หนังสือ

อานเลนหรือหนังสือเลมเล็ก เนื่องจากเนื้อหาไมเปนวิชาการมากเกินไป สอดแทรกเนื้อหาที่มี

ประโยชน มีรูปแบบการนําเสนอที่ทําใหเขาใจไดงาย มีภาพประกอบเห็นชัดเจน พกพาสะดวก 

สามารถหยิบขึ้นอานไดตลอดเวลาแมนอกหองเรียน ดวยหลักการและเหตุผลและขอมูลจาก

การศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาสาเหตุของการไมรับประทานผักและ

ผลไมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไมของนักศกึษาโดยใชสื่อการเรยีนรู เพื่อใหนักศึกษามสีขุภาพที่ดี เพื่อเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ

ตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กอนและหลังการใชสื่อการเรยีนรู 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มตีอสื่อการเรียนรู 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ คอื นักศกึษาปรญิญาตรี (ภาคปกติ) คณะวิทยาศาสตร 

ที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที่ 1/2559 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 300 คน 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) คณะวิทยาศาสตร 

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 50 คน 

ไดมาจากการเลอืกแบบเจาะจง 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชสื่อการเรียนรูและการไมใชสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริม

พฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไม 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก 

  2.1 พฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมของนักศกึษา 

  2.2 ความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตีอสื่อการเรยีนรู 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 พฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมหลังการใชสื่อการเรียนรูสูงกวากอนใชสื่อการเรียนรู 

มนัียสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 เครื่องมอืที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ ประกอบดวย 

  1. แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปการศึกษา 2559 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ประกอบดวย 

2 สวน สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักศกึษาเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม สวนที่ 2 แบบสอบถาม

พฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไมใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบและพิจารณาความสอดคลอง

และความเที่ยงตรงของขอคําถามกับเนื้อหา แลวนําการประเมินของผูเช่ียวชาญมาหาคา IOC ไดคา

ความสอดคลองทุกหัวขอเทากับ 1.00 และนําแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือม่ันอยูที่ 0.94 ซึ่งมี

คาความเช่ือม่ันที่เขาใกล + 1.00 และเกนิเกณฑมาตรฐานที่ 0.60 ขึ้นไป ซึ่งแสดงวาแบบสอบถาม

นี้มคีวามเช่ือม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถนําไปใชกับนักศกึษาได 

  2. แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม ใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 

ตรวจสอบและพิจารณาความสอดคลองความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวนําการประเมินของ
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ผูเชี่ยวชาญมาหาคา IOC ไดคาความสอดคลองทุกหัวขอเทากับ 1.00 และวิเคราะหผลแบบ  

Pair Sample t-test และหาคาอํานาจจําแนก โดยเลือกเกณฑที่มีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.02 ขึ้นไป 

ซึ่งแบบทดสอบที่สรางมคีาอํานาจจําแนกตัง้แต 0.02 - 0.64 และหาคาความยาก-งาย โดยเลือก

เกณฑที่มีคาความยาก-งายตั้งแต 0.20 – 0.80 ซึ่งแบบทดสอบทุกขอมีคาความ-ยากงายตั้งแต 

0.50 – 0.80 

  3. แบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมประจําสัปดาห ใหผูเชี่ยวชาญ 

3 ทาน ตรวจสอบและพิจารณาความสอดคลองความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวนําการประเมิน

ของผูเช่ียวชาญมาหาคา IOC ไดคาความสอดคลองทุกหัวขอเทากับ 1.00 

  4. สื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม ไดนํามาหาประสิทธิภาพของสื่อ

ตามเกณฑ 80/80 เมื่อพจิารณาคาของสื่อ พบวา คาเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ 80.05 และหลังเรียน

เทากับ 80.11 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 และจากการตรวจสอบสื่อการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ 

พบวา ผูเช่ียวชาญใหคะแนนเฉลี่ยในการประเมนิสื่อ 4.45 อยูในเกณฑระดับมาก 

  5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสื่อการเรียนรู ใหผูเช่ียวชาญ  

3 ทาน ตรวจสอบและพจิารณาความสอดคลองความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวนําการประเมินของ

ผูเช่ียวชาญมาหาคา IOC ไดคาความสอดคลองทุกหัวขอเทากับ 1.00 และนําแบบสอบถามไปหา

คาความเช่ือม่ันอยูที่ 0.96 ซึ่งมีคาความเช่ือม่ันที่เขาใกล + 1.00 และเกินเกณฑมาตรฐานที่ 0.60 

ขึ้นไป ซึ่งแสดงวาแบบสอบถามนี้มีความเช่ือม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถนําไปใชกับ

นักศกึษาได 

 การรวบรวบขอมูล 

 การวจัิยครัง้นี้ มขีัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  1. สัปดาหที่  1 ประชุม อบรมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงคของงานวจัิยใหกับกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน และแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาทํา 

ซึ่งประกอบดวย 

   1.1 แบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไม ประกอบดวย 2 สวน คอื 

    ตอนที่ 1 คอื ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม 

    ตอนที่ 2 คอื แบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไม 

   1.2 แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม กอนศึกษาสื่อ 

การเรยีนรูเกี่ยวกับการบรโิภคผักและผลไม 

   1.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมประจําสัปดาห จํานวน  

2 สัปดาห คือ สัปดาหที่ 1 และ สัปดาหที่ 2 กอนศึกษาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการบริโภคผัก 

และผลไม 
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  2. สัปดาหที่ 3 ถึงสัปดาหที่ 14 ใชสื่อการเรียนรูเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคผัก

และผลไม ดังนี้ 

   2.1 สัปดาหที่ 3 

    2.1.1 ประชุมอบรม ใหความรูเรื่อง การปรับพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไม โดยวทิยากร ครัง้ที่ 1 

    2.1.2 เก็บแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักผลไมประจําสัปดาหที่ 1 และ 2 

    2.1.3 ศึกษาหนังสือเลมเล็กเรื่อง ตารางชีวิตกับการกินผักผลไมเพื่อ

ความสมดุลของรางกาย 

    2.1.4 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาห ที ่3 

   2.2 สัปดาหที่ 4 

    2.2.1 ประชุม ติดตาม และเก็บแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไมของสัปดาหที่ 3 

    2.2.2 ศึกษาสื่อการเรียนรูเรื่อง โภชนาการเกี่ยวกับการรับประทานผักและ

ผลไม 

    2.2.3 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาหที่ 4 

   2.3 สัปดาหที่ 5 

    2.3.1 ประชุม ติดตาม และเก็บแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไมของสัปดาหที่ 4 

    2.3.2 ศกึษาสื่อการเรยีนรูเรื่อง ประโยชนของผักและผลไม 

    2.3.3 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาหที่ 5 

   2.4 สัปดาหที่ 6 

    2.4.1 ประชุมอบรมใหความรูเรื่อง การบรโิภคผักและผลไมโดยวทิยากรครัง้ที่ 2 

    2.4.2 ศกึษาหนังสอืเลมเล็กเรื่อง ผักผลไมจํากัดแคลลอรี่ 

    2.4.3 เก็บแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมของสัปดาหที่ 5 

    2.4.4 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาห ที่ 6 

   2.5 สัปดาหที่ 7 

    2.5.1 ประชุม ติดตาม และเก็บแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไม ของสัปดาหที่ 6 

    2.5.2 ศกึษาสื่อการเรยีนรูเรื่อง ไฟโตนวิเทรยีนท 

    2.5.3 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาหที่ 7 
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   2.6 สัปดาหที่ 8 

    2.6.1 ประชุม ตดิตาม และสงแบบบันทกึพฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม 

ของสัปดาหที่ 7 

    2.6.2 ศกึษาสื่อการเรยีนรูเรื่อง กนิผักผลไมเพยีงพอปองกันโรคได 

    2.6.3 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาหที่ 8 

   2.7 สัปดาหที่ 9 

    2.7.1 ประชุมอบรมใหความรูเรื่อง การบรโิภคผักและผลไมโดยวทิยากรครัง้ที่ 3 

    2.7.2 เก็บแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไม ของสัปดาหที่ 8 

    2.7.3 ศกึษาสื่อการเรยีนรูเรื่อง มหัศจรรยผักและผลไม 

    2.7.4 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาหที่ 9 

   2.8 สัปดาหที่ 10 

    2.8.1 ประชุม ติดตาม และเก็บแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไม ของสัปดาหที่ 9 

    2.8.2 ศกึษาสื่อการเรยีนรูเรื่อง การรับประทานผักและผลไมใหปลอดภัย 

    2.8.3 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาหที่ 10 

   2.9 สัปดาหที่ 11 

    2.9.1 ประชุม ติดตาม และเก็บแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไมของสัปดาหที่ 10 

    2.9.2 ศกึษาสื่อการเรียนรูเรื่อง การประกอบอาหารจากผักและผลไมอยาง

สงวนคุณคา 

    2.9.3 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาหที่ 11 

   2.10 สัปดาหที่ 12 และ 13 

    2.10.1 ประชุม ติดตาม และเก็บแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไมของสัปดาหที่ 11 

    2.10.2 แจกแบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาหที่ 12 

และ 13 หลังศกึษาสื่อการเรยีนรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภค

ผักและผลไม 

   2.11 สัปดาหที่ 14 

    2.11.1 ประชุม ติดตาม และเก็บแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไมของสัปดาหที่ 12 และ 13 

http://www.detoxknowhow.com/book/export/html/33
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    2.11.2 แจกแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม หลังศึกษาสื่อ

การเรยีนรูเกี่ยวกับการบรโิภคผักและผลไม เพื่อปรับพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไม 

    2.11.3 แจกแบบทดสอบวัดความรู เกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม 

หลังศกึษาสื่อการเรยีนรูเกี่ยวกับการรับประทานผักและผลไม 

    2.11.4 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสื่อการเรียนรู

เกี่ยวกับการบรโิภคผักและผลไม 

  3. นําขอมูลที่เปนผลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมประจํา

สัปดาหที่ 1 และ 2 กอนศึกษาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม มาเปรียบเทียบ 

กับขอมูลที่เปนผลแบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมประจําสัปดาหที่ 12 และ 13  

หลังศกึษาสื่อการเรยีนรูเกี่ยวกับการบรโิภคผักและผลไม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไม วามกีารเปลี่ยนแปลงแตละสัปดาหอยางไร 

  4. นําขอมูลที่เปนผลจากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมใน

สัปดาหที่ 1 กอนศึกษาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม มาเปรียบเทียบกับขอมูล 

ที่ไดจากผลแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมในสัปดาหที่ 14 หลังศึกษาสื่อ 

การเรียนรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม วามี

การเปลี่ยนแปลงอยางไร 

  5. นําผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไมใน

สัปดาหที่ 1 กอนศึกษาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการรับประทานผักผลไม มาเปรียบเทียบผลคะแนน

จากแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไมในสัปดาหที่ 14 หลังศึกษาสื่อ  

การเรียนรูเกี่ยวกับการรับประทานผักผลไม เพื่อทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและ

ผลไมวามกีารเปลี่ยนแปลงอยางไร 

  6. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการบริโภคผัก

และผลไม หลังศึกษาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการรับประทานผักผลไมวามีความพึงพอใจอยูใน

ระดับใด 

 การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจัิยใชสถติใินการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1. แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม วิเคราะหขอมูลโดยการแจก

แจงความถี่ คารอยละ และเชิงพรรณนา 

  2. หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู โดยใชวิธีวิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อ 

การเรยีนรูจากคะแนนเฉลี่ยกอนใชสื่อการเรยีนรู (E1) และคะแนนเฉลี่ยหลังใชสื่อการเรียนรู (E2) 
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  3. แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม วิเคราะหขอมูลโดยการ 

แจกแจงความถี่ หาคาเฉลี่ย วเิคราะหผลแบบ Pair Sample t-test และนําเสนอเปนความเรยีง 

  4. แบบบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมประจําสัปดาหประกอบดวย 

ปริมาณการบริโภคผักและผลไมใน 1 วันและสีของผักและผลไมแยกตามมื้ออาหาร วิเคราะห

ขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และเชิงพรรณนา 

  5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสื่อการเรียนรู วิเคราะหขอมูล

โดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวัดระดับ

ความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 5.00 และนําเสนอเปนความเรยีง 
 

ผลการวจัิย 

 ในการวิ จัยครั้งนี้ ผูวิจัย ได เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 50 คน ซึ่งผลการวจัิย พบวา 

  1. พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนักศกึษา 

   1.1 นักศึกษาชอบรับประทานผัก รอยละ 26 นักศึกษาไมชอบรับประทานผัก 

รอยละ 74 นักศกึษาชอบรับประทานผลไม รอยละ 42 นักศกึษาไมชอบรับประทานผลไม รอยละ 58 

   1.2 นักศึกษาชอบรับประทานผักและผลไมเนื่องจากคุณคาทางโภชนาการ 

รอยละ 12 นํามาประกอบอาหารไดหลายอยาง รอยละ 22 ปองกันโรคตาง ๆ รอยละ 20 สมาชิก

ในครอบครัวชอบรับประทาน รอยละ 24 หาซื้อไดงาย รอยละ 26 ราคาเหมาะสม รอยละ 30 

รสชาตอิรอย รอยละ 20 

   1.3 นักศึกษาไมชอบรับประทานผักและผลไมเนื่องจากไมมีความรูถึงประโยชน

ที่หลากหลายของผักผลไม รอยละ 66 ไมไดถูกปลูกฝงตั้งแตเด็ก รอยละ 5 กลิ่น เหม็นเขียว/

รสชาตขิม รอยละ 25 มปีระสบการณฝงใจที่ไมดเีกี่ยวกับผักและผลไม รอยละ 4 

   1.4 นักศกึษามีความรูดานโภชนาการเกี่ยวกับการรับประทานผักผลไมระดับมาก 

รอยละ 10 ปานกลาง รอยละ 82 และนอย รอยละ 8 หัวขอที่นักศึกษาอยากรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ผักและผลไม ไดแก โภชนาการเกี่ยวกับการรับประทานผักผลไม รอยละ 17.96 ประเภทและชนิด

ของผักผลไม รอยละ 1.94 ประโยชนของผักผลไม รอยละ 66 สารอาหารในผักและผลไม รอยละ 20 

การรับประทานผักผลไมใหปลอดภัย รอยละ 40 น้ําผักผลไม รอยละ 4 การประกอบอาหารจาก

ผักผลไม รอยละ 26 ไฟโตนิวเทรียนท ผักผลไม 5 สี รอยละ 34 ผักผลไมปองกันโรคไดอยางไร 

รอยละ 42 การบริโภคผักผลไมใหเหมาะสมตามวัย รอยละ 28 ผักผลไมเพื่อสุขภาพ รอยละ 24 

ผักผลไมชะลอวัย รอยละ 22 ผักผลไมลดความอวน รอยละ 24 
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   1.5 นักศึกษาตองการสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับผักและผลไมประเภทแผนพับ 

โปสเตอร รอยละ 12 หนังสือ/ตําราวิชาการ รอยละ 6 หนังสือเลมเล็ก รอยละ 74 วีดีโอ (วีดีทัศน 

มัลตมิเีดยี) รอยละ 82 การนําเสนอภาพนิ่ง powerpoint รอยละ 26 

  2. พฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมของนักศกึษา 

   2.1 กอนใชสื่อการเรียนรู นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม 

ที่สอดคลองกัน คอื ผูที่ไมชอบรับประทานผักก็จะไมชอบรับประทานผลไมเชนเดียวกันโดยนักศึกษา

มพีฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไม เรยีงตามลําดับคอื ปฏบิัตนิาน ๆ ครัง้มากที่สุด รองลงมาคือ 

ปฏบิัตบิอย ไมเคยปฏบิัต ิและอันดับสุดทายคอื ปฏบิัตเิปนประจํา 

   2.2 หลังใชสื่อการเรียนรู นักศึกษาบริโภคผักและผลไมเพิ่มขึ้น เรียงตามลําดับ

คอื แบบปฏบิตับิอย มากที่สดุ รองลงมาคอื แบบปฏิบัตินาน ๆ แบบไมเคยปฏิบัติ และอันดับสุดทาย

คอื ปฏบิัตเิปนประจํา 

  3. ความรูเกี่ยวกับการบรโิภคผักและผลไม 

  ผลการเปรียบเทียบดานความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษา 

พบวา นักศกึษามคีะแนนความรูกอนและหลังการใชสื่อการเรียนรู เมื่อวิเคราะหโดย Pair Sample 

t-test มีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 (ระดับความเช่ือม่ัน 95%) นักศึกษามี

ความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไมหลังใชสื่อการเรียนรูสูงกวากอนใชสื่อการเรียนรู ซึ่งกอน

ใชสือ่การเรยีนรูนักศกึษามีความรูเกี่ยวกับผักและผลไม ไดคาเฉลี่ย 10.28 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.76 และนักศกึษามคีวามรูสูงขึ้นหลังจากใชสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับผักและผลไมไดคาเฉลี่ย 16.02 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 

  4. แบบบันทกึพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมประจําสัปดาห 

  นักศึกษาไดบันทึกพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษาแตละสัปดาห  

ซึ่งพบวา สัปดาหที่ 3 – 7 นักศกึษาบรโิภคผักผลไมตามเปาหมายได 2 วัน เฉลี่ยมากที่สุด 25 – 38 คน 

สัปดาหที่ 8 – 11 นักศึกษาบริโภคผักผลไมตามเปาหมาย 2 วัน เฉลี่ยมากที่สุด 20 – 45 คน ตาม

เปาหมาย 3 วัน เฉลี่ย 3 – 27 คน และตามเปาหมาย 4 วัน เฉลี่ย 3 คน ระหวางการใชสื่อการเรียนรู

ซึ่งพบวา สัปดาหที่ 3 – 7 นักศึกษาบริโภคผักผลไม ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.46 – 1.76 และ

สัปดาหที่ 8 – 11 นักศึกษาบริโภคผักผลไม ไดคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.02 – 2.66 นักศึกษามี

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม เพิ่มขึ้นรอยละ 5 และลดลงในสัปดาหที่ 7 หลังจากนั้น 

ก็เพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 8 รอยละ 10 ตอเนื่องจนถงึสัปดาหที่ 11 

  5. ความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตีอสื่อการเรยีนรู 

  นักศกึษามคีวามพงึพอใจตอสื่อการเรยีนรู (หนังสอืเลมเล็ก) เกี่ยวกับการบริโภคผัก

และผลไม ไดคาเฉลี่ย 4.42 อยูในเกณฑระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะ 
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การจัดภาพ ไดคาเฉลี่ยมากกวา 4.58 ดานความพึงพอใจ ไดคาเฉลี่ย 4.53 อยูในเกณฑระดับ

มากที่สุด และดานเนื้อหา ไดคาเฉลี่ย 4.45 ดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ ไดคาเฉลี่ย 4.42 

ดานลักษณะการจัดรูปเลม ไดคาเฉลี่ย 4.36 ดานลักษณะการใชภาษา ไดคาเฉลี่ย 4.18 อยูใน

เกณฑระดับมาก 

 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการวจัิยสามารถอภปิรายผลไดดังนี้ 

  1. พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ)  

คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวา นักศึกษาจํานวน 50 คน ชอบบริโภคผัก 

จํานวน 13 คน ไมชอบบรโิภคผัก จํานวน 37 คน ชอบบริโภคผลไม จํานวน 21 คน ไมชอบบริโภค

ผลไม จํานวน 42 คน แตนักศกึษาที่ชอบบรโิภคผักและผลไม ก็บริโภคผักและผลไมไมเพียงพอตอ 

ความตองการของรางกายใน 1 วัน เฉลี่ยบรโิภคผักและผลไมแบบปฏบิัตนิาน ๆ ครั้ง คือ สัปดาหละ 

1-2 ครั้ง รองลงมาคือ ไมเคยปฏิบัติเลย สาเหตุที่นักศึกษาไมชอบบริโภคผักและผลไมมากที่สุด 

คือไมมีความรูถึงประโยชนที่หลากหลายของผักผลไม รอยละ 66 และผักที่มีกลิ่นฉุน และผักที่มี

รสชาติขมรอยละ 30 และสาเหตุที่นักศึกษาชอบบริโภคผักและผลไมมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสม 

รอยละ 30 และหาซื้อไดงาย รอยละ 26 ความรูเพิ่มเติมที่นักศึกษาอยากเรียนรูเกี่ยวกับผักและ

ผลไมมากที่สุด คอื เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับการรับประทานผักผลไม รอยละ 17.96 

  จากพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษา จะเห็นไดวานักศึกษาสวน

ใหญบริโภคผักและผลไมโดยคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการนอยกวารสชาติและความอรอยของ

อาหารเปนสําคัญ ดังผลการวิจัยของ สุขุม พินธณรงค และพิมลพรรณ บุญยะเสนา (2554) 

เรื่อง การสงเสรมิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน ซึ่งพบวา นักเรียนสวนใหญ

มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารที่ไมเหมาะสม คือ รับประทานอาหารไมครบ 5 หมู ไมรับประทานผัก

และผลไม การรับประทานอาหารที่มีรสจัด เลือกเครื่องดื่มที่ไมมีประโยชน เชน น้ําอัดลม ชา 

กาแฟ โออิชิ โอเลี้ยง และการไมไดถูกปลูกฝงใหบริโภคผักและผลไมตั้งแตเด็ก สงผลใหนักศึกษา

ไมชอบบริโภคผักและผลไม เชนเดียวกับ ชฎาภรณ กลิ่นกุหลาบ (2557) ไดกลาววา ผูปกครอง 

ที่มีพฤติกรรม การบริโภคอยางไรเด็กก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคอยางนั้น เมื่อเด็กโตขึ้นจึงมี

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมที่ไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย ผักและผลไม 

มสีารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายและยังชวยบรรเทารักษาอาการเจ็บปวยที่เกิดจากโรคตาง ๆ 

ไดทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภค 

ผักและผลไมเพิ่มมากขึ้น 
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  2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1) กอนและหลังการใชสื่อการเรียนรู พบวา นักศึกษามี

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมหลังการใชสื่อการเรียนรูสูงกวากอนใชสื่อการเรียนรู 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ กอนใชสื่อการเรียนรู พบวา นักศึกษามีพฤติกรรม  

การบรโิภคผักและผลไม แบบปฏบิัตนิาน ๆ ครัง้ คอื สัปดาหละ 1-2 วัน รองลงมาคือ ปฏิบัติบอย

ไมเคยปฏิบัติ และอันดับสุดทายคือ ปฏิบัติเปนประจํา หลังใชสื่อการเรียนรู พบวา นักศึกษามี

พฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไม บรโิภคผักแบบปฏบิัตบิอย มากที่สุด รองลงมาคือ แบบปฏิบัติ

นาน ๆ แบบไมเคยปฏบิัติ และอันดับสุดทายคอื ปฏบิัตเิปนประจํา 2) ระหวางการใชสื่อการเรียนรู 

พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง คือ จากที่บริโภค

ผักและผลไมนาน ๆ ครัง้เปลี่ยนเปนบรโิภคผักและผลไมบอยครัง้ขึ้น 

  ดานความรูที่วัดจากแบบทดสอบเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม กอนใชสื่อการเรียนรู 

พบวา นักศึกษามีความรูอยูในระดับปานกลาง จํานวน 16 คน มีความรูระดับตํ่า จํานวน 34 คน 

หลังจากใชสื่อการเรียนรู พบวา นักศึกษามีความรูเพิ่มมากขึ้นอยูในระดับสูง จํานวน 37 คน 

มีความรูระดับต่ํา จํานวน 13 คน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม ที่ใช

สื่อมัลตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรู (สุพรรณษา ครุฑเงิน, 2555) พบวาสื่อมัลติมีเดียทําใหเกิดพฤติกรรม

ที่ตองการซึ่งประกอบดวย แรงขับ สิ่งเรา การตอบสนอง และการเสริมแรง สงผลใหเกิด

ประสทิธภิาพในการเรยีนรูมากที่สุดในกรณทีี่ ผูเรยีนไมมคีวามรูหรอืมคีวามรูพื้นฐานเรื่องนั้นนอยมาก 

หรอืตองการใหเกดิผลสําเร็จในระยะเวลาที่ไมนาน และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวากอนใชสื่อการเรียนรูความรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคน

จะตองมีเพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เมื่อรูถึงประโยชนและคุณคาของผักและ

ผลไมแลว นักศกึษาจะไดนําความรูที่ไดไปปรับพฤตกิรรมการบรโิภคผักและผลไมใหถูกตอง 

  3. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มีตอสื่อการเรียนรู พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอสื่อ 

การเรียนรูเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม ประเภทสื่อมัลติมิเดีย ไดคาเฉลี่ย 4.26 อยูในเกณฑ

ระดับมาก และสื่อการเรียนรูประเภทหนังสือเลมเล็ก ไดคาเฉลี่ย 4.42 อยูในเกณฑระดับมาก 

เนื่องจากวา สื่อประเภทมัลตมิเีดยีเปนสื่อรูปแบบของการเรียนที่ทันสมัยแบบใหม มีภาพประกอบ

ที่สื่อความหมายของเนื้อหาไดชัดเจน มีการจัดสวนประกอบของเนื้อหา ขอความ ที่มีความสมดุล 

เปนไปตามหลักการของการออกแบบสื่อมัลติมีเดียที่ กิดานันท มลิทอง (2543) ไดกลาวไว  

สื่อการเรียนรูนี้สามารถสรางความสนใจ เราใจ และนักศึกษาสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาทุกที่ 

รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตัวเอง โดยไมตองถูกควบคุมดวยผูสอน เปนการ 
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ฝกระเบยีบวนิัย ความรับผิดชอบ ดังนั้นสื่อการเรียนรู จึงมีสวนชวยใหนักศึกษามีผลการเรียนรูใน

ระดับมาก และทําใหนักศกึษาเกดิการพัฒนา 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. สื่อการเรียนรู ควรมีการศึกษารายละเอียด เนื้อหา การเรียบเรียงขอมูลและขั้นตอน

ตาง ๆ ภายในสื่อการเรยีนรู เพื่อนําไปใชในการจัดกจิกรรมการสงเสรมินักศกึษาใหราบรื่นยิ่งขึ้น 

 2. ระหวางการใชสื่อการสอน อาจารยผูสอนตองสังเกตและติดตามการใชสื่อการกรอก

แบบประเมนิพฤตกิรรมอยางใกลชิด เพื่อใหนักศกึษาปฏบิัตติามขัน้ตอนไดถูกตอง 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน คานิยมการบริโภคอาหารตะวันตก 

สิ่งแวดลอมความเปนอยู ซึ่งอาจเปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไมของนักศกึษา 

 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรดานการสงเสริมดานราคา ดานชองทางการจําหนาย 

ดานการแปรรูป ดานการประกอบอาหารจากผักและผลไม เพื่อประโยชนของผูบริโภคและเพื่อ  

การขยายตลาดของผักและผลไมใหกวางขวางมากขึ้น 

 3. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน วัยเด็ก วัยผูใหญ  

วัยผูสูงอายุ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงพฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไมรวมถึงปจจัยสําคัญอื่น ๆ 

ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม เชน การอบรมเลี้ยงดู รูปแบบการดําเนินชีวิต 

วิธีการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เนื่องจากการบริโภคอาหารเปนสิ่งที่จําเปนตอ

คนเราทุกคน 
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