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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative data) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูบริโภคที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร

บริโภคในแตละมื้อแตละวัน และเพื่อศึกษาความใสใจในการบริโภคอาหารของผูบริโภคโดยเฉพาะนักศึกษา

วาเปนไปตามแนวทางในโภชนบัญญัติหรือธงโภชนาการ หรือไม มากนอยเพียงใด ประชากรกลุมตัวอยาง 

เปนนักศึกษาที่มารับประทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร เก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) ใชสถิติเชิงพรรณนาหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลของการวิจัยคร้ังน้ีพบวา ประชากรกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง ( รอยละ 82.0 ) ทั้งหมด

เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอายุระหวาง 19 – 25 ป นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ 

( รอยละ78.0 ) และพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัย ( รอยละ 70.0 ) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูมี

ความรูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเปนอยางดี และรูจักและเห็นดวยอยางยิ่งกับการกําหนดใหมีโภชน

บัญญัติ 9 ประการ และธงโภชนาการเพื่อเปนแนวทางใหประชาชนชาวไทยไดบริโภคอาหารที่ถูกหลัก

โภชนาการอันจะสงผลใหการมีสุขภาพดีตอไป และอีกทั้งไดปฏิบัติตามแนวทางน้ัน อยางตอเน่ืองและ

สม่ําเสมอ ความสะอาดทั่วไปของราน ความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม แบงแยกเปนสัดสวน หนาตาของ

ราน   ตูโชว  การจัดวางถาดอาหาร สถานที่ชําระลางภาชนะและอุปกรณตางๆ  ตลอดจนการแตงตัวผูขาย

อาหารที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหารเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร

รับประทาน รองลงมาคือ ความนากิน และลักษณะความนารับประทานของอาหารน้ันๆ เปนเหตุผลที่กลุม

ตัวอยางใชเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร นอกน้ัน ยังพิจารณาถึงวัตถุดิบตางๆ ที่นํามา

ประกอบอาหารน้ันๆ มาเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารรับประทานอีกดวย สวนราคาของ

อาหาร ความชอบของตนเองจะเปนแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารรับประทาน ความนากิน รูปรางหนาตา

ของอาหาร ความดูนาจะมีรสชาติดีเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับปาน 
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กลาง จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะคือ ควรมีความครอบคลุมของประชากรกลุมตัวอยางใหมากยิ่งขึ้น และ

ควรจัดใหมีการจัดอบรมหลักสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการรานจําหนายอาหารภายในมหาวิทยาลัยทุกๆ

ป ตลอดจนกวดขันใหมีการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหารอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอซึ่งเปน

แรงจูงใจที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารรับประทาน 

คําสําคัญ    แรงจูงใจในการตัดสินใจ,  การเลือกซื้ออาหารรับประทาน, โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเอกชน

แหงหน่ึงในกรุงเทพธมหานคร 
 

ABSTRACT 

                   This survey research aimed to study motivation to make decision of the customers 

for buying food at the canteen of one private university in Bangkok. and interested on 9 

nutritional roles  and  nutrition flag initiated by the bureau of nutrition, Dept. of Health MOPH. of 

the customers. By using the questionnaires which created by the researcher for collecting the 

data at the canteen of one private university in Bangkok.  And using the percentage,  mean and 

standard deviation for descriptive of statistics analysis.  The results found that most of 

correspondents were female (82.0%) all of them are students  were studying a bachelor degree 

from 1st to 4th years of study and age between 19-25 year old. Most of them are Buddhist 

(70.0%) and well knowledge concerning nutrition, accepted 9 nutrition roles and nutrition flag for 

healthy promotions of Thai people and they have been followed that by continuity and properly. 

Clean of food shops and looking good of food also proportion of things within the food shop 

followed by food sanitation roles  are the best for motivated them to buying food.   And next, 

food texture and look tasty and raw material for cooking are also motivated them to buy such 

food.  The price, preferable and look tasty of food are motivated them at moderate level to buy. 

From the results of this research suggested that next time needs   more coverage of 

correspondences and needs a  training continues  for the owner of foods shop and monitoring 

them to be followed by the role of food sanitation.   

Key words    Motivation for making decision, buying for foods intake, the canteen of one private 

university in Bangkok. 

 

บทนํา (ความเปนมา และความสําคัญของปญหา) 

อาหารเปนหน่ึงในปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของมนุษยซึ่งไมวาจะเปนเพศใดวัยใดก็ตองการ

อาหารมาใชในการดํารงชีวิตกันทั้งสิ้น เน่ืองจากอาหารคือสิ่งที่บริโภคเขาไปแลวไมกอใหเกิดโทษแก

รางกายแตยังกอใหเกิดประโยชนตอรางกายในดานตางๆดานใดดานหน่ึงหรือทั้งหมดกลาวคือ ใหพลังงาน

แกรางกาย  ชวยในการเสริมสรางการเจริญเติบโตและซอมแซมสวนสึกหรอของรางกาย อีกทั้งชวยควบคุม



การทํางานของอวัยวะสวนตางๆของรางกายใหเปนไปตามปกติ เพื่อใหประชาชนทุกๆคนในพื้นที่ตางๆมี

สุขภาพสมบูรณแข็งแรงไดรับประโยชนสูงสุดจาการรับประทานอาหาร หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

โดยเฉพาะสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก็ไดจัดทําขอกําหนดในการบริโภคขึ้นมาใช

เปนแนวทางใหประชาชนไดปฏิบัติตามเพื่อการบริโภคอาหารที่ถูกตองของประชาชนคนไทยซึ่งเรียกวา 

โภชนบัญญัติและนอกจากน้ียังไดคิดคนแนวทางที่เปนเปาหมายในการบริโภคอาหารใหถูกตองของ

ประชาชนซึ่งเรียกวา ธงโภชนาการ ขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางใหประชาชนไดปฏิบัติตามใหสามารถรับ

ประโยชนสูงสุดจาการบริโภคอาหารน้ันๆอีกดวยทั้งน้ี 

ธงโภชนาการ (Nutrition Flag) จัดทําขึน้เพื่อเปนภาพจําลองการแนะนําการบริโภคอาหาร

ของคนไทย โดยมีพื้นฐานมาจาก "ขอปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย" หรือ โภชน

บัญญัติ  ๙ ประการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี คือ  

๑. กินอาหารครบ ๕ หมู แตละหมูใหหลากหลายและหมั่นดูแลนํ้าหนักตัว 

๒.กินขาวเปนอาหารหลักสลบักับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 

๓.กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 

๔. กินปลา เน้ือสัตวไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา 

๕. ด่ืมนมใหเหมาะสมตามวัย 

๖.กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร 

๗. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่หวานจัดและเค็มจัด 

๘. กินอาหารทีส่ะอาด ปราศจากการปนเปอน 

๙.งดหรือลดเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล 

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครมีจํานวนหลายแหงต้ังอยูกระจายไปตามเกือบทั่ว

ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและแตละแหงไดเปดทําการเรียนการสอนทั้งสิ้น หลายคณะและหลากหลาย

สาขา หลายแหง เปดทําการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกทั้งภาคปกติและสมทบที่มาเรียนในวันทํา

การธรรมดาจันทรถึงศุกรและในวันหยุดเสารอาทิตยซึ่งมีนักศึกษารวมแลวจํานวนนับหลายหมื่นคน แตละ

คนในแตละวันจะมีนักศึกษามาเลือกซื้ออาหารรับประทานที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยและ

เมื่อมีผลของการวิจัยน้ีออกมาแลวนอกจากจะสามารถนําไปเปนขอแนะนําแกนักศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเลือกซื้ออาหารรับประทาน และยังอาจนําไปเสนอเปน

แนวทางสําหรับเจาของหรือผูประกอบการรานอาหารตางๆใหสามารถปรุงประกอบอาหารเพื่อที่จะให

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่เปนลูกคาไดตอไปอีกดวย 

           

  วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผูบริโภคท่ีใชในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารบริโภคในแตละ

มื้อแตละวัน 



2. เพื่อศึกษาความใสใจในการบริโภคอาหารของผูบริโภคโดยเฉพาะนักศึกษาวา

เปนไปตามแนวทางในโภชนบัญญัติหรือธงโภชนาการ หรือไม มากนอยเพียงใด 

                                 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง

ปริมาณ (Quantitative data) ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

      ดานเน้ือหา การวิจัยน้ีไดดําเนินการเก็บขอมูลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อ

อาหารของผูมาใชบริการรานอาหารท่ีโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครในภาพรวม

โดยการวิจัยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

                        ประชากรและกลุมตัวอยาง  คือ ผูมาใชบริการรานอาหารที่โรงอาหารหลักของ

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานครเปนประชากรที่ใชในการวิจัยอันไดแกคณาจารยและ

บุคลากรอ่ืนๆตลอดนักศึกษาที่มาใชบริการของรานอาหารหลักของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอกชนแหง

หน่ึงในกรุงเทพมหานคร ขนาดตัวอยางดวยการวิจัยเชิงสํารวจศึกษาแบบตัดขวาง (Cross- Sectional 

Survey Research) การหาขนาดกลุมตัวอยางใช  วิธีคํานวณจากสูตร ธานินทรศิลปจารุ (2551, หนา 45) 

และกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  และ

กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ± 5%   ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดที่เก็บขอมูล ณ โรงอาหาร

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ขณะดําเนินการเก็บขอมูลในชวงตนเดือนกุมภาพันธ 

2560 กอนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ซึ่งกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาทั้งหมดจํานวนทั้งสิ้น  50  

คน 

                  เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมขอมูล  เคร่ืองมือวิจัยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองตาม

ประเด็นที่ตองการเพื่อรวบรวมขอมูลดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่โรงอาหารของ

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานครน้ัน 

        การวิเคราะหขอมูล หลังเกบ็รวบรวมขอมูลแลวนํามาแจงแจงความถี่ของแตละขอคําถามใน

แบบสอบถามแลวบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรเพื่อนําไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร  SPSS+  

          

                   ผลการวิจัย 

  

            ตามแบบสอบถามที่ไดแบงออกเปน  3  สวน คือ  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และสวนที่ 3  แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อ

อาหารรับประทาน จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร  SPSS+ 

หลังเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาแจงแจงความถี่ของแตละขอคําถามในแบบสอบถามแลวบันทึกขอมูลใน

คอมพิวเตอรผลการวิเคราะหในแตละสวนพบวา มีผลดังรายละเอียดดังตอไปน้ี คือ ในดานขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 82.0) ทั้งหมดมีอายุ อยูระหวาง 19 – 25 ป มากที่สุด 



คือ 21 ป (รอยละ 32.0) รองลงมา คือ 19, 20/23ป(รอยละ 22.0, 20.0/20.0 ตามลําดับ) สวนใหญเปน

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3  (รอยละ 40.0) ซึ่งในภาคการศึกษาที่ผานมามีผลการ

เรียนไดเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.00-3.92  ซึ่งจํานวนคนที่มีผลการเรียนไดเกรดเฉลี่ยที่เปนกลุมใหญของกลุม

ตัวอยางจํานวน 7 คน (รอยละ 14.0 ) คือเกรดเฉลี่ย  3.00 สวนนอกน้ันรองลงมาคือไดเกรดเฉลี่ย 2.64 

จํานวน  3 คน (รอยละ 6.0) และที่มีเกรดเฉลี่ยที่ 2.00/2.76/3.14/3.38/3.48 จํานวนอยางละ 2  คน (รอยละ 

4.0) นอกจากน้ันไดรับเกรดเฉลี่ยทั้งมากและนอยอยางละเพียง 1 คน (รอยละ 2.0) และกลุมตัวอยางสวน

ใหญนับถือศาสนาพุทธ ( รอยละ 78.0 ) รองลงมาคือนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 22.0)  สวนใหญจะพัก

อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย รอยละ 70.0 โดยอาศัยอยูกับเพื่อนๆหรือเพื่อนสนิท รอยละ 68.0  จะมีบาง

ที่พักอาศัยอยูลําพังคนเดียวหรืออยูกับคูรัก รอยละ 10.0  และ 6.0 ตามลําดับ ดังน้ัน สวนใหญจึงมาที่

มหาวิทยาลัยไดโดยการเดินไมตองใชพาหนะใดๆ รอยละ 54.0 ทั้งน้ีจะมีบางทีเชาหอพักเอกชนอาศัยและ

อาศัยอยูภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งตองใชรถยนตโดยสารเปนพาหนะเดินทาง รอยละ 34.0 แตก็อาจมีบางที่ใช

รถยนตหรือจักรยานยนตสวนตัว เปนพาหนะ รอยละ 6.0 และ 2.0 ตามลําดับ 

                       สวนเร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร พบวา สวนใหญของกลุมตัวอยางมี

การเลือกซื้ออาหารรับประทานจากรานขายอาหารทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รอยละ 86.0  สวนใหญรับรู

และเขาใจวาอาหารเปนหน่ึงในสี่อยางที่เปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตของมนุษย รอยละ 84.0 แตยังมีบาง

ที่ไมเห็นดวยและลังเล อยางละรอยละ 8.0 อาหารแตละอยางมีประโยชนตางกันแตละมื้อแตละวันควรกินให

ครบ สมสวนและหลากหลายตามวัย สวนใหญเห็นดวยในหลักการน้ี รอยละ 90.0 และยังเห็นดวยกับคํา

กลาวที่วา คุณกินอะไรเขาไปก็จะเปนเชนน้ัน(You are what you eat)ในดานสุขภาพอนามัย รอยละ 72.0 

ซึ่งจะมีบางคนที่ไมเห็นดวยหรือยังไมแนใจในคํากลาวน้ี  รอยละ 14.0 เทาๆกัน สวนใหญเขาใจในการแบง

อาหารเปน 5หลักๆตามคุณประโยชนหรือสารอาหารที่รางกายจะไดรับเมื่อรับประทานเขาไปแลว รอยละ 

90.0 อีกทั้งยังเชื่อวาเด็กทารกควรไดกินนมแมอยางนอยต้ังแรกแรกเกิดจนถึงอยางนอย 6 เดือน โดยเฉพาะ

นมนํ้าเหลืองที่ไหลออกมาเพียง 2-3 วันหลังคลอดเพราะเด็กจะไดรับการสรางเสริมภูมิตานทานโรคตางๆ

ตามธรรมชาติต้ังแตเร่ิมตน รอยละ 90.0 และยังเห็นวาหญิงมีครรภ และใหหญิงนมลูก รางกายตองอาหาร

อาหารเพิ่มเปนสองเทาเพราะนอกจากจะจําเปนตองนําไปบํารุงรางกายตนเองในชวงน้ันๆ แลวยังตองนําไป

เสริมสรางการเจริญเติบโตของลูกนอยในครรภขณะต้ังครรภ และสรางเปนนํ้านมใหลูกนอยไดด่ืมกินอยาง

เพียงพอหลังคลอดดวยเปนสวนใหญเชนกัน( รอยละ 90.0) และยังเห็นวาเด็กวัยเรียนรางกายยังไม

เจริญเติบโตเต็มที่จึงตองการอาหารไปเสริมสรางการเจริญเติบโตน้ันใหเต็มที่ และสวนหน่ึงนําไปบํารุง

สมองใหสามารถศึกษาเลาเรียนไดเปนอยางดีอีกดวย(รอยละ 80.0)  สวนหญิงชายวัยทํางานแมรางกายจะ

เติบโตเต็มที่แลวแตก็จําเปนตองใชแรงงานใชสติปญญาตามลักษณะของตนจําเปนตองกินอาหารใหเพียงพอ

กับความตองการของรางกาย   อีกทั้งในวัยผูสูงอายุสภาพรางกายมีความเสื่อมถอยตามกาลเวลา ควรกินปลา

เปนหลักกินผักผลไมเปนสวนใหญ จะไดอาหารที่ยอยงายชวยซอมแซมสวนสึกหรอของรางกายอุดมดวย

วิตามินและแรธาตุชวยบํารุง อีกทั้งมากกากใยชวยระบบขับถายไมใหมีปญหา รอยละ 92.0 และ 94.0 



ตามลําดับเร่ืองขางตน ซึ่งลวนเปนความรูที่ถูกตองตามหลักโภชนาการในเร่ืองความตองการอาหารตามวัย

หรือตามกลุมอายุตางๆ 

                กลุมตัวอยางสวนใหญจะเห็นดวยอยางยิ่งกับการกําหนดใหมีโภชนบัญญัติ ๙ ประการ และธง

โภชนาการเพื่อเปนแนวทางใหประชาชนไดบริโภคอาหารที่ถูกหลัก   และสงผลถึงการใหมีสุขภาพดี ( 

Mean = 4.50, S.D. = .50508 ) และสวนใหญจะทราบและปฏิบัติตามแนวทางในโภชนบัญญัติ ๙ ประการ 

และธงโภชนาการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ ( Mean = 4.28, S.D. = .57286 ) แตก็ยังมีบางคนที่ตอบไม

แนใจในเร่ืองน้ี ( รอยละ 6.0 )   แตกลุมตัวอยางสวนใหญกลับ เห็นดวยกับการที่ตนเองมักจะเลือกซื้ออาหาร

จําพวกที่ตนชอบและรับประทานอยูเปนประจํา ( Mean  = 3.94, S.D. = .61974 ) แตทั้งน้ีมีผูไมเห็นดวย 

และไมแนใจเปนบางสวน ( รอยละ 2.0, รอยละ 16.0 ตามลําดับ)  

                 สวนแรงจูงใจตางๆในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารผลของการวิจัยน้ีชี้ใหเห็นจากมากไปหานอย

ตามลําดับดังน้ี 

1. ความสะอาดท่ัวไปของราน การแตงตัวของคนขาย ตลอดจนภาชนะตางๆ ท่ีใช ก็เปนแรงจูงใจท่ี

สําคัญอันดับตนๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารรับประทาน  

     ( Mean=4.38, S.D. =  .63535 ) แตก็มีบางคนแสดงความเห็นไมแนใจในเร่ืองน้ี ( รอย 

 ละ 8.0)  

2. สภาพแวดลอมตางๆ อาทิเชน ความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม แบงแยกเปนสัดสวน  หนา

รานตูโชวท่ีวางถาดอาหาร  สถานท่ีชําระลางภาชนะและอุปกรณตางๆ ท่ีถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารก็เปนสวนหน่ึงท่ีใชในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารรับประทาน   ( Mean= 

4.30, S.D. =  .56749 ) แตมีบางรายท่ีแสดงความคิดเห็นไมแนใจในเร่ืองน้ี ( รอยละ 4.0 )  

 

3. วัตถุดิบตางๆ ท่ีนํามาปรุงประกอบอาหารน้ันๆ ก็จะเปนตัวชวยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

อาหารรับประทานเชนกัน ( Mean = 4.0,  S.D. = .61974 ) แตก็มีผูไมเห็นดวย และไมแนใจ

ดวยเชนกัน (รอยละ 2.0, รอยละ10.0 ตามลําดับ) 

4. ความนากินหรือลักษณะความนารับประทานของอาหารน้ันๆ เปนเหตุผลท่ีกลุมตัวอยางใช

พิจารณาในการเลือกซื้ออาหารรับประทานเปนอันดับแรก ( Mean = 4.0, S.D.= .78246) มี

เพียงบางคนท่ีไมเห็นดวย และไมแนใจ ( รอยละ6.0, รอยละ 12.0 ตามลําดับ )  

5. ราคาของอาหารก็เปนแรงจูงใจอีกอยางหน่ึงท่ีจะใหตัดสินใจเลือกซื้อ ( Mean = 3.94 S.D. = 

.79308 ) ซึ่งก็มีผูแสดงความเห็นไมแนใจ และไมเห็นดวยเปนบางสวน ( รอยละ 28.0 และรอย

ละ 2.0 ตามลําดับ )   

6. รูปรางหนาตาของอาหาร ความนากิน นาอรอย คงจะรสชาติดีเปนหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อ

อาหารรับประทาน ( Mean = 3.50 , S.D. = 1.05463) แตก็มีผูแสดงความไมเห็นดวย ไมแนใจ 

และไมเห็นดวยอยางย่ิง รอยละ 22.0 รอยละ 14.0  และรอยละ 2.0 ตามลําดับ  

 



 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยคร้ังน้ีพบวา ประชากรกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง ( รอยละ 82.0 ) ทั้งหมดเปน

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอายุระหวาง 19 – 25 ป นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ ( 

รอยละ78.0 ) และพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัย ( รอยละ 70.0 ) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูมี

ความรูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเปนอยางดี และประชากรกลุมตัวอยางรูจักและเห็นดวยอยางยิ่งกับการ

กําหนดใหมีโภชนบัญญัติ 9 ประการ และธงโภชนาการเพื่อเปนแนวทางใหประชาชนชาวไทยไดบริโภค

อาหารที่ถูกหลักโภชนาการอันจะสงผลให  การมีสุขภาพดีตอไป และอีกทั้งไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว 

อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ ความ สะ อาดทั่วไปของราน ความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม แบงแยกเปน

สัดสวน หนาตาของราน   ตูโชว  การจัดวางถาดอาหาร สถานที่ชําระลางภาชนะและอุปกรณตางๆ  ตลอดจน 

การแตงตัวผูขายอาหารที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหารเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือก

ซื้ออาหารรับประทาน รองลงมาคือ ความนากิน และลักษณะความนารับประทานของอาหารน้ันๆ เปน

เหตุผลที่กลุมตัวอยางใชเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร นอกน้ัน ยังพิจารณาถึงวัตถุดิบตางๆ ที่

นํามาประกอบอาหารน้ันๆ มาเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารรับประทานอีกดวย สวนราคา

ของอาหาร ความชอบของตนเองจะเปนแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารรับประทาน ความนากิน รูปราง

หนาตาของอาหาร ความดูนาจะมีรสชาติดีเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับปานกลาง 

                       รานอาหารของโรงอาหารหลักในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดเปนประเภทแผงลอยจําหนาย

อาหารตามหลักการของการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการดานอาหาร    ซึ่งไดมีการสุมประเมิน

ความถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหารอยูอยางตอเน่ืองโดยหนวยงาน   ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยเองรวมกับเจาหนาที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมีผลการประเมินอยูในระดับที่ไมดีมากนักทั้งน้ีก็สอดคลองกับการสํารวจประเมิน

สถานการณสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการดานอาหารของสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โดยเก็บขอมูลสุขาภิบาลอาหารดานกายภาพและชีวภาพในแผงลอยจําหนาย

อาหาร ตลาดนัดและรถเร ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ซึ่งเปนการศึกษาเชิงสํารวจ              

(Survey study) โดยเก็บขอมูลจาก สถานประกอบการดานอาหารประกอบดวยแผงลอยจําหนายอาหาร  

๘๙๔ แผง ตลาดนัด ๑๗๒ ตลาด และรถเรจําหนายอาหาร ๑๓๗ คัน ในจังหวัดในพื้นที่ศูนยอนามัยที่ ๑-๑๒ 

(๒๙ จังหวัด) ผลการศึกษาพบวา   มี แผงลอยจําหนายอาหารที่ไมผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารเฉลี่ย

รอยละ ๖๓.๓๕ ตลาดนัดไมผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารเฉลี่ยรอยละ  ๙๐.๙๓ และรถเรจําหนาย

อาหารไมผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารเฉลี่ยรอยละ  ๙๒.๘๓ ขอมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารที่สถาน

ประกอบการดานอาหารทั้งสามประเภทไมผานมากที่สุดเปนเร่ืองเกี่ยวกับผูสัมผัสอาหาร  (การแตงกาย และ

การไมผานการอบรมความรูดานสุขาภิบาลอาหาร- นัยนา  ใชเทียมวงศและคณะ)  

                          จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ีคือ ควรมีความครอบคลุมของประชากรกลุม

ตัวอยางใหมากยิ่งขึ้น และควรจัดใหมีการจัดอบรมหลักสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการรานจําหนาย



อาหารภายในมหาวิทยาลัยทุกๆป ตลอดจนกวดขันใหมีการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหารอยาง

ตอเน่ืองสม่ําเสมอซึ่งเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารรับประทาน 
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