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คานา
รายงาน “ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค”
เล่มนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของความโน้มเอียงจากการยึดติด หรือ Anchoring
Bias ว่ามีผลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสาหรับกลุ่มนิสิตและนักศึกษาในประเทศไทยตามแนวคิดทาง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และลักษณะจุดยึดติดที่จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มตัวอย่าง ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้
การสนับสนุนคณะผู้วิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการ
พัฒนาเครือข่ายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชากรไทย
รายงานนี้มีทั้งสิ้น 5 บท ประกอบไปด้วย บทที่ 1 บทนา กล่าวถึงที่มาและแนวคิดการทดลองนา
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการใช้ความโน้มเอียง
จากการยึดติด และวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ บทที่ 2 กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย กล่าวถึงทฤษฎี
ด้านการจูงใจ (Persuasion) ในทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม รวมทั้งการออกแบบการ
ทดลองเพื่อทาการวิจัย บทที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง กล่าวถึงการเก็บข้อมูลนิสิตนักศึกษาจาก 3 รูปแบบการทดลอง
และแสดงสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ บทที่ 4 ผลการศึกษา แสดงผลการทดสอบ
ทางสถิติและผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ด้ว ยสมการถดถอย และบทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะที่ไ ด้ จ าก
การศึกษา
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน “ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณ
อาหารที่จัดให้กับการบริโภค” เล่มนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอานาจกาหนดนโยบาย
นักวิชาการ ตลอดจนถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
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เครื อข่ายเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมเพื่ อสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของประชากรไทย ในการศึกษาและประเมิ น
ประสิทธิผลของความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค (ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค)
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex และ Paragon Cineplex ที่ให้ความร่วมมือ
และอานวยความสะดวกให้กับคณะผู้วิจัย ในการจัดการทดลองในสถานประกอบการ เพื่อการเก็บข้อมูล
รวมทั้งขอขอบคุณนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่อาสาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองและ
เป็นส่วนสาคัญในงานวิจัยชิ้นนี้
ทั้ ง นี้ คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ข้ อ เสนอแนะจากเครื อ ข่ ายนั ก วิจัย ของสถาบัน วิจั ยเศรษฐกิ จ ป๋ ว ย
อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และเครือข่ายกลุ่มอาหารของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ที่ทาให้งานวิจัยฉบับนี้มีเนื้อหาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
รายงาน “ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค”
นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ การทดสอบว่ า ความโน้ ม เอี ย งจากการยึ ด ติ ด หรื อ Anchoring Bias มี ผ ลกั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสาหรับกลุ่มนิสิตและนักศึกษาในประเทศไทยหรือไม่ โดยในงานนี้จุดยึดติดที่
ต้องการทดสอบ คือ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ โดยที่ระหว่างการทดลองได้ทาการทดสอบจุดยึดติดที่สอง คือ
จานวนบรรจุภัณฑ์ด้วย
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ข้างต้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองทั้งหมด 3 การทดลอง โดยการทดลอง 2
การทดลองเป็ น การทดสอบผลของขนาดบรรจุภั ณฑ์ต่ อปริม าณการบริโ ภคอาหาร และการทดลองที่ 3
เป็นการทดสอบผลของจานวนบรรจุภัณฑ์ต่อปริมาณการบริโภคอาหาร
การทดลองที่ 1 เป็ น การทดสอบผลของขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่ อ ปริ ม าณการบริ โ ภคอาหารใน
ห้องปฏิบัติการ จากการประยุกต์รู ปแบบการทดลองของ Rolls, et. al. (2004a) มีผู้เข้าร่วมการทดลอง
ทั้งหมด 51 คน รูปแบบการทดลอง คือ การให้ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนนั่งเล่นโดยมี การให้มันฝรั่งทอด
กรอบคนละหนึ่ ง ถุง ผู้ เข้าร่ ว มการทดลองต้ องนั่ ง ในจุ ด ที่ก าหนดทั้ง หมดสิ บ ห้ า นาที เมื่อครบสิ บห้ า นาที
ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถออกจากห้องทดลองและผู้วิ จัยจะทาการชั่งน้าหนักน้าและมันฝรั่งทอดกรอบที่
เหลืออยู่ เพื่อเป็นการทดสอบผลของขนาดบรรจุภัณฑ์ต่อปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ ผู้เข้าร่วม
การทดลองทุกท่านต้องเข้าร่วมการทดลองแบบเดียวกันทั้งหมด 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละหนึ่งสัปดาห์ ทั้งนี้ในแต่
ละครั้งสิ่งที่ต่า งกัน ได้แก่ ขนาดของถุงมันฝรั่งทอดกรอบ โดยมีมันฝรั่งทอดกรอบทั้งหมด 4 ขนาด ได้แก่
ขนาด 27 กรัม 52 กรัม 75 กรัม และ 105 กรัม
ผลการทดลอง พบว่า การที่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับถุงมันฝรั่งทอดกรอบในขนาดที่แตกต่างกันมีผล
ทาให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีปริมาณการบริโภคมั นฝรั่งทอดกรอบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่งผลที่ได้นี้ ได้ทาการทดสอบทางสถิติทั้งด้วยวิธี Nonparametric Statistics และสมการถดถอย
การทดลองที่ 2 เป็นการทดสอบผลของขนาดบรรจุภัณฑ์ต่อปริมาณการบริโภคอาหารเช่นเดียวกับ
การทดลองแรก หากว่าในการทดลองที่สองนี้ ผู้วิจัยต้องการขยายผลจากที่ได้ในห้องปฏิบัติการไปสู่บริบทที่
สมจริงมากขึ้น โดยการทดลองตามแนวทางของ Wansink & Park (2001) การทดลองนี้เป็นการสุ่มตัวอย่าง
แบบคละ โดยในการทดลองนี้เรานาผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 137 คน เข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์
Paragon Cineplex โดยที่ทุกคนจะได้รับ น้าเปล่าและข้าวโพดคั่วคนละ 1 ถุง เพื่อรับประทานระหว่างชม
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ภาพยนตร์ เพื่อเป็นการทดสอบผลของขนาดบรรจุภัณฑ์ต่อปริมาณการบริโภคข้ าวโพดคั่ว ผู้วิจัยทาการสุ่ม
แยกผู้เข้าร่วมการทดลองออกเป็นสองกลุ่ม นั่งแยกโรงภาพยนตร์กัน (ชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกันในเวลา
เดียวกัน) กลุ่มหนึ่งได้รับถุงข้าวโพดคั่วขนาด 71 กรัม อีกกลุ่มได้รับข้าวโพดคั่วขนาด 123.5 กรัม ผู้วิจัยจะทา
การชั่งน้าหนักน้าเปล่าและข้าวโพดคั่วที่เหลือของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนเมื่อภาพยนตร์จบแล้ว
ผลการทดสอบทางสถิติทั้งจากวิธี Parametric และ Nonparametric พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้เข้าร่วม
การทดลองที่ได้รับข้าวโพดคั่วถุงใหญ่จะมีปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่วมากกว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับ
ข้าวโพดคั่วถุงเล็ กอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ ในการทดลองนี้เมื่อทาการทดสอบสมมติฐ านด้วยวิธีส มการ
ถดถอย ผลที่ได้ยังคงยืนยันว่าขนาดบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการบริโภคอาหาร
การทดลองที่ 3 เป็ น การทดสอบผลของจานวนบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับต่อปริมาณการบริโภคอาหาร
การทดลองนี้เป็นการทดลองที่เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าเมื่อได้รับถุงขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป ผู้เข้าร่วมการทดลองมักรับประทานจนหมดถุงเป็น
ส่วนใหญ่ จึงต้องการทราบว่าหากได้รับถุงขนาดเดียวกันแต่หลายถุง จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคหรือไม่
ในการทดลองที่ 3 นี้ เป็ น การทดลองในโรงภาพยนตร์ Lido Cineplex โดยการให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การทดลองเข้าชมภาพยนตร์หนึ่ งเรื่ องพร้ อมกับได้รับน้าเปล่ าหนึ่งขวดและมันฝรั่งทอดกรอบก่อนเข้าชม
ภาพยนตร์ โดยวิธีการสุ่ม ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับมันฝรั่งทอดกรอบขนาด 52 กรัมจานวนสองถุงหรือสี่
ถุง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะถูกจัดที่นั่งในโรงภาพยนตร์โดยการสุ่ม ทั้งนี้เมื่อภาพยนตร์จบลง ผู้วิจัยจะ
ทาการชั่งน้าหนักมันฝรั่งทอดกรอบและน้าเปล่าที่เหลือของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน ซึ่งมีทั้งหมด 99
ตัวอย่าง
ผลการทดลองที่สาม ไม่พบว่าการได้รับจานวนถุงที่แตกต่างกันจะมีผลทาให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
มีการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งจากการทดสอบ Nonparametric
และสมการถดถอย สิ่งที่น่าสนใจ คือ พบว่าคนส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมการทดลอง มีพฤติกรรม
รับประทานมันฝรั่งทอดกรอบจนหมดทีละถุง และอาจจะตัดสินใจไม่ รับประทานถุงต่อไป โดยเฉพาะการที่
รับประทานหมดถุงจานวนหนึ่งถุงหรือสองถุงเท่านั้น อาจจะนาไปสู่การจากัดปริมาณการบริโภคได้
โดยสรุป ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตเมือง
มีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อจุดยึดติดทางด้านขนาดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในต่างประเทศ
เช่น งานวิจัยของ Rolls, et. al. (2004a) และ Wansink & Park (2001) ซึ่งเป็นต้นแบบของกระบวนการ
ทดลองของงานวิจัยชื้นนี้ และยังพบว่ามีพฤติกรรมบริโภคจนหมดถุงอีกด้วย

iv

จากผลข้างต้ น เชื่ อ ได้ว่ า การน าแนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ พ ฤติ ก รรมที่เหมาะสมไปประยุ ก ต์ ให้
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรชาวไทย หรือ
อย่ า งน้ อ ยกลุ่ ม นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาได้ เช่ น การน าผลการศึ ก ษานี้ไ ปท าการออกแบบขนาดบรรจุ ภัณฑ์ที่
เหมาะสม ให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารในระดับที่ดีต่อสุขภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค หรืออาจจะมี
การกาหนดขนาดจานหรือบรรจุภัณฑ์สาหรับสถานบริการทางด้านอาหารของรัฐหรือเอกชน เพื่อให้ผู้บริโภค
รั บ ประทานอาหารในขนาดที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้ องกับผลในที่นี้ที่ว่า ขนาดบรรจุภัณฑ์มีผลต่อปริมาณ
การบริโภคและผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคจนหมดอีกด้วย
อย่างไรก็ดีก่อนที่จะนาผลจากงานวิจัยนี้ไปทาการต่อยอดเชิงนโยบาย ควรต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ จุ ด ยึ ด ติ ด อื่ น ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณการบริ โ ภคอาหาร เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดนโยบายและ
การออกแบบทั้งรูปแบบและขนาดบรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด

v

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ จัดทาขึ้นเพื่อทดสอบว่าการนาเสนออาหารในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่างกัน มีผลต่อ
ปริมาณการบริโภคอาหารหรือไม่ ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ว่าด้วยเรื่องความโน้มเอียงจาก
การยึ ดติด ในงานวิจั ย นี้ ผู้ วิจั ย ได้ ทาการทดลองทั้ ง ในห้ องปฏิ บัติ ก ารและภาคสนาม โดยมีกลุ่ มตัว อย่ า ง
เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนิสิตและนักศึกษาในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ผลทั้งในเชิงประจักษ์และทางสถิติ
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการและที่โรงภาพยนตร์ พบว่า โดยเฉลี่ยการที่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับอาหาร
(ในที่นี้คือมันฝรั่งทอดกรอบสาหรับ การทดลองในห้ อ งปฏิบัติการและข้าวโพดคั่วสาหรับที่โรงภาพยนตร์)
ในบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ข นาดแตกต่ างกั น มี ป ริ ม าณการบริ โ ภคที่ แ ตกต่า งกั น อย่ างชัด เจน โดยกลุ่ ม ผู้ เ ข้ าร่ว ม
การทดลองที่ได้รับบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่กว่า มีปริมาณการบริโภคอาหารในบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ในปริมาณที่
มากกว่ากลุ่ มผู้ เข้าร่ ว มการทดลองที่ได้รั บ อาหารที่เหมือนกันในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ กกว่า นอกจากนี้
จากการทดลองยังพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองมีพฤติกรรมที่จะบริโภคจนหมดบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ หากขนาดไม่
ใหญ่จนเกินไปอีกด้วย
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Abstract
The objective of this study is to evaluate the effect of differences in food package
size on the amount of consumption among university students in Bangkok and its vicinities
based on the idea of anchoring bias. Three experiments ( one Laboratory experiment and
two field experiments) were conducted. The results both from the laboratory and the field
experiments were analyzed using mean differences and regression analyses confirm that the
participants responded to the difference in package size. On average, participants who were
given a bigger package consumed more than participants receiving the same food in a smaller
package. Furthermore, we observe that participants have tendency to consume all the food
provided in those package as long as the package is not too large.
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บทที่ 1
บทนา
1.1

หลักการและเหตุผล
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่กาลังเติบโต

และถูกนาไปประยุกต์ใช้กับการอธิบายการตัดสินใจของบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ โดยงานวิจัยในต่างประเทศ
พบว่าสภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ ส่งผลและทาให้เกิดความโน้มเอียงเชิงพฤติกรรม (Behavioral Bias)
โดยความโน้มเอียงที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ ความโน้มเอียงจากการยึดติด (Anchoring Bias)
ในบริบทของการบริโภคอาหาร ความโน้มเอียงจากการยึดติดที่สาคัญ คือ ความโน้มเอียงที่เกิดจาก
การยึ ด ติ ด กั บ ปริ ม าณอาหารที่ ถู ก จั ด ไว้ ใ ห้ (Portion Size) งานศึ ก ษาในต่ า งประเทศพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภค
จะรั บ ประทานมากขึ้น เมื่ อ ได้รั บ ปริ มาณอาหารที่ม ากขึ้น Rolls et al. (2002) ทาการทดลองเพื่อ ศึ ก ษา
ปริมาณพลังงานที่ถูกบริโภคจากปริมาณมักกะโรนีและชีสที่ถูกจัดให้ในปริมาณที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยพบว่า
ปริมาณพลังงานที่ถูกบริโภคจากปริมาณมักกะโรนีและชีสขนาด 1000 กรัม มากกว่าปริมาณพลังงานที่ถูก
บริโภคจากมักกะโรนี และชีสขนาด 500 กรัม ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ในทานองเดียวกัน Rolls et al. (2004)
ศึกษาผลของขนาดของแซนด์วิชต่อปริมาณการบริโภคโดยใช้แซนด์วิชขนาด 6, 8, 10 และ 12 นิ้ว พบว่า
ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับแซนด์วิชขนาด 12 นิ้ว บริโภคพลังงาน 30 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับแซนด์วิชขนาด 6 นิ้ว นอกจากนี้หลังจากบริโภคแซนด์วิชเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้
สารวจระดับความอิ่มหลังการบริโภค ผู้วิจัยพบว่าขนาดของแซนด์วิชที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับความอิ่มหลัง
การบริโภคอย่างมีนัยสาคัญ ผลนี้แสดงให้เห็นว่า ระดับความอิ่มจากการบริโภคถูกปรับตามขนาดของอาหารที่
เห็นและปริมาณอาหารไม่ส่งผลต่อระดับความอิ่ม นอกจากการศึกษาในห้องทดลองแล้ว Diliberti et al.
(2004) ได้ทาการทดสอบความสัมพันธ์ของขนาดอาหารในโรงอาหาร ผู้วิจัยพบว่าการเพิ่มปริมาณพาสต้าจาก
ขนาดมาตรฐาน 248 กรัม เป็นขนาด 377 กรัม (คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์) ภายใต้
ราคาเดิม ทาให้เกิดการบริโภคพลั งงานเพิ่มขึ้น 43 เปอร์เซ็นต์ ในทานองเดียวกัน Wansink, B., & Park
(2001) ศึกษาผลของปริมาณข้าวโพดคั่วที่แจกให้กับปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่วในขณะชมภาพยนตร์พบว่า
ผู้บริโภคที่ได้รับข้าวโพดคั่วถุงใหญ่จะรับประทานข้าวโพดคั่วมากกว่าผู้บริโภคที่ได้ข้าวโพดคั่วถุงเล็กอย่างมี
นัยสาคัญ
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นอกจากการศึกษาผลของปริมาณอาหารต่อปริมาณการบริโภคในมื้อปัจจุบันแล้ว ผลของปริมาณของ
อาหารมื้อปัจจุบันต่อการบริโภคอาหารในมื้อถัดไปถูกศึกษาโดย Rolls et al. (2004b) ตามการทดลองดังนี้
ผู้วิจัยจัดอาหารว่างเป็นมันฝรั่งทอดหนึ่งถุงในช่วงบ่าย ขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาด 28 กรัม ถึง 175 กรัม
ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนรับประทาน หลังจากนั้น ในช่วงเย็นผู้วิจัยจัดอาหารเย็นขนาดมาตรฐานให้
ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน ผู้วิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับมันฝรั่งถุงใหญ่บริโภคมันฝรั่งมากกว่า
ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้ถุงเล็ก ตัวอย่างเช่น ผู้ชายที่ได้รับมันฝรั่งขนาด 175 กรัม บริโภคมากกว่าผู้ชายที่ได้
ถุงขนาด 85 กรัม ถึง 37 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับมันฝรั่งถุงใหญ่ยังระบุว่า ได้รับ
ความอิ่มจากการบริโภคมากกว่าในช่วงบ่าย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการบริโภคอาหารว่างในช่วงบ่ายไม่ส่งผล
ต่อปริมาณการบริโภคอาหารเย็น การบริโภคอาหารว่างในช่วงบ่ายมากไม่ได้ส่งผลให้การบริโภคอาหารเย็น
น้อยลง
Rolls et al. (2006) ศึกษาผลของการเพิ่ มปริม าณอาหารในช่ ว งเวลาที่ม ากกว่ าหนึ่ง มื้ อ อาหาร
โดยทาการทดลองเพิ่มปริมาณอาหารเป็นสองเท่าสาหรับอาหารทุกมื้อในช่วงเวลาสองวัน ผู้วิจัยพบว่าการเพิ่ม
ของปริ ม าณอาหารท าให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองบริ โ ภคเพิ่ ม ขึ้ น ในทั้ ง สองวั น ประมาณ 26 เปอร์ เ ซ็ น ต์
จากการสอบถามผู้เข้าร่วมการทดลอง พบว่า การเพิ่มปริมาณอาหารในวันแรกทาให้ ผู้เข้าร่วมการทดลองอิ่ม
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความอิ่มที่มากขึ้นนี้ไม่ทาให้ผู้เข้าร่วมการทดลองบริโภคน้อยลงในวันถัดมา และสรุปได้
ว่าปริมาณอาหารในมื้อปัจจุบันไม่ส่งผลต่อการบริโภคในมื้อถัดไป
ผลของปริ ม าณและขนาดอาหารต่อ ปริม าณการบริโ ภค สามารถอธิ บ ายได้ด้ ว ยความโน้ ม เอี ย ง
จากการยึดติด โดยปริมาณและขนาดของอาหารทาหน้าที่เป็นจุดยึดติดสาหรับปริมาณการบริโภคที่ผู้บริโภค
จะเลือก คาสอนที่ถูกปลูกฝังว่าควรบริโภคอาหารให้หมดจานเป็นตัวอย่างของจุดยึดติดที่ทาให้ผู้บริโภคตั้งใจ
ที่จะรับประทานให้มากที่สุด คาอธิบายนี้สอดคล้องกับผลจากงานวิจัยที่ว่า ปริมาณของอาหารไม่มีผลต่อ
ปริมาณการบริโภคในเด็กเล็ก ซึ่งยังไม่ได้พัฒนากระบวนการรับรู้และตัดสินใจอย่างดีนัก
Marchiori et al. (2014) ได้ ท าการทดลองอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความสั ม พั น ธ์
ของปริมาณอาหารกับการบริโภค สามารถอธิบายด้วยความโน้มเอี ยงจากการยึดติดดังนี้ ผู้วิจัย ให้ผู้เข้าร่วม
การทดลองจินตนาการว่าตัวเองกาลังอยู่ร้านอาหารและบริโภคอาหารกลางวัน โดยขนาดของอาหารกลาง
วันที่ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องจินตนาการนั้นจะมีขนาดแตกต่างกั นสาหรับแต่ละคน ขนาดอาหารที่ผู้เข้าร่วม
การทดลองแต่ละคนต้องจินตนาการนั้นขึ้นอยู่กับการสุ่มของผู้ทาการทดลอง เช่น ผู้เข้าร่วมการทดลองคนที่
หนึ่งต้องจินตนาการถึงน้าส้มหนึ่งแก้ว ผู้เข้าร่วมการทดลองคนที่สองต้องจินตนาการถึงน้าส้มในขวดครึ่งลิตร
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หลังจากที่ผู้เข้าร่ว มการทดลองทาการจินตนาการเสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมการทดลองจะจินตนาการต่อว่ าจะ
บริโภคอาหารชนิดนั้น ๆ เป็นปริมาณเท่าไร โดยผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถเลือกบริโภคในปริมาณที่มาก
หรือน้อยกว่าปริมาณที่จินตนาการตอนแรกได้ ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณบริโภคใน
จินตนาการมีความสัมพันธ์กับปริมาณอาหารตั้งต้นในจินตนาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่เกิดจาก
การบริโภคจริงในงานวิจัยอื่น ๆ Marchiori et al. (2014) จึงสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอาหารกับ
ปริ ม าณการบริ โ ภคสามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยความโน้ ม เอี ย งจากการยึ ด ติ ด ซึ่ ง เกิ ด จากกระบวนการรั บ รู้
(Cognitive Process) และไม่ได้เกิดจากกระบวนการทางกายภาพ 1 โดยผู้บริโภคใช้ปริมาณและขนาดของ
อาหารที่เห็นเป็นจุดยึดติด และเลือกการบริโภคโดยการปรับเปลี่ยนจุดยึดติดนั้น
จากงานวิจัยในต่างประเทศข้างต้นจะเห็นได้ว่า ขนาดของอาหารที่ถูกจัดไว้ให้ทาให้เกิดความโน้ม
เอียงเชิงพฤติกรรมจากการยึดติดและส่งผลถึงปริมาณการบริโภค อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานศึกษาในประเทศ
ไทยที่ศึกษาถึงผลของปริมาณอาหารที่จัดไว้ให้กับการบริโภค งานวิจัยนี้จึงจะศึกษาถึงผลของปริมาณอาหารที่
จัดไว้ให้กับปริมาณการบริโภคของคนไทย
1.2

วัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับปริมาณการบริโภค โดยรูปแบบการทดลองนี้มีพื้นฐาน

มาจาก Rolls, et. al. (2004a) และ Wansink & Park (2001)
1.3

กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา
โครงการนี้มกี ลุ่มเป้าหมายตามการทดลองย่อย 2 การทดลอง ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายสาหรับการทดลองที่ 1
ผู้วิจัยจะประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการทดลองจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวน 40 คน

โดยผู้เข้าร่วมการทดลองต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ สุขภาพดี รับประทานอาหาร 3 มื้อต่อวันเป็นปกติ ไม่ได้
กาลังลดความอ้วน หรือพยายามเพิ่มน้าหนัก ไม่ได้กาลังรับประทานยาที่ส่งผลต่อความอยากบริโภคอาหาร
และบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ (Potato Chips) เป็นปกติ

นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าผลของปริมาณอาหารต่อการบริโภคเกิดขึ้นโดยกระบวนการทางกายภาพ เช่น การบริโภคอาหาร
ขนาดใหญ่จะทาให้ผู้บริโภคตักอาหารมากขึ้นในแต่ละคาโดยอัตโนมัติ
3
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2. กลุ่มเป้าหมายสาหรับการทดลองที่ 2
ผู้ วิ จั ย จะคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองจากนิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จ านวน 80 คน
โดยการประกาศรั บสมัคร โดยผู้เข้าร่วมการทดลองต้องเป็นนิสิ ตในระดับปริญญาตรีและไม่ได้เรียนด้าน
โภชนาการมาโดยตรง ผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่ได้รับค่าเสียเวลา แต่ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับ
คือ การชมภาพยนตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.4 ระยะเวลาของโครงการ
13 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
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1.5 แผนดาเนินงาน
กิจกรรม

เดือนที่ (เริ่มต้น 1 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ทบทวนงานวิ จั ย และแนวคิ ด
ท า ง ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ
แบบสอบถาม
ยื่นขอพิจารณาโครงการวิจัยจาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
จริยธรรมการวิจัยในคน
ปรับแก้แบบสอบถามและ/หรือ
เครื่ องมือการทดลองตามความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ขออนุญาตสถานที่และเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยแบบสอบถาม
การลงรหัสข้อมูล และการเตรียม
ข้ อ มู ล เพื่ อ ท าประมวลผลทาง
สถิติ
วิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อตอบ
ค าถามงานวิ จั ย และการเขี ย น
เล่มรายงาน
จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ เพื่อน
นาเสนอข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อออกแบบ
นโยบายต่อไป
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การดาเนินการจะแบ่งเป็นสามช่วง
ช่วง 4 เดือนแรก เป็นการทบทวนงานวิจัยและแนวคิดทางด้านการออกแบบแบบสอบถามเพื่อ
การทดลองในภาคสนาม (Field Experiment) จากนั้นเป็นการออกแบบการทดลอง และยื่นขอพิจารณา
โครงการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ช่วง 6 เดือนถัดมา เป็นการปรับแก้แบบสอบถามและ/หรือเครื่องมือการทดลองตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (หากจาเป็น) การทาการทดลองและเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้วยแบบสอบถาม การลงรหัสข้อมูล และการเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผลทางสถิติ
ช่วง 3 เดือนสุดท้าย เป็นการวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อตอบคาถามงานวิจัยและการเขียนเล่ม
รายงาน โดยจะนาผลการศึกษาที่ได้มาทาความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย และนาเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบนโยบายต่อไป
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดและระเบียบวิจัย
2.1

กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยต้องการทดสอบว่าในกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทยมีความโน้มเอียงจากการยึดติดหรือไม่ ทั้งนี้

เพื่อให้การทดสอบมีการออกแบบที่เป็นมาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบได้กับงานในต่างประเทศ ผู้วิจัย
เลือกที่จะออกแบบการทดลองในรูปแบบคล้ายกับงานวิจัยของ Rolls, et. al. (2004a) และ Wansink &
Park (2001) โดยจะปรับรายละเอียดให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยและพื้นที่ทดลอง
Rolls, et. al. (2004a) ทาการทดลองผลของขนาดบรรจุภัณฑ์ของขนมทานเล่น (Snacks) กับกลุ่ม
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลอง เพื่ อ ทดสอบว่ า ขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณการบริ โ ภคขนมหรื อ ไม่ โดยท า
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองพบว่า ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้นส่งผลต่อปริมาณการบริโภคที่
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทั้งผู้ชายและผู้หญิง
Wansink & Park (2001) ท าการทดลองโดยการให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองดู ภ าพยนตร์ ห นึ่ ง เรื่ อ ง
โดยผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะได้รับข้าวโพดคั่วและน้าดื่มคนละหนึ่งชุด โดยแต่ละคนจะได้รับข้าวโพด
คั่ว (Popcorn) หนึ่งในสองขนาด (ขนาดเล็กและขนาดใหญ่) ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ผลการทดลอง พบว่า ภายใต้
บริบทที่ใกล้เคียงความจริง (ดูภาพยนตร์ในโรงหนังจริง) ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับข้าวโพดคั่วขนาดใหญ่
บริโภคข้าวโพดคั่วโดยเฉลี่ยในปริมาณที่มากกว่ากลุ่มที่ได้รับข้าวโพดคั่วขนาดเล็กอย่างมีนัยสาคัญ
2.2

ระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บข้อมูล
โครงการนี้มีการทดลองเพือ่ การทดสอบผลของการยึดติด 2 ลักษณะ
2.2.1 การยึดติดกับขนาดบรรจุภัณฑ์
การทดลองนี้ เ ป็ น การทดลองเพื่ อ ดู ผ ลของขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่ อ การบริ โ ภคอาหาร ทั้ ง นี้ ไ ด้ ท า

การทดลองในสองลั ก ษณะ คื อ ทั้ ง ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารควบคุ ม บริ บ ท และในโรงภาพยนตร์ ใ ห้ มี
ความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงยิ่งขึ้น
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2.2.1.1 การทดลองในห้องปฏิบัติการ
1. รูปแบบการทดลอง
ผู้วิจัยจะประกาศรับสมัครผู้ เข้าร่วมการทดลองจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวน 40 คน2
โดยผู้เข้าร่วมการทดลองต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ สุขภาพดี รับประทานอาหาร 3 มื้อต่อวันเป็นปกติ ไม่ได้
กาลังลดความอ้วน หรือพยายามเพิ่มน้าหนัก ไม่ได้กาลังรับประทานยาที่ ส่งผลต่อความอยากบริโภคอาหาร
และรับประทานมันฝรั่งทอดกรอบ (Potato Chips) เป็นปกติ
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะร่วมทาการทดลองทั้งหมด 4 ครั้ง การทดลองแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 20
นาที การทดลองแต่ละครั้งจะห่างกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ในการทดลองแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมการทดลองจะ
ได้รับมันฝรั่งทอดในถุงที่มีขนาดแตกต่างกันไป ได้แก่ ขนาด 27, 52, 75 และ 105 กรัม
ในการทดลองแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมการทดลองจะมาที่ห้องทดลองตามเวลาที่นัดหมายไว้ ในช่วงเวลา
10.30 – 12.00 น. หรือ 14.30 – 16.00 น. โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกขอให้ไม่รับประทานอาหารในช่วง
2 ชั่วโมง ก่อนทาการทดลอง และไม่ดื่มน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการทดลองแต่ละครั้ง เมื่อมาถึงห้องทดลองผู้เข้าร่วม
การทดลองจะถูกจัดให้นั่งที่โต๊ะที่ มีมันฝรั่ งทอดกรอบ 1 ถุง พร้อมด้วยน้าดื่ม 1 ขวดขนาด 750 มิลลิลิตร
พร้อมด้วยหนังสืออ่านเล่น 5 เล่ม ปริมาณของมันฝรั่งที่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับจะมีปริมาณแตกต่างกันใน
แต่ละครั้งของการทดลองดังที่อธิบายข้างต้น ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องบริโภคมันฝรั่งอย่างน้อย 1 ชิ้น และ
ตอบแบบสอบถามสั้น ๆ เกี่ยวกับรสชาติ และรูปลักษณ์ของมันฝรั่ง หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถ
บริโภคมันฝรั่งและน้าได้ตามที่ต้องการ แต่ต้องไม่บริโภคเกินปริมาณที่จัดให้แต่แรก ผู้เข้าร่วมการทดลอง
จะต้องอยู่ในห้องทดลองอย่างน้อยเป็นเวลา 15 นาที เพื่อที่จะได้รับค่าเสียเวลาจากการทดลอง เมื่อเสร็จสิ้น
การทดลองในแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับค่าเสียเวลาจากการร่วมการทดลองทันที รายละเอียด
เกี่ยวกับค่าเสียเวลาสามารถดูได้ในตารางที่ 2-1

2

งานวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลอื่นๆ ถูกควบคุมด้วย individual fixed
effects และการกระจายของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเป็นแบบปกติสาหรับจานวนตัวอย่างตั้งแต่ 30 ขึ้นไป ซึ่งทาให้ง่ายต่อ
การประมาณและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
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ตารางที่ 2-1 ค่าเสียเวลาจากการร่วมการทดลอง
กิจกรรม

ค่าเสียเวลา

ทาการทดลองครั้งที่ 1

250 บาท

ทาการทดลองครั้งที่ 2

250 บาท

ทาการทดลองครั้งที่ 3

250 บาท

ทาการทดลองครั้งที่ 4

750 บาท

รวมค่าเสียเวลาทั้งหมด

1,500 บาท

หากผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองมี ค วามจ าเป็ น ต้อ งออกจากห้ อ งทดลองก่ อ นครบ 15 นาที ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การทดลองจะไม่ได้ค่าเสียเวลาในการทดลองครั้งนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถนัดเวลาใหม่
แทนครั้งทีผ่ ู้เข้าร่วมการทดลองออกจากห้องก่อน 15 นาที ในสัปดาห์ถัด ๆ ไป จนกระทั่งผู้เข้าร่วมการทดลอง
อยู่ในห้องทดลองครบ 15 นาที ทั้งหมด ครบ 4 ครั้ง
อย่ างไรก็ตาม ในกรณีที่ สุ ดท้ายแล้ ว มี ผู้ เข้าร่ว มการทดลองบางคนที่ไม่ได้อยู่ในห้ องทดลองครบ
15 นาที ครบ 4 ครั้ง ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการทดลองเหล่านี้จะไม่ถูกใช้ในการวิเคราะห์
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อศึกษาผลของปริมาณอาหารที่จัดให้ (บรรจุภัณฑ์) กับปริมาณการบริโภค ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference) ของปริมาณการบริโภคของการได้รับมันฝรั่งทั้ง 4 ขนาดด้วย
การทดสอบทางสถิติด้วย Nonparametric Statistics ได้แก่ Friedman’s Analysis Of Variance Test และ
Wilcoxon Signed-Rank Test3.
เพื่อความชัดเจนทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคกับปริมาณมันฝรั่งที่ได้รับจะถูก
วิเคราะห์โดยสมการถดถอยเชิงเส้นแบบ Panel4 โดยใช้ปริมาณมันฝรั่งเป็น Fixed Effects และตัวแปรที่ระบุ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองจะถู ก ใช้ เ ป็ น Random Effects เพื่ อ ควบคุ ม ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การบริ โ ภคอาหารและท าให้ ก ารประเมิ น ผลของขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่ อ การบริ โ ภคขาดความชั ด เจน
ตามแบบจาลองต่อไปนี้
3

STATISTICS for Business & Economics; 12thEdition; McClave, Benson, and Sincich; Pearson Education
4
Principles of Econometrics, 4thEdition, Hill Griffiths and Lim, Wiley
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𝑦𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛾1 𝑑𝑖1 + 𝛾2 𝑑𝑖2 + 𝛾3 𝑑𝑖3 + 𝑢𝑖 + 𝑤𝑖𝑗
โดย 𝑦𝑖𝑗 คือ ปริมาณการบริโภคของผู้เข้าร่วมการทดลอง i ในการบริโภคจากถุงขนาด j
𝑑𝑖𝑘 คือ ตัวแปรหุ่นซึ่งมีค่าเป็น 1 สาหรับการบริโภคจากถุงขนาด k
𝑢𝑖 คือ Random Effects ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแต่ละคน
𝑤𝑖𝑗 คือ ค่าความผิดพลาดของแบบจาลอง
ผู้วิจัยจะทาการประมาณสมการข้างต้นและวิเคราะห์ผลของปริมาณมันฝรั่งต่อการบริโภคจากค่าของ
𝛾1 , 𝛾2 และ 𝛾3 ที่ประมาณได้
2.2.1.2 การทดลองที่โรงภาพยนตร์
1. รูปแบบการทดลอง
การทดลองที่โรงภาพยนตร์นี้ ได้ดาเนินการเพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ และ
เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ในรูปแบบที่ยังสามารถควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจ
ส่งผลต่อการบริโภคได้
การทดลองนี้จะนาผู้เข้าร่วมการทดลองจานวน 140 คนเข้าร่วมการทดลองโดยการนั่งชมภาพยนตร์
ซึ่งมีความยาวประมาณ 2 ชม. ในสถานที่และเวลาที่เตรียมไว้ 1 ครั้ง โดยผู้วิจัยจะแจ้งชื่อเรื่องและประเภท
ของภาพยนตร์ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทราบก่อนการเข้าร่วมการทดลอง 1 สัปดาห์
ในช่วงการลงทะเบียนก่อนการเข้าชมภาพยนตร์ ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับการคัดแยกเป็นสอง
กลุ่มเท่า ๆ กันด้วยวิธีการสุ่ม ทั้งสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันคือขนาดถุงที่ใส่ข้าวโพดคั่ว ที่ทั้งสองกลุ่มจะ
ได้รับแจกก่อนการเข้าชมภาพยนตร์ ในการทดลองนี้จะฉายภาพยนตร์เรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันจานวน
สองโรง โดยที่ในโรงเดียวกันจะมีเฉพาะผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับถุงใส่ข้าวโพดคั่วขนาดเดียวกันเท่านั้น
ขนาดถุ ง ข้ า วโพดคั่ ว ที่ น าเสนอคื อ ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด และขนาดรองลงมา เพื่ อ ลดผลกระทบจาก
การรับประทานจนหมดถุง เนื่องจากข้าวโพดคั่วในโรงภาพยนตร์ ไม่ได้มีการบรรจุถุงจากโรงงานที่มีมาตรฐาน
เราจะทาการชั่งน้าหนักถุงเปล่ารวมน้าหนักข้าวโพดคั่วด้วยการสุ่มจานวน 10 ถุง สาหรับถุงแต่ละขนาด และ
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ทาการหารค่าเฉลี่ยและค่าทางสถิติอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยที่ได้จะนาไปใช้ในการคานวนปริมาณการบริโภคต่ อไป
นอกเหนือจากข้าวโพดคั่ว ผู้เข้าร่วมการทดลองยังได้รับน้าดื่ม 1 ขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร
หลั ง จากผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองชมภาพยนตร์ เ สร็ จ แล้ ว ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองต้ อ งท าการตอบ
แบบสอบถามสั้นๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมขณะชมภาพยนตร์ (ดูแบบสอบถามด้านล่าง) หลังจาก
นั้ น ผู้ วิจั ย จะเก็บ อาหารที่เหลื อจากการบริ โ ภคของผู้ เข้ าร่ว มการทดลองแต่ล ะคนและทาการชั่ งน้ าหนั ก
เพื่ อ ค านวณปริ ม าณข้ า วโพดคั่ ว และน้ าที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองแต่ ล ะคนบริ โ ภคในขณะชมภาพยนตร์
หากผู้เข้าร่วมการทดลองมีความจาเป็นบางประการและไม่สามารถชมภาพยนตร์จนจบ ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม และปริมาณอาหารที่เหลือจะไม่ถูกนามาวิเคราะห์
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ในการบริ โ ภคของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองทั้ ง สองกลุ่ ม จะถู ก ทดสอบ
ด้วยวิธีการทางสถิติ ทั้งในรูปแบบ Two Sample T-Test With Unequal Variance5 และสมการถดถอย
2.2.2 การยึดติดกับจานวนบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ
1. รูปแบบการทดลอง
ผู้เข้าร่วมการทดลอง 80 คนจะเข้าร่วมการทดลองโดยการนั่งชมภาพยนตร์ซึ่งมีความยาวประมาณ 2
ชม. ในสถานที่และเวลาที่เตรียมไว้ 1 ครั้ง6,7 โดยผู้วิจัยจะแจ้งชื่อเรื่องและประเภทของภาพยนตร์ให้ผู้เข้าร่วม
การทดลองทราบก่อนการเข้าร่วมการทดลอง 1 สัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ในบริเวณใกล้เคียงกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเข้าชมภาพยนตร์ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนจะได้รับอาหารทานเล่น (มันฝรั่ง
ทอดกรอบ/ข้าวโพดคั่ว 8) และน้า 1 ขวดขนาด 750 มิลลิลิตร สาหรับรับประทานในระหว่างชมภาพยนตร์
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งานวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 80 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับอาหารทานเล่นแต่ละขนาดจะมีจานวน 40 คน ในกรณีที่
จานวนตัวอย่างตั้งแต่ 30 ขึ้นไป การกระจายของค่าเฉลีย่ ของตัวอย่างจะเป็นแบบปกติ ซึ่งทาให้การทดสอบสมมติฐานและ
เปรียบเทียบทางสถิตสิ ามารถทาได้โดยง่าย
7
การทดลองที่ 1 และ 2 เป็นการทดลองทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองที่ 1 จะร่วมหรือไม่ร่วมการทดลองที่ 2 ก็ได้
8
อาหารที่ใช้ในการทดลองอาจถูกเป็นมันฝรั่งทอดกรอบหรือข้าวโพดคั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจากับทางโรง
ภาพยนตร์
11
6

โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กันด้วยการสุ่ม โดยกลุ่มแรกจะได้รับอาหารทานเล่น
เป็นปริมาณ 104 กรัม และกลุ่มที่สองจะได้รับอาหารทานเล่นชนิดเดียวกันในปริมาณ 208 กรัม
หลั ง จากผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองชมภาพยนตร์ เ สร็ จ แล้ ว ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองต้ อ งท าการตอบ
แบบสอบถามสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมขณะชมภาพยนตร์ (ภาคผนวก 2) หลังจากนั้น ผู้วิจัย
จะเก็บอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน และทาการชั่งน้าหนัก เพื่อคานวณ
ปริ มาณมัน ฝรั่ งที่ ผู้เข้าร่ว มการทดลองแต่ล ะคนบริโภคในขณะชมภาพยนตร์ หากผู้ เข้าร่ว มการทดลองมี
ความจาเป็นบางประการและไม่สามารถชมภาพยนตร์จนจบ ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม
และปริมาณอาหารที่เหลือจะไม่ถูกนามาวิเคราะห์
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อศึกษาผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับปริมาณการบริโภค ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่ า เฉลี่ ย (Mean Difference) ของปริ ม าณการบริ โ ภคของกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ อาหารปริ ม าณ 104 กรั ม
กั บ ค่ า เฉลี่ ย ของปริ ม าณการบริ โ ภคของกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ อาหารปริ ม าณ 208 กรั ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ทั้ ง
การทดสอบ T-Test และ Non-Parametric นอกจากนี้ จะมีการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
การบริ โ ภคกั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เช่ น เพศ น้ าหนั ก และความพึ ง พอใจในรสชาติ ด้ ว ยสมการถดถอย เพื่ อ
ความชัดเจนในผลการทดลองอีกด้วย ทั้งนี้ วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ Mann-Whitney Test
และ Kruskal-Wallis Test9

9
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บทที่ 3
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ทาการทดลองและเก็บข้อมูล ทั้งสองการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างในทั้งสองการทดลอง
ดังต่อไปนี้
3.1 การทดลองในห้องปฏิบัติการ (การทดสอบผลของขนาดบรรจุภัณฑ์)
การทดลองรู ป แบบแรกเป็ น การทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาผลของขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ ต่ อ การบริ โ ภค โดย
จัดรูปแบบการทดลองเป็นลักษณะการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยทาการทดลอง 4 ครั้ง กับกลุ่มตัวอย่าง
เดียวกัน โดยเว้นระยะห่างระหว่างการทดลองครั้งละหนึ่งสัปดาห์ และในแต่ละครั้งมีเพียงขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์เท่านั้นที่ปรับเปลี่ยนไป
การทดลองนี้ได้เก็บข้อมูลตัวอย่ างในวันดังต่อไปนี้ 1) 15 มิถุนายน 2559 2) 22 มิถุนายน 2559
3) 29 มิถุนายน 2559 และ 4) 6 กรกฎาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 51 คน (มาครบทั้ง 4
ครั้ง)
แผนภาพที่ 3-1 สัดส่วนผู้เข้าร่วมการทดลองในห้องปฏิบัติการ จาแนกตามเพศ

ชาย, 43%
หญิง, 57%

หญิง

ชาย

จากผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 51 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 22 คน (43%) และเพศหญิง 29 คน (57%)
ดังแผนภาพที่ 3-1
13

ตารางที่ 3-1 แสดงการกระจายตั ว จ าแนกตามคณะที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองสั ง กั ด ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การทดลองส่วนใหญ่มาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร้อยละ 45.1 และคณะเศรษฐศาสตร์ตามมา
เป็นอันดับที่สอง ร้อยละ 17.6
ตารางที่ 3-1 การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามคณะที่ศึกษา
คณะ

จานวนตัวอย่าง

ร้อยละ

พาณิชย์บัญชี

23

45.1

นิเทศศาสตร์

1

2.0

ทันตแพทยศาสตร์

1

2.0

เศรษฐศาสตร์

9

17.6

ครุศาสตร์

1

2.0

วิศวกรรมศาสตร์

3

5.9

เภสัชศาสตร์

2

3.9

รัฐศาสตร์

2

3.9

วิทยาศาสตร์

5

9.8

วิทยาศาสตร์การกีฬา

4

7.8

51

100

รวม
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แผนภาพที่ 3-2 แสดงการกระจายตัว จาแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีตั้งแต่นิสิตปีที่ 1 ถึงนิสิต
ปีที่ 4 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี และ 19 ปี ตามลาดับ โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ปี พอดี
แผนภาพที่ 3-2 การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลองที่ 1 จาแนกตามอายุ
25
20

39.22%
33.33%

15

21.57%

10
5

5.88%

0
19

20

21

22

ตารางที่ 3-2 แสดงการแจกแจงเกรดเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองที่หนึ่ง พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้เข้าร่วมการทดลองมีผลการเรียนค่อนข้างดี โดยร้อยละ 66.7 มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.0
ตารางที่ 3-2 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเกรดเฉลี่ย (GPAX)
เกรดเฉลี่ย

จานวนตัวอย่าง
(คน)

ร้อยละ

2.01 - 2.50

4

7.8

2.51 - 3.00

13

25.5

3.01 - 3.50

18

35.3

3.51 - 4.00

16

31.4

51

100.0

รวม
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ตารางที่ 3-3 แสดงรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากกว่า 7,500 บาท
ต่อเดือนถึงร้อยละ 37.3 และมีส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 4,500 บาทต่อเดือน
ตารางที่ 3-3 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ต่อเดือน (บาท)
ระดับรายได้ต่อเดือน (บาท)

จานวนตัวอย่าง
(คน)

ร้อยละ

1-3,000

3

5.9

3,000-4,500

4

7.8

4,500-6,000

16

31.4

6,000-7,500

9

17.6

มากกว่า 7,500

19

37.3

51

100.0

รวม

จากตารางที่ 3-4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างหญิงมีความสูงและน้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 159.6 เซนติเมตร และ
50.5 กิโลกรัมตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างชายมีความสูงและน้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 172.2 เซนติเมตร และ
66.5 กิโลกรัม ตามลาดับ โดยในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีน้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 165.0 เซนติเมตร และมีน้าหนัก
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 57.4 กิ โ ลกรั ม โดยรวมค่ า Body Mass Index (BMI) ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค่ า เท่ า กั บ 21.0
ซึ่งอยู่ในช่วงปกติ (18.5 – 25)
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ตารางที่ 3-4 ค่าสถิติด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลองที่ 1
ตัวแปร
ความสูง (ซม.)

น้าหนัก (กก.)

Body Mass Index (BMI)

ค่าสถิติ

หญิง

ชาย

รวม

ค่าต่าสุด

144.5

164.0

144.5

ค่าเฉลี่ย

159.6

172.2

165.0

ค่าสูงสุด

178.0

192.0

192.0

ค่าต่าสุด

40.0

51.0

40.0

ค่าเฉลี่ย

50.5

66.5

57.4

ค่าสูงสุด

75.0

139.0

139.0

ค่าต่าสุด

16.8

17.4

16.8

ค่าเฉลี่ย

19.9

22.4

21.0

ค่าสูงสุด

30.8

46.4

46.4

แผนภาพที่ 3-3 Body Mass Index ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
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แผนภาพที่ 3-4 Body Mass Index ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จาแนกตามช่วง
หญิง

37.93%
58.62%
3.45%
normal

overweight

underweight

จากแผนภาพที่ 3-3 และแผนภาพที่ 3-4 พบว่า โดยรวมกลุ่ มตัว อย่างเพศหญิงมีค่า BMI อยู่ใน
ช่วงปกติ (ร้อยละ 58.62) ทว่าร้อยละ 37.93 ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีค่า BMI อยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐาน
(Underweight) จากแผนภาพที่ 3-5 และแผนภาพที่ 3-6 กลุ่ มตัว อย่างเพศชายร้อยละ 68.18 มีระดับ
ค่า BMI อยู่ในระดับปกติ โดยร้อยละ 22.73 มีค่า BMI ต่ากว่ามาตรฐาน
แผนภาพที่ 3-5 Body Mass Index ของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
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แผนภาพที่ 3-6 Body Mass Index ของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย จาแนกตามช่วง

ชาย
22.73%

9.09%

normal

68.18%

overweight

underweight

ทั้ ง นี้ ในภาพรวม พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค่ า BMI ในช่ ว งต่ ากว่ า มาตรฐานและในช่ ว งปกติ
ดังในแผนภาพที่ 3-7
แผนภาพที่ 3-7 Body Mass Index ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จาแนกตามช่วง

ทุกเพศ
31%
63%

6%

normal

overweight

19

underweight

3.2 การทดลองที่โรงภาพยนตร์ (การทดสอบผลของขนาดบรรจุภัณฑ์)
การทดลองนี้ เ ป็ น การทดลองตามแนวทางของ Wansink et al. (2001) โดยท าการทดลอง
ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex โดยภาพรวม มีผู้เข้าร่วมการทดลอง
ทั้งหมด 147 คนและด้วยความผิดพลาดในระหว่างการบันทึกผลทาให้เหลือจานวนตัวอย่างทั้งหมด 137
ตัวอย่าง และในรายละเอียดของแบบสอบถามบางตัว อย่าง เช่น ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน เป็นต้น
ทาให้จานวนตัวอย่างในการวิเคราะห์บางประเด็นจะน้อยลงไปเล็กน้อย
จากตารางที่ 3-5 มีหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับข้าวโพดคั่วถุงเล็กและไม่ระบุเพศ ทั้งนี้ ในภาพรวมมีตัวอย่าง
ที่ได้รับข้าวโพดคั่วถุงเล็ก 70 ตัวอย่าง และข้าวโพดคั่วถุงใหญ่ 67 ตัวอย่าง โดยเป็นผู้หญิงทั้งหมด 89 ตัวอย่าง
และเป็นผู้ชายทั้งหมด 47 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า การกระจายตัวของเพศตามขนาดถุงค่อนข้างใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 3-5 การแจกแจงตัวอย่างตามขนาดถุงข้าวโพดคั่วและเพศ
ขนาดถุง

เพศ

รวม

หญิง

ชาย

ไม่ระบุ

เล็ก

45

24

1

70

ใหญ่

44

23

0

67

89

47

1

137

รวม

ตารางที่ 3-6 แสดงจ านวนตั ว อย่ า ง จ าแนกตามคณะที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ร้ อ ยละ 27.74 ของ
กลุ่มตัวอย่างมาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 13.87 มาจากคณะบริหารธุรกิจ และร้อยละ 13.14 มาจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามลาดับ 3 คณะที่มีผู้เข้าร่วมการทดลองมากที่สุด
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ตารางที่ 3-6 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex
ตามคณะที่ศึกษา
จานวนตัวอย่าง

คณะ

(คน)

ร้อยละ

ไม่ระบุ

2

1.46

ศิลปศาสตร์

9

6.57

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

4

2.92

อุตสาหกรรมการเกษตร

2

1.46

เทคโนโลยีการเกษตร

1

0.73

บริหารธุรกิจ

19

13.87

นิเทศศาสตร์

1

0.73

ทันตแพทยศาสตร์

1

0.73

เศรษฐศาสตร์

38

27.74

ครุศาสตร์

5

3.65

วิศวกรรมศาสตร์

18

13.14

การโรงแรม

2

1.46

มนุษยศาสตร์

4

2.92

นวัตกรรม

1

0.73

นิติศาสตร์

4

2.92

แพทยศาสตร์

2

1.46

รัฐศาสตร์

4

2.92

วิทยาศาสตร์

11

8.03

สังคมศาสตร์

4

2.92

วิทยาศาสตร์การกีฬา

5

3.65

137

100

รวม
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แผนภาพที่ 3-8 แสดงการแจกแจงอายุของผู้เข้าร่วมการทดลอง ผู้เข้าร่วมการทดลองอายุ 21 ปีหรือ
โดยเฉลี่ย คือ นิสิตนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการทดลองมากที่สุดถึง 43 คนหรือคิดเป็น ร้อยละ 31.62
ของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด ทั้งนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประมาณร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการทดลอง
ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 19 - 22 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุของกลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ช่วงอายุอื่น
มิ ใ ช่ ข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดหากแต่ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ เ ข้ า เรี ย นอายุ น้ อ ยหรื อ กลุ่ ม ที่ เ รี ย นในคณะที่ มี ร ะยะเวลาเรี ย น
ตามหลักสูตรมากกว่า 4 ปี
แผนภาพที่ 3-8 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex ตามอายุ
50

31.62%

40
21.32%

30

19.12%

17.65%

20
10

5.15%

3.68%

0.73%

0.73%

24

25

0
18

19

20

21

22

23

ตารางที่ 3-7 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex ตามเกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย (GPAX)

จานวน (คน)

ร้อยละ

2.01-2.50

12

8.89

2.51-3.00

44

32.59

3.01-3.50

53

39.26

3.51-4.00

26

19.26

135

100.00

รวม

จากตารางที่ 3-7 พบว่า มากกว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมการทดลองมีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.51 และ
3.50 ร้อยละ 19.26 มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 และร้อยละ 8.89 มีเกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.51 จากกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบคาถามด้านเกรดเฉลี่ยทั้งหมด 135 คน ไม่มีตัวอย่างใดมีเกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
22

ตารางที่ 3-8 แจกแจงกลุ่มตัวอย่างตามรายได้ที่ได้รับต่อเดือน พบว่า ร้อยละ 44.58 มีรายได้มากกว่า
7,500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 19.85 และร้อยละ 25.00 มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 6,000 ถึง 7,500 บาท และ
4,500 ถึง 6,000 บาท ตามลาดับ มีเพียงร้อยละ 10.30 ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้ นที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
ห้าพันบาท
ตารางที่ 3-8 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex
ตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน (บาท)

จานวน (คน)

ร้อยละ

1-3,000

3

2.21

3,000-5,000

11

8.09

4,500-6000

34

25.00

6,000-7,500

27

19.85

มากกว่า 7,500

61

44.58

136

100.00

รวม
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ตารางที่ 3-9 แสดงค่าสถิติทางด้านสุ ขภาพเบื้องต้นของกลุ่ ม ตัว อย่าง โดยเฉลี่ ยกลุ่ มเพศหญิง มี
ค่าความสูงและน้าหนักน้อยกว่าเพศชาย เมื่อวัดด้วยค่า Body Mass Index (BMI) พบว่า โดยเฉลี่ยเพศหญิงมี
ค่า BMI น้ อยกว่าเพศชาย ทั้งนี้ โ ดยเฉลี่ย ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีค่า BMI อยู่ในช่ว งปกติ (18.5 – 25)
โดยรวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยส่วนสูงเท่ากับ 165.13 ซม. ค่าเฉลี่ยน้าหนักเท่ากับ 58.37 กก. และค่าเฉลี่ย
BMI เท่ากับ 21.32
ตารางที่ 3-9 ค่าสถิติด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex
ความสูง (cm.)

น้าหนัก (กก.)

Body Mass Index (BMI)

ค่าสถิติ

หญิง

ชาย

รวม

ค่าต่าสุด

150.00

163.00

150.00

ค่าเฉลี่ย

161.36

172.17

165.13

ค่าสูงสุด

178.00

181.00

181.00

ค่าต่าสุด

41.00

48.00

41.00

ค่าเฉลี่ย

53.79

67.03

58.37

ค่าสูงสุด

90.00

90.00

90.00

ค่าต่าสุด

15.02

16.81

15.02

ค่าเฉลี่ย

20.63

22.61

21.32

ค่าสูงสุด

30.09

29.76

30.09

หากคัดกรองตัวอย่างด้วย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ หาก BMI น้อยกว่า 18.5 ถือว่ามีค่า BMI
ต่ากว่าปกติ และถ้าสูงกว่า 25 ถือว่ามีค่า BMI สูงกว่าปกติ ดังแสดงในตารางที่ 3-10 พบว่า ในกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีขนาดร่ างกาย (วัดประมาณด้ว ยค่า BMI) ในระดับปกติในสัดส่ว นที่พอกัน คือ
ร้อยละ 65.17 และร้อยละ 65.96 สาหรับเพศหญิงและเพศชาย ตามลาดับ หากว่าในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมี
สัดส่วนผู้มีขนาดร่างกายต่ากว่าปกติร้อยละ 23.60 เทียบกับร้อยละ 10.64 ของเพศชาย และเพศชายมี
สั ดส่ ว นขนาดร่ างกายมากกว่าปกติ (เรี ย กได้ว่าอ้ว น) ถึงร้อยละ 23.40 เทียบกับร้อยละ 11.24 ส าหรับ
เพศหญิง ทั้งนี้ ตารางที่ 3-10 และแผนภาพที่ 3-9 นาเสนอสัดส่วนขนาดร่างกายของแต่ละเพศ
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.44 มีขนาดร่างกายปกติ ร้อยละ 15.44 มีขนาดร่างกายเกิน ปกติ
และร้อยละ 19.12 มีขนาดร่างกายต่ากว่าปกติ

24

ตารางที่ 3-10 การแจกแจง Body Mass Index ของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลอง
ทีโ่ รงภาพยนตร์ Paragon Cineplex จาแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน
Body Mass Index

หญิง

ชาย

ทั้งหมด

58

31

89

42.65 (65.17)

22.79 (65.96)

65.44

10

11

21

7.35 (11.24)

8.09 (23.40)

15.44

21

5

26

15.44 (23.60)

3.68 (10.64)

19.12

89

47

136

65.44 (100)

34.56 (100)

100

ปกติ
จานวน (คน)
ร้อยละ
เกินมาตรฐาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ากว่ามาตรฐาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
รวม

แผนภาพที่ 3-9 ค่า Body Mass Index ของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลอง
ที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex จาแนกตามเกณฑ์มาตรฐานและเพศ
80.00%

65.17% 65.96%

60.00%
40.00%
20.00%

23.40%
11.24%

23.60%
10.64%

Overweight

Underweight

0.00%
Normal

female

25

male

3.3 การทดลองที่โรงภาพยนตร์ (การทดสอบผลของจานวนบรรจุภัณฑ์)
การทดลองนี้เป็นการทดลองตามแนวทางของ Wansink et al. (2001) เช่นเดียวกับการทดลองที่
โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex โดยเป็ น การทดลองในสถานที่ จ ริ ง ที่ โ รงหนั ง ลิ โ ด้ มั ล ติ เ พล็ ก ซ์
ที่สยามสแควร์ ในการทดลองนี้ ได้ปรั บเปลี่ยนไปจากการทดลองต้นแบบและที่ Paragon Cineplex จาก
การทดสอบผลของขนาดบรรจุภัณฑ์เป็นการทดสอบผลของจานวนถุงที่ได้รับต่อปริมาณการบริโภค เนื่องจาก
ข้อจากัดในทางธุรกิจของโรงหนังที่ทดลองเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยได้ทาการเก็บ
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยสรุ ป มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองจ านวนทั้ ง หมด 100 คน และมี
การผิดพลาดระหว่างการบันทึกข้อมูล 1 คน จึงเหลือจานวนตัวอย่างทั้งหมด 99 ตัวอย่าง
จากผู้เข้าร่วมการทดลองจานวน 99 คน แบ่งเป็น เพศชาย 25 คนและเพศหญิง 74 คน ดังแผนภาพ
ที่ 3-10 หมายความว่าผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
แผนภาพที่ 3-10 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex จาแนกตามเพศ

25.25%
74.75%

female

26

male

ตารางที่ 3-11 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex
จาแนกตามคณะที่ศึกษา
คณะ

จานวนตัวอย่าง
(คน)

ร้อยละ

เศรษฐศาสตร์

47

47.5

ครุศาสตร์

10

10.1

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

9

9.1

วิทยาศาสตร์

7

7.1

อักษรศาสตร์

5

5.1

วิศวกรรมศาสตร์

4

4.0

นิติศาสตร์

4

4.0

สหเวชศาสตร์

4

4.0

รัฐศาสตร์

3

3.0

จิตวิทยา

3

3.0

ศิลปกรรมศาสตร์

2

2.0

สัตวแพทยศาสตร์

1

1.0

รวม

99

100.0

จากตารางที่ 3-11 มี นิ สิ ต จากทั้ ง หมด 12 คณะ เข้ า ร่ ว มการทดลองโดย ร้ อ ยละ 47.5 มาจาก
คณะเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 10.1 มาจากคณะครุศาสตร์ และร้อยละ 9.1 มาจากคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

27

แผนภาพที่ 3-11 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex
จาแนกตามอายุ

40
29.29%

30

21.21%

24.24%

20
10

12.12%
6.07%

3.03% 2.02% 1.01% 1.01%

0
17

18

19

20

21

22

23

25

26

จากแผนภาพที่ 3-11 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 18 ปีถึง 20 ปี (ร้อยละ 74.74)
โดยมีค่าอายุเฉลี่ยเท่ากับ 19.37 ปี
ตารางที่ 3-12 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex
จาแนกตามเกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย (GPAX)

จานวนตัวอย่าง
(คน)

ร้อยละ

1.51-2.00

2

2.02

2.01-2.50

6

6.06

2.51-3.00

20

20.20

3.01-3.50

25

25.25

3.51-4.00

46

46.46

99

100.00

รวม

จากตารางที่ 3-12 แสดงให้เห็นว่า โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีเกรดเฉลี่ยค่อนข้างดี โดยร้อยละ 71.71
มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 และร้อยละ 46.46 มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50
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ตารางที่ 3-13 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่างการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex
จาแนกตามรายได้ต่อเดือน (บาท)
รายได้ต่อเดือน (บาท)

จานวน (คน)

ร้อยละ

1-3,000

11

11.11

3,000-4,500

18

18.18

4,500-6,000

28

28.28

6,000-7,500

15

15.15

มากกว่า 7,500

27

27.27

99

100.00

รวม

ตารางที่ 3-13 แสดงการกระจายตัวของรายได้ต่อเดือนของกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองที่โรงภาพยนตร์
โดยร้อยละ 70.7 มีรายได้มากกว่า 4,500 บาทต่อเดือน
ตารางที่ 3-14 แสดงค่าสถิติเบื้ องต้น ของกลุ่ มตัว อย่ างที่เ ก็บ ได้จากการทดลองที่โ รงภาพยนตร์
โดยมีการนาเสนอสามด้าน ได้แก่ ส่วนสูง น้าหนัก และ Body Mass Index
ตารางที่ 3-14 ค่าสถิติด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลองที่โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex
ความสูง (cm.)

น้าหนัก (กก.)

Body Mass Index (BMI)

ค่าสถิติ

หญิง

ชาย

รวม

ค่าต่าสุด

145.00

165.00

145.00

ค่าเฉลี่ย

158.60

172.82

162.19

ค่าสูงสุด

171.00

189.00

189.00

ค่าต่าสุด

38.00

43.00

38.00

ค่าเฉลี่ย

51.23

66.18

55.01

ค่าสูงสุด

90.00

115.00

115.00

ค่าต่าสุด

16.33

14.88

14.88

ค่าเฉลี่ย

20.35

22.03

20.78

ค่าสูงสุด

33.87

32.37

33.87
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จากตารางที่ 3-14 กลุ่มตัวอย่างมีส่วนสูงเฉลี่ยเท่ากับ 162.19 เซนติเมตร มีน้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ
55.01 กิโลกรัม และมีค่า BMI เท่ากับ 20.78 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 – 25) โดยผู้หญิงมีส่ ว นสู ง
น้าหนักและค่า BMI เฉลี่ยเท่ากับ 158.60 เซนติเมตร 51.23 กิโลกรัม และ 20.35 ตามลาดับ และผู้ชาย
ส่วนสูง น้าหนักและค่า BMI เฉลี่ยเท่ากับ 172.82 เซนติเมตร 66.18 กิโลกรัม และ 22.03 ตามลาดับ
เมื่อมอง BMI ตามเกณฑ์ด้านขนาดความเหมาะสมจากตารางที่ 3-15 พบว่า โดยรวมร้อยละ 69.7
ของกลุ่มตัวอย่างมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเพียงร้อยละ 9.09 เท่านั้น ที่มีค่า BMI บริโภคเกินกว่าค่าปกติ
ทั้งนี้ สาหรับผู้ชายและผู้หญิงมีอัตราส่วนผู้ที่มี BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติใกล้เคียงกัน คือ ผู้ชายเท่ากับร้อยละ 72
และผู้หญิงร้อยละ 68.92 ทว่าผู้ชายมีอัตราส่วนผู้ที่มี BMI สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าผู้หญิงอย่างเห็นได้
ชัด และกลับกันผู้หญิงมีอัตราส่วนผู้ที่มีค่า BMI ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าผู้ชายเช่นกัน ตามแผนภาพ
ที่ 3-12
ตารางที่ 3-15 การแจกแจง Body Mass Index ของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลองที่
โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex จาแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน
Body Mass Index

หญิง

ชาย

ทั้งหมด

51

18

69

51.52

18.18

69.70

5

4

9

5.05

4.04

9.09

18

3

21

18.18

3.03

21.21

74

25

99

ปกติ
จานวน (คน)
ร้อยละ
เกินมาตรฐาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
ต่ากว่ามาตรฐาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
รวม
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แผนภาพที่ 3-12 ค่า Body Mass Index ของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลองที่
โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex จาแนกตามเกณฑ์มาตรฐานและเพศ
80.00%

68.92% 72.00%

60.00%
40.00%
16.00%

20.00%

6.76%

24.32%
12.00%

0.00%
Normal

Overweight
female
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male

Underweight

บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 ผลของการเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุภัณฑ์ (การทดลองในห้องปฏิบัติการ)
แผนภาพที่ 4-1 ปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ จาแนกตามขนาดถุง
60

52.86

50
38.9

40
30

44

22.14

20
10
0
27 กรัม

52 กรัม

75 กรัม

105 กรัม

จากแผนภาพที่ 4-1 ดูเหมือนว่าขนาดถุงมันฝรั่งทอดกรอบที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
บริโภคมันฝรั่งทอดเพิ่มขึ้นไปด้วย และแผนภาพที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองในช่วงบ่ายอาจจะ
บริโภคมันฝรั่งทอดกรอบโดยเฉลี่ยมากกว่าผู้เข้าร่วมการทดลองในช่วงเช้า ในการวิเคราะห์โดยละเอียดต้อง
มีการควบคุมระดับความหิวของผู้เข้าร่วมการทดลอง และ/หรือระยะเวลาที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย
จากตารางที่ 4-1 เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับขนาดถุง ทาให้เราไม่สามารถ
ทดสอบด้วย Analysis of Variance ได้ ดังนั้น เมื่อเราทาการทดสอบทางสถิติด้วย Friedman Fr Statistics
พบว่ า มี ค่ า สถิ ติ เ ท่ า กั บ 117.99 และมี ค่ า P-Value เท่ า กั บ 0.0000 ท าให้ เ ราปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก
ที่ ว่ า ปริ ม าณการบริ โ ภคมั น ฝรั่ ง ทอดกรอบส าหรั บ ทั้ ง สี่ ข นาดถุ ง มี ค่ า เท่ า กั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 1 %
เมื่อลงในรายละเอียดเปรียบเทียบทีละขนาดถุงจะพบว่า เมื่อทดสอบสมมติฐานทีละคู่ โดยไล่จากขนาดถุงเล็ก
ไปใหญ่ พบว่า โดยเฉลี่ยเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับถุงขนาดใหญ่ขึ้นจะรับประทานมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
จากผลการทดสอบด้วย Wilcoxon Signed-Rank Test ที่ระดับนัยสาคัญ 5% เช่น เมื่อทดสอบระหว่างขนาด
ถุง 27 กรัมและ 52 กรัมพบว่า ค่าสถิติเท่ากับ -5.567 และมีค่า P-Value เท่ากับ 0.0000 ทาให้เราปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองมีการแจกแจงเหมือนกัน เมื่อได้รับมันฝรั่งทอดกรอบขนาด 27 กรัมและ
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52 กรั ม และค่ า สถิ ติ ที่ เ ป็ น ลบแปลว่ า ถุ ง ขนาดเล็ ก มี ก ารบริ โ ภคโดยรวมน้ อ ยกว่ า ถุ ง ขนาดที่ ใ หญ่ ก ว่ า
ผลที่ได้จากการทดสอบนี้ อาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการบริโภคที่ต่างกัน เราได้ทาการทดสอบทางสถิติเพิ่มเติม
ด้วยสมการถดถอยในตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-1 ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปริมาณการบริโภคเมื่อขนาดบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนไป
ด้วยวิธี Nonparametric statistics
สมมติฐาน

วิธีการทดสอบ

ค่าสถิติ

p-value

ปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบระหว่าง

Friedman's Analysis Of

F = 117.99

0.0000

Z = -5.567

0.0000

Z = -2.222

0.0263

Z = -2.634

0.0084

ถุงทั้งสี่ขนาดมีค่าเท่ากัน
ปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบระหว่าง
ถุงขนาด 27 และ 52 กรัมมีค่าเท่ากัน
ปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบระหว่าง
ถุงขนาด 52 และ 75 กรัมมีค่าเท่ากัน
ปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบระหว่าง
ถุงขนาด 75 และ 105 กรัมมีค่าเท่ากัน

Variance Test
Wilcoxon Signed-Rank
Test
Wilcoxon Signed-Rank
Test
Wilcoxon Signed-Rank
Test

ในแผนภาพที่ 4-3 เมื่อเรานาลักษณะทางกายภาพของผู้เข้าร่วมการทดลองโดยการใช้เกณฑ์ Body
Mass Index (ค่า BMI ระหว่าง 18.5 – 25 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ) จะเห็นได้เช่นกันว่าในกลุ่มที่มี BMI ต่ากว่า
ปกติ แ ละอยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ มี ก ารบริ โ ภคมั น ฝรั่ ง ทอดกรอบเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ได้ รั บ ถุ ง มั น ฝรั่ ง ทอดกรอบที่ มี
ขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งที่มีบริบทของการทดลองที่เหมือนกัน ต่างกันแค่ขนาดถุงเท่านั้น
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แผนภาพที่ 4-2 ปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ จาแนกตามขนาดถุงและช่วงเวลา
80
60.96

60

51.58
36.66

40

41.86

36.12

44.44

21.84 22.42
20
0
27 กรัม

52 กรัม

75 กรัม

ค่าเฉลี่ยของปริมาณเลย์ที่บริโภค (เช้า)

105 กรัม

ค่าเฉลี่ยของปริมาณเลย์ที่บริโภค (บ่าย)

แผนภาพที่ 4-3 ปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ จาแนกตามขนาดถุงและ Body Mass Index

ค่าเฉลี่ยการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ
60
40

20
0
Underweight

Normal
27 กรัม

52 กรัม

75 กรัม

Overweight
105 กรัม

ในตารางที่ 4-2 เมื่อเราใช้ถุงมันฝรั่งทอดกรอบขนาด 27 กรัม เป็นขนาดอ้างอิง สมการถดถอยพบว่า
ขนาดถุงที่เปลี่ยนแปลงไปจากขนาดอ้างอิงมีผลให้ผู้เข้าร่วมการทดลองบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบมากขึ้นไป
ตามขนาดถุง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทดสอบด้ว ยสมการถดถอยทั้งสามรูป แบบ ค่าสั มประสิ ท ธิ์
ซึ่งแสดงผลของขนาดถุงต่อการบริโภคมีค่าใกล้เคียงกันและมีนัยสาคัญทั้งสามรูปแบบ ผลนี้สอดคล้องกับผลที่
ได้จากตารางที่ 4-1
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การแปลผลสามารถทาได้ดังต่อไปนี้ จากสมการ OLS ในตารางที่ 4-2 ค่าสัมประสิทธิ์ของถุงขนาด
52 กรั ม มีค่าเท่ากั บ 16.66 หมายความว่ า หากผู้ เข้าร่ว มการทดลองได้รั บ ถุง ขนาด 52 กรัม ผู้ เข้าร่ ว ม
การทดลองจะบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบมากกว่าเมื่อได้รับถุงขนาด 27 กรัม โดยเฉลี่ยเท่ากับ 16.66 กรัม (หรือ
เท่ากับ 22.14 + 16.66 = 38.8 กรัม ซึ่งใกล้เคียงกับผลในแผนภาพที่ 4-1) และหากได้รับถุงขนาด 105 กรัม
จะบริโภคมากกว่าเมื่อได้รับถุงขนาด 27 กรัม โดยเฉลี่ยเท่ากับ 31.5 กรัม (เท่ากับ 53.64 กรัม)
จากตารางที่ 4-2 พบว่าเมื่อทาการควบคุมตัวคนด้วยวิธีการ Random Effect Panel Regression
ค่า Body Mass Index ที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อการบริโภคอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อสรุปเบื้องต้น
จากแผนภาพที่ 4-3
ผลทางสถิ ติ ที่ น่ า สนใจอื่ น ๆ จากตารางที่ 4-2 มี ดั ง นี้ แบบจ าลองทั้ ง สามแบบจ าลอง พบว่ า
หากผู้เข้าร่วมการทดลองรับประทานอาหารมาก่อนเข้าร่วมการทดลองจะทาให้บริโภคมันฝรั่งทอดกรอบโดย
เฉลี่ยน้อยลงไปประมาณ 12.86 กรัม และหากผู้เข้าร่วมการทดลองมีความรู้สึกหิวก่อนเริ่มการทดลองจะ
บริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยคนละ 1.54 กรัม ซึ่งค่าทั้งสองนี้มีนัยสาคัญทางสถิติทั้งคู่
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ตารางที่ 4-2 ผลการทดสอบทางสถิติเบื้องต้นด้วยสมการถดถอย
OLS

OLS

Clustered:Subject

Random Effect

52 กรัม

16.66*

16.66*

16.83*

75 กรัม

27.69*

27.69*

27.64*

105 กรัม

31.50*

31.50*

31.45*

BMI

0.65*

0.65*

0.59

เช้า

-5.66

-5.66

-5.14

ชาย

6.48*

6.48

6.26

รายได้

1.22

1.22

1.03

รับประทานอาหารมาก่อน

-12.86*

-12.86*

-12.38*

ระดับความหิว

1.54*

1.54*

1.53*

ชอบรับประทานมันฝรั่งทอด

5.04*

5.04*

3.14

ค่าคงที่

-22.04

-22.04

-13.67

R-Squared

0.3867

0.3867

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 5%
มันฝรั่งทอดกรอบขนาด 27 กรัม เป็นขนาดอ้างอิง
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0.3828

4.2 ผลของการเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุภัณฑ์ (การทดลองที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex)
การทดลองที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex เป็นการนาผลที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
มาทดสอบในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริงมากขึ้น ได้แก่ การบริโภคขณะกาลังชมภาพยนตร์ หากแต่ยังมี
การควบคุมบริ บ ทบางอย่าง เพื่อไม่ให้ปั จจัยที่ส่ งผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคมีมากเกิน ไป จนทาให้
ไม่สามารถสรุปผลทางสถิติได้ ซึ่งมีผลการทดลองดังนี้
แผนภาพที่ 4-4 ปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่ว จาแนกตามขนาดถุง
80

60

67.1
52.2

40
20
0
ถุงขนาดเล็ก

ถุงขนาดใหญ่

จากแผนภาพที่ 4-4 จะเห็ น ได้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ ถุ ง ข้ า วโพดคั่ ว ขนาดใหญ่ ก ว่ า มี ป ริ ม าณ
การบริ โ ภคสู งกว่า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้รั บ ข้ า วโพดคั่ ว ถุ งเล็ ก อย่ า งชัด เจน ได้ แ ก่ 67.1 กรั ม ต่ อ 52.2 กรั ม
ตามลาดับ ทั้งนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4-3 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับถุงขนาดใหญ่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า
กลุ่มที่ได้รับถุงขนาดเล็ก โดยที่ปริมาณการบริโภคที่มากที่สุดของแต่ละกลุ่ม เท่ากับ 71 กรัม และ 123.5 กรัม
สาหรับถุงขนาดเล็กและถุงขนาดใหญ่ ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองรายนั้น ๆ รับประทาน
หมดถุง ทั้งนี้ เนื่องจากในการทดลองนี้ การบรรจุข้าวโพดคั่วเป็นการตักใส่ถุง ทาให้แต่ละถุงมีปริมาณข้าวโพด
คั่วไม่เท่ากัน ผู้วิจัยได้ทาการสุ่ มข้าวโพดคั่ว แต่ล ะขนาดมา 10 ถุง เพื่อทาการชั่งน้าหนักถุง และน้าหนัก
ข้าวโพดคั่วในถุง ซึ่งผลได้แสดงในตารางที่ 4-4
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ตารางที่ 4-3 ค่าสถิติเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่ว จาแนกตามขนาดถุง
ปริมาณการบริโภค
มันฝรั่งทอดกรอบ
ถุงขนาดเล็ก
ถุงขนาดใหญ่
ตัวอย่างโดยรวม

ค่าเฉลี่ย (กรัม)

52.2
67.127
59.5

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(กรัม)
21.96
30.68
27.52

ค่าน้อยที่สุด
(กรัม)

ค่ามากที่สุด
(กรัม)

จานวนตัวอย่าง

3
21.5
3

71
123.5
123.5

70
67
137

ตารางที่ 4-4 ค่าสถิติเกี่ยวกับปริมาณข้าวโพดคั่วในถุงแต่ละขนาด
ขนาดถุง

ค่าเฉลี่ย (กรัม)

ค่าเบี่ยงเบน

ปริมาณข้าวโพดคั่วในถุง

น้าหนักถุงเปล่า

มาตรฐาน (กรัม)

โดยเฉลี่ย (กรัม)

(กรัม)

เล็ก

92.1

2.42

71.1

21

ใหญ่

153.5

4.14

123.5
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จากตารางที่ 4-5 ผลการทดสอบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ได้ถุงขนาดเล็กและ
ถุงขนาดใหญ่ พบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าไม่เท่ากัน จาก Variance Ratio Test พบว่า ค่าสถิติเท่ากับ
0.5125 และมี P-Value เท่ากับ 0.0066 เมื่อทาการทดสอบด้วย T-Test พบว่า เราปฏิเสธสมมติฐานหลัก
ที่ระดับนัยสาคัญ 1% จึงสรุปได้ว่า ทางสถิติแล้วโดยเฉลี่ย ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับถุงขนาดใหญ่กว่าจะ
บริโภคข้าวโพดคั่วในปริมาณที่มากกว่ากลุ่มที่ได้รับถุงขนาดเล็กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ ผลการทดสอบ
ด้วย Mann-Whitney Test สรุปผลยืนยันตามผลของ T-Test
ตารางที่ 4-5 ผลทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับความแตกต่างของปริมาณการบริโภค
เมื่อได้รับถุงที่มีขนาดต่างกัน
สมมติฐาน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณการบริโภคระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับถุงขนาดเล็กกับถุงขนาดใหญ่มีค่าเท่ากัน
ปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่วของกลุ่มที่ได้รับถุง

วิธีการทดสอบ

ค่าสถิติ

p-value

Variance Ratio Test

F = 0.5125

0.0066

Two Sample T-Test
With Unequal

ขนาดเล็กกับทีไ่ ด้รบั ถุงขนาดใหญ่มีค่าเท่ากัน
ปริ ม าณการบริ โ ภคข้ า วโพดคั่ ว ของกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ถุ ง
ขนาดเล็กกับที่ได้รับถุงขนาดใหญ่มีค่าเท่ากัน

0.0007
t = -3.2622

Variance
Mann-Whitney Test
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(ผลทดสอบ
ข้างเดียว)

Z = -2.608

0.0091

ปัจจัยทางด้านเพศ อาจมีผลต่อปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่ว แผนภาพที่ 4-5 นาเสนอภาพเบื้องต้น
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า ในการทดลอง เพศชายมีการบริโภคข้าวโพดคั่ว มากกว่าเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็น
ด้านภาพรวมหรือเมื่อเรามองปริมาณการบริโภคจาแนกตามขนาดถุง
ปั จ จั ย ต่ อ มาที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณการบริ โ ภค ได้ แ ก่ Body Mass Index ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากขนาด
ร่างกายที่ไม่สมส่วน อาจจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากแผนภาพที่ 4-6 พบว่า
เมื่อเราดูปริมาณการบริโภคแยกกลุ่มตาม BMI เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองจะมี BMI อยู่
ในกลุ่มใด ผู้ที่ได้รับถุงขนาดใหญ่ มักจะบริโภคข้าวโพดคั่วมากกว่ากลุ่มที่ได้รับถุงขนาดเล็ก
ทั้งนี้ เพื่อให้การสรุปผลการทดลองที่ต้องการทดสอบผลของขนาดถุงมีข้อสรุปทางสถิติที่ชัดเจน
ผู้ วิจั ย ได้ ทาการประเมิน ข้อมูล อีกครั้ งด้ว ยวิธีการสมการถดถอย เพื่อควบคุมปัจจัยด้านอื่นที่อาจมีผ ลต่อ
ปริมาณการบริโภค ดังตารางที่ 4-6
แผนภาพที่ 4-5 ปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่ว จาแนกตามขนาดถุงและเพศ
100
78.28

80
60

61.3

59.08

49.02

40
20
0
หญิง

ชาย
ถุงขนาดเล็ก

ถุงขนาดใหญ่
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แผนภาพที่ 4-6 ปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่ว จาแนกตามขนาดถุงและระดับ Body Mass Index
100
80
60

49.8

57.95

66.45
51.8

77.12
58.22

40
20
0
Underweight

Normal
ถุงขนาดเล็ก

Overweight

ถุงขนาดใหญ่

ตารางที่ 4-6 แสดงผลจากสมการถดถอยที่ มี ก ารควบคุ ม ปั จจั ยเพิ่ ม เติม ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ปริมาณ
การบริโภคข้าวโพดคั่ว เช่น เพศ ปริมาณการดื่มน้า BMI ระดับความหิว เป็นต้น เพื่อความชัดเจนทางสถิติ
ผู้ วิจั ย ได้ทดสอบแบบจ าลอง 3 รู ป แบบ โดยทั้ง 3 รูปแบบมีปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อปริมาณการบริ โ ภค
ข้าวโพดคั่วเหมือนกัน ต่างกันที่สมมติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนของปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่ว เช่น
แบบจาลองที่ 2 เชื่อว่าความแปรปรวนในการบริโภคข้างโพดคั่วระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีค่าไม่เท่ากัน
เป็นต้น
ผลจากสมการถดถอย พบว่า จากทั้ง 3 แบบจาลอง ขนาดถุงที่ใหญ่ขึ้น (ปริมาณข้าวโพดคั่วในถุงเพิ่ม
จาก 71 กรัม เป็น 123.5 กรัม โดยเฉลี่ย) ส่งผลให้มีการบริโภคข้าวโพดคั่วในปริมาณที่มากขึ้นถึง 12.901
กรัมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ปริมาณน้าที่ดื่มระหว่างการชมภาพยนตร์ส่งผลต่อปริ มาณการบริโภคข้าวโพดคั่วอย่างมี
นัยสาคัญเช่นกัน โดยการบริโภคน้าเปล่าหนึ่งกรัมส่งผลให้ รับประทานข้าวโพดคั่วได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.037
กรัม และปัจจัยทางด้านเพศมีผลต่อปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่วอย่างมีนัยสาคัญ โดยจากการทดลอง พบว่า
โดยเฉลี่ยเพศชายบริโภคข้าวโพดคั่วมากกว่าเพศหญิง 9.218 กรัม
ส่วนดัชนี BMI มีผลเชิงบวกต่อปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่ว หากแต่มีนัยสาคัญทางสถิติเฉพาะใน
แบบจาลองที่สองที่สมมติให้ความแปรปรวนของการบริโภคมีความแตกต่างกันระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลที่ว่า โดยเฉลี่ยเพศชายมีสัดส่วนระดับ BMI ของกลุ่ม Overweight สูงกว่าเพศหญิง
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ตารางที่ 4-6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่ว ผลจากสมการถดถอย
แบบกาลังสองน้อยที่สุด
ตัวแปรตาม:

แบบจาลองที่ 1

แบบจาลองที่ 2

แบบจาลองที่ 3

Cluster Robust SE

Cluster Robust SE

(sex)

(คณะ)

12.901***

12.901*

12.901***

ปริมาณน้าที่ดื่มระหว่างชมภาพยนตร์

0.037**

0.037*

0.037***

เพศชาย

9.218*

9.218***

9.218**

เกรดเฉลี่ย

-2.214

-2.214

-2.214

Body mass index

0.789

0.789*

0.789

ระดับความหิว

-0.502

-0.502

-0.502

ระดับความรู้ทางโภชนาการ

4.260

4.260

4.260

ระดับรายได้

-0.374

-0.374

-0.374

ค่าคงที่

16.732

16.732

16.732

R-Squared

0.2225

0.2225

0.2225

130

130

130

ปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่ว
ถุงขนาดใหญ่

จานวนตัวอย่าง

* มีระดับสาคัญที่ระดับ 10%, ** มีระดับสาคัญที่ระดับ 5%,*** มีระดับสาคัญที่ระดับ 1%,
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4.3 ผลของการเปลี่ยนแปลงจานวนบรรจุภัณฑ์ (การทดลองที่โรงภาพยนตร์ Lido Cineplex)
แผนภาพที่ 4-7 ค่าเฉลี่ยการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ (กรัม) ระหว่างชมภาพยนตร์
จาแนกตามเพศและจานวนถุงที่ได้รับ
100
80
60
40
20
0
เช้า

บ่าย
สองถุง

สี่ถุง

จากแผนภาพที่ 4-7 พบว่า ผลที่ได้ต่างกับความคาดหมายที่ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับมันฝรั่งทอดกรอบ
จานวนสี่ถุง ควรที่จะบริโภคมันฝรั่งในปริมาณที่มากกว่า กลุ่มที่ได้รับมันฝรั่งทอดกรอบสองถุง แม้จะใกล้เคียง
กันแต่กลุ่มที่ได้รับมันฝรั่งทอดสองถุง มีค่าเฉลี่ยของปริมาณมันฝรั่งทอดกรอบที่บริโภคมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ
มันฝรั่งทอดกรอบสี่ถุงทั้งในรอบเช้าและรอบบ่าย
ภาพที่เห็นนี้สอดรับกับการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Nonparametrics โดยใช้ Mann-Whitney Test
เพื่อทดสอบว่า จานวนถุงที่ต่างกันมีผลต่อการบริโภคอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ ผลที่แสดงในตารางที่ 4-7 พบว่า
มีค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิด Type I Error หรือการปฏิเสธสมมติฐานหลักทั้งที่สมมติฐานหลักเป็นจริงเท่ากับ
0.4105 ซึ่งแปลว่า เราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ที่ว่าปริมาณการบริโภคของทั้งสองกลุ่ม (กลุ่มที่ได้รับ
สองถุงและกลุ่มที่ได้รับสี่ถุง) จึงสรุปว่าจากข้อมูลที่เก็บได้จากการทดลอง จานวนถุงที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
ปริมาณการบริโภคอย่างมีนัยสาคัญ
แผนภาพที่ 4-8 แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบของกลุ่มตั วอย่าง เมื่อพิจารณา
ตามเพศ จากแผนภาพพบว่า ภาพที่เห็นมีความขัดแย้งกัน เนื่องจากกลุ่มเพศหญิงที่ได้รับมันฝรั่งทอดกรอบ
สองถุง มีการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบในปริมาณที่มากที่สุด มากกว่าเพศชาย หากว่าเมื่อได้รับมันฝรั่งทอด
กรอบจานวนสี่ถุง ปริมาณการบริโภคโดยเฉลี่ยของเพศชายมีปริมาณมากกว่าเพศหญิง
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แผนภาพที่ 4-8 ปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ จาแนกตามจานวนถุงที่ได้รับและเพศ
70
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68
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66
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60
58
สองถุง

สี่ถุง
เพศหญิง
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เพศชาย

ตารางที่ 4-7 ผลการทดสอบทางสถิติของการทดลองที่โรงภาพยนตร์
Mann-Whitney
Test Ha: Not

Kruskal-Wallis

Equal
(P-Value)

Test

OLS (1)

OLS (2)

(P-Value)

จานวนถุง (สี่ถุง)

0.4105

-4.34

เพศชาย

0.0868

-2.31

รอบหนัง (เช้า)

0.0505

-15.29*

อยู่ระหว่างควบคุมน้าหนัก

0.8000

รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร

0.0609

-11.76

ครบ 3 มื้อ
BMI (3 ระดับ)

0.6251

BMI (ค่าดัชนี)

0.46

ระดับรายได้

2.96

ร ะ ดั บ ค ว า ม หิ ว

-1.80

(น้อยไปมาก)
อายุ

2.68

ค่าคงที่

23.66

84.95

Adjusted R-Squared

0.0163

0.0266

หมายเหตุ
OLS ไม่มีตัวแปรใดมีนัยสาคัญที่ระดับ 10%
* มีนัยสาคัญที่ระดับ 5%

ซึ่งผลนี้ได้รับการยื นยันอีกครั้งจากการทดสอบด้วยสมการถดถอยทั้งสองรูปแบบในตารางที่ 4-7
จากสมการถดถอยทั้งสองแบบจ าลอง เมื่อทาการควบคุมปัจจัยอื่น ๆ เช่น เพศ เวลา ดัช นี BMI ระดับ
ความหิ ว ฯลฯ ในการทดลองนี้ แทบไม่มีตัว แปรใดเลยที่ส่ งผลต่ อปริมาณการบริโ ภค รวมถึงจานวนถุ ง
มันฝรั่งทอดกรอบที่เป็นเป้าหมายหลักของการทดลอง
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ข้ อ สั ง เกตที่ น่ า สนใจ คื อ โดยเฉลี่ ย กลุ่ ม ช่ ว งบ่ า ยมี ค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณการบริ โ ภคสู ง กว่ า ช่ ว งเช้ า
อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นในแผนภาพที่ 4-7 และตารางที่ 4-7 ทั้งจาก Mann-Whitney Test และ
สมการถดถอย
ตารางที่ 4-8 แสดงปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบโดยจาแนกตาม Body Mass Index ทั้งนี้
ผลจากตารางที่ 4-7 พบว่า BMI ที่ต่างกัน ไม่ส่ งผลต่อปริมาณการบริโ ภคอย่างมีนัยส าคัญ ทว่าเมื่อเราดู
ในรายละเอีย ดตามตารางที่ 4-8 พบว่า ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย กลุ่ มที่มี BMI ต่ากว่ามาตรฐานบริโ ภค
มันฝรั่งทอดกรอบโดยเฉลี่ยเมื่อได้รับสองถุงมากกว่าเมื่อได้รับสี่ถุงค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่โดยเฉลี่ยในรอบ
เช้า คนที่ได้รับสี่ถุงบริโภคมันฝรั่งทอดมากกว่าที่ได้รับสองถุงอย่างเห็นได้ชัด (ในรอบบ่ายไม่มีใครที่มีค่า BMI
มากกว่ามาตรฐานได้รับสองถุง) อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตนี้ (กลุ่มที่มี BMI สูงกว่ามาตรฐาน) ไม่มีความแม่นยา
ทางสถิติเพราะมีคนที่อยู่ในกลุ่มนี้น้อยมากจากตารางที่ 3-15 และไม่มีตัวอย่างที่ Overweight เลยในกลุ่มที่
ได้รับถุงมันฝรั่งทอดจานวนสองถุง
ส่วนกลุ่มที่มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบที่ใกล้เคียงกันในรอบ
บ่าย ส่วนในรอบเช้า กลุ่มที่ได้รับสองถุงมีค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคที่มากกว่ากลุ่มที่ได้รับสี่ถุง
ตารางที่ 4-8 ปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบเฉลี่ย จาแนกตาม BMI ช่วงเวลา และจานวนถุง
รอบเช้า
BMI

สองถุง

สี่ถุง

Total

53

29

46.45

Normal

67.59

58.79

63.61

Overweight

51.20

81

59.71

Total

60.97

56.42

59.20

BMI

สองถุง

สี่ถุง

Total

84

68.75

77.9

73.29

76.42

75.26
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43

73.17

74.5

Underweight

รอบบ่าย
Underweight
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Overweight
Total

76.5
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แผนภาพที่ 4-9 Histogram ของปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ
จากการทดลองที่ Lido Multiplex
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อี ก หนึ่ ง ประเด็ น ที่ น่ า สนใจและอาจจะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไป จากแผนภาพที่ 4-9 จะเห็ น ได้ ว่า
ผู้เข้าร่วมการทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคจนหมดถุง สั งเกตได้จากความสูงของแท่งความถี่ที่สูงมากในช่วง
ปริมาณการบริโภคที่ 52 และ 104 ซึ่งแปลว่ารับประทานหมดเป็นถุง ๆ โดยคนส่วนใหญ่ รับประทานไม่เกิน
สองถุง มีประปรายที่ รับประทานถุงที่สามและสี่ ทั้งนี้คนที่ รับประทานถุงที่สามและถุงที่สี่ ก็มีพฤติกรรมที่
รั บ ประทานจนหมดถุ ง อย่ า งสั ง เกตได้ เ ช่ น เดี ย วกั น พฤติ ก รรมนี้ อ าจเกิ ด จากบริ บ ททางวั ฒ นธรรมหรื อ
ทางจิตวิทยาก็ได้
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก คือ การทดสอบว่าความโน้มเอียงจากการยึดติด หรือ Anchoring bias
มีผลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสาหรับกลุ่มนิสิตและนักศึกษาในประเทศไทยหรือไม่ โดยในงานนี้จุดยึด
ติดที่ต้องการทดสอบ คือ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ โดยที่ระหว่างการทดลองได้ทาการทดสอบจุดยึดติดที่สอง คือ
จานวนบรรจุภัณฑ์ด้วย
เพื่อบรรลุ วัตถุป ระสงค์ ผู้วิจั ย ได้ทาการทดลองทั้งหมดสามการทดลอง โดยสองการทดลองเป็น
การทดสอบผลของขนาดบรรจุภัณฑ์ต่อปริมาณการบริโภคอาหาร และการทดลองที่สามเป็นการทดสอบ
ผลของจานวนบรรจุภัณฑ์ต่อปริมาณการบริโภคอาหาร
การทดลองแรกเป็ น การทดสอบผลของขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่ อ ปริ ม าณการบริ โ ภคอาหาร
ในห้ องปฏิบั ติการ ในการทดลองนี้ เราได้ผู้เข้าร่วมการทดลองโดยความสมัครใจทั้งหมด 51 คน รูปแบบ
การทดลอง คื อ การให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองแต่ ล ะคนนั่ ง เล่ น โดยมี มั น ฝรั่ ง ทอดกรอบและน้ าเปล่ า
เป็นส่วนประกอบของบริบทแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องนั่งอยู่กับที่ในห้องทดลองทั้งหมดสิบห้านาที
เมื่อครบสิบห้านาที ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถออกจากห้องทดลองและผู้วิจัยจะทาการชั่งน้าหนักน้าและ
มันฝรั่งทอดกรอบที่เหลืออยู่ เพื่อเป็นการทดสอบผลของขนาดบรรจุภัณฑ์ต่อปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอด
กรอบ ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกท่านต้องเข้าร่วมการทดลองแบบเดียวกันทั้งหมดสี่ครั้ง ห่างกันครั้งละหนึ่ง
สัปดาห์ ทั้งนี้ในแต่ละครั้ง สิ่งที่ต่างกัน ได้แก่ ขนาดของถุงมันฝรั่งทอดกรอบ โดยมีมันฝรั่งทอดกรอบทั้ง หมด
4 ขนาด ได้แก่ขนาด 27 กรัม 52 กรัม 75 กรัม และ 105 กรัม
ผลการทดลองพบว่า การที่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับถุงมันฝรั่งทอดกรอบในขนาดที่แตกต่างกันมี
ผลทาให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีปริมาณการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่งผลที่ได้นี้ ได้ทาการทดสอบทางสถิติทั้งด้วยวิธี nonparametric statistics และสมการถดถอย ที่น่าสนใจ
คือ ในห้องปฏิบัติการนี้เนื่องจากเป็นการทดสอบซ้าและมีการควมคุมปัจจัยแวดล้อม ทาให้ผลจากสมการ
ถดถอยสรุ ป ว่า ปั จ จั ย อื่น ๆ ไม่มีผ ลต่อปริ มาณการบริโภคเลยในทางสถิติ ยกเว้นในเรื่องของเพศ ระดับ
ความหิวและความชอบรับประทานมันฝรั่งทอดกรอบ
การทดลองที่สองเป็นการทดสอบผลของขนาดบรรจุภัณฑ์ต่อปริมาณการบริโภคอาหารเช่นเดียวกับ
การทดลองแรก หากว่าในการทดลองที่สองนี้ผู้วิจัยต้องการขยายผลจากที่ได้ในห้องปฏิบัติการไปสู่บริบทที่
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สมจริงมากขึ้น การทดลองนี้เป็นการทดลองแบบการสุ่มตัวอย่างแบบคละ โดยในการทดลองนี้เรานาผู้เข้าร่วม
การทดลองทั้งหมด 137 คน เข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex โดยที่ทุกคนจะได้รับแจก
น้ าเปล่ า และข้ า วโพดคั่ ว คนละถุ ง เพื่ อ รั บ ประทานระหว่ า งชมภาพยนตร์ เพื่ อ เป็ น การทดสอบ
ผลของขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่ อ ปริ ม าณการบริ โ ภคขาวโพดคั่ ว ผู้ วิ จั ย ท าการสุ่ ม แยกผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลอง
ออกเป็นสองกลุ่ม นั่งแยกโรงภาพยนตร์กัน (ชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกัน) กลุ่ม ที่หนึ่งได้รับ
ถุงข้าวโพดคั่วขนาด 71 กรัม อีกกลุ่มได้รับข้าวโพดคั่วขนาด 123.5 กรัม ผู้วิจัยจะทาการชั่งน้าหนักน้าเปล่า
และข้าวโพดคั่วที่เหลือของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนเมื่อภาพยนตร์จบแล้ว
ผลการทดสอบทางสถิติทั้งจาก parametric และ nonparametric พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้เข้าร่วม
การทดลองที่ได้รับข้าวโพดคั่วถุงใหญ่จะมีปริมาณการบริโภคข้าวโพดคั่วมากกว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับ
ข้าวโพดคั่วถุงเล็ กอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ ในการทดลองนี้เมื่อทาการทดสอบสมมติฐ านด้วยวิธีส มการ
ถดถอย ผลที่ได้ยั งคงยื น ยั น ว่าขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ มีผ ลต่ อ การบริโ ภคอาหาร ที่น่าสนใจ คือ แตกต่างจาก
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการบริโภคข้าวโพดคั่ว ในการทดลองที่โรงภาพยนตร์มีเพียง
ปริมาณน้าเปล่าที่ดื่มและเพศเท่านั้น
การทดลองที่สามเป็นการทดสอบผลของจานวนบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับต่อปริมาณการบริโภคอาหาร
การทดลองนี้เป็นการทดลองที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า เมื่อได้รับถุงขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกิน ไป ผู้เข้าร่วมการทดลองมักรับประทานจนหมดถุง
เป็นส่วนใหญ่ จึงต้องการทราบว่าหากได้รับถุงขนาดเดียวกันแต่หลายถุง จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
หรือไม่
ในการทดลองที่ ส ามนี้ เป็ น การทดลองในโรงภาพยนตร์ Lido Cineplex โดยการให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การทดลองเข้าชมภาพยนตร์หนึ่ งเรื่ องพร้ อมกับได้รับน้าเปล่ าหนึ่งขวดและมันฝรั่งทอดกรอบก่อนเข้าชม
ภาพยนตร์ โดยวิธีการสุ่ม ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับมันฝรั่งทอดกรอบขนาด 52 กรัมจานวนสองถุงหรือ
สี่ถุง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะถูกจัดที่นั่งในโรงภาพยนตร์โดยการสุ่ม ทั้งนี้เมื่อภาพยนตร์จบลงผู้วิจัย
จะทาการชั่งน้าหนักมันฝรั่งทอดกรอบและน้าเปล่าที่เหลือของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน ซึ่งมีทั้งหมด 99
ตัวอย่าง
ผลการทดลองที่สามไม่พบว่าการได้รับจานวนถุงที่แตกต่างกันจะมีผลทาให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
มีการบริโภคมันฝรั่งทอดกรอบที่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งจากการทดสอบ nonparametric
และสมการถดถอย
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ทั้งนี้ สิ่ งที่น่ าสนใจ คือ พบว่าคนส่ ว นใหญ่เกือ บครึ่ งหนึ่ งของผู้ เข้ าร่ว มการทดลอง มีพฤติกรรม
รั บ ประทานมั น ฝรั่ ง ทอดกรอบจนหมดที ล ะถุ ง และอาจจะตั ด สิ น ใจไม่ รั บ ประทานถุ ง ต่ อ ไป โดยเฉพาะ
การทีร่ ับประทานหมดถุงจานวนหนึ่งถุงหรือสองถุงเท่านั้น อาจจะนาไปสู่การจากัดปริมาณการบริโภคได้
โดยสรุป ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตเมือง
มีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อจุดยึดติดทางด้านขนาดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในต่างปร ะเทศ
เช่ น งานวิ จั ย ของ Rolls, et. al. (2004a) และ Wansink & Park (2001) ซึ่ ง เป็ น ต้ น แบบของกระบวน
การทดลองของงานวิจัยชื้นนี้ และยังพบว่ามีพฤติกรรมบริโภคจนหมดถุงอีกด้วย
จากผลข้างต้ น เชื่ อ ได้ว่ า การน าแนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ พ ฤติ ก รรมที่เหมาะสมไปประยุ ก ต์ ใ ห้
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรชาวไทย หรือ
อย่ า งน้ อ ยกลุ่ ม นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาได้ เช่ น การน าผลการศึ ก ษานี้ไ ปท าการออกแบบขนาดบรรจุ ภัณฑ์ที่
เหมาะสม ให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารในระดับที่ดีต่อสุขภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค หรืออาจจะมี
การกาหนดขนาดจานหรือบรรจุภัณฑ์สาหรับสถานบริการทางด้านอาหารของรัฐหรือเอกชน เพื่อให้ผู้บริโภค
รั บ ประทานอาหารในขนาดที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้ องกับผลในที่นี้ที่ว่า ขนาดบรรจุภัณฑ์มีผลต่อปริมาณ
การบริโภคและผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคจนหมดอีกด้วย
อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะนาผลจากงานวิจัยนี้ไปทาการต่อยอดเชิงนโยบาย ควรต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ จุ ด ยึ ด ติ ด อื่ น ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณการบริ โ ภคอาหาร เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดนโยบายและ
การออกแบบทั้งรูปแบบและขนาดบรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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ข้อมูลสาหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (กิจกรรมย่อยที่ 1)
ชื่อโครงการวิจัย ……ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการ
บริโภค…… (ส่วนกิจกรรมย่อยที่ 1)
ชื่อผู้วิจัย………ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ …………….ตาแหน่ง……ผู้ช่วยศาสตราจารย์………..
สถานที่ ติ ด ต่ อ ผู้ วิ จั ย (ที่ ท างาน) …………คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ………………...….
(ที่บ้าน) ................................................................................................................... ..............................
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) ……02-218-6188……ต่อ …... โทรศัพท์ที่บ้าน ......……………………
มือถือ … 084-132-6556…… E-mail Address : … Tanapong.P@chula.ac.th………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i
รายละเอียดโครงการวิจัย
1. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในการวิจัยก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัย มีความจาเป็นที่ท่าน
ควรทาความเข้าใจว่างานวิจัยนี้ทาเพราะเหตุใด และเกี่ยวข้องกับอะไร กรุณาใช้เวลาในการอ่านข้อมูลต่อไปนี้
อย่างละเอียดรอบคอบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจนได้ตลอดเวลา
2. โครงการนี้เป็นการศึกษาผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับปริมาณการบริโภค
3. ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 40 คน ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ
1. เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีและต้องไม่ได้เรียนด้านโภชนาการมาโดยตรง
2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นโรคที่ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร
3. รับประทานอาหาร 3 มื้อต่อวันเป็นปกติ
4. ไม่ได้กาลังลดความอ้วน หรือพยายามเพิ่มน้าหนัก และไม่ได้กาลังรับประทานยาที่ส่งผลต่อความ
อยากบริโภคอาหาร
5. มีดัชนีมวลกาย (= น้าหนักเป็นกิโลกรัม / ส่วนสูงเป็นเมตร2) อยู่ในช่วง 18.50 - 24.90 kg/m2
6. บริโภคมันฝรั่งทอดกรอบได้เป็นปกติ
4. กิจกรรมการวิจัย
นิสิตผู้เข้าร่วมการทดลองจะร่วมทาการทดลองรับประทานมันฝรั่งจานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง การทดลอง
แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 20 นาที การทดลองแต่ละครั้งจะมีเวลาห่างกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ในการทดลอง
แต่ละครั้งผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับมันฝรั่งทอดในถุงที่มีขนาดแตกต่างกันไป ได้แก่ ขนาด 52, 95, 128
และ 170 กรัม
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ในการทดลองแต่ละครั้งนิสิตจะมาที่ห้องทดลอง (ห้องศูนย์วิจัย ขั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์) ตามเวลา
ที่นัดหมายไว้ในช่วง 10.30 – 12.00 หรือ 14.30 – 16.00 โดยจะถูกขอให้ไม่รับประทานอาหารในช่วง 2
ชั่วโมงก่อนทาการทดลอง และไม่ดื่มน้า 1 ชั่วโมงก่อนการทดลองแต่ละครั้ง เมื่อมาถึงห้องทดลองนิสิตจะถูก
จัดให้นั่งที่โต๊ะทีมั่นฝรั่งทอดกรอบ 1 ถุง พร้อมด้วยน้าดื่ม 1 ขวดขนาด 750 มิลลิลิตร พร้อมด้วยหนังสืออ่าน
เล่น 5 เล่ม ปริมาณของมันฝรั่งที่นิสิตได้รับจะมีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละครั้งของการทดลองดังที่อธิบาย
ข้างต้น นิสิตต้องบริโภคมันฝรั่ง 1 ชิ้น และตอบแบบคาถามสั้นๆเกี่ยวกับรสชาติ และรูปลักษณ์ของมันฝรั่ง
นิสิตสามารถบริโภคมันฝรั่งและน้าได้ตามที่ต้องการแต่ต้องไม่ เกินปริมาณที่จัดให้แต่แรก นิสิตจะต้องอยู่ใน
ห้องทดลองอย่างน้อยเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อที่จะได้รับค่าเสียเวลาจากการทดลอง เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองใน
แต่ละครั้งนิสิตจะได้รับค่าเสียเวลาจากการร่วมการทดลองทันที หากผู้เข้าร่วมการทดลองมีเหตุจาเป็นต้อง
ออกจากห้องทดลองก่อนครบ 15 นาที ผู้ทดลองจะไม่ได้รับค่าเสียเวลาสาหรับการทดลองครั้งนั้น แต่ผู้เข้าร่วม
การทดลองสามารถมาทาการทดลองต่อในวันอื่นได้
ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว และความเห็ น จากแบบสอบถามที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองได้ ใ ห้ แ ก่
โครงการวิจัย เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะถูกทาลาย เช่น จะ
ทาลายแบบสอบถาม และลบข้อมูลที่บันทึกในดิสก์
5. การให้ข้อมูลแก่นิสิตนักศึกษาในการทดลองวิจัย
สาหรับโครงการนี้ ผู้ให้ข้อมูลแก่นิสิตนั้นคือ หัวหน้าโครงการวิจัย (ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ) และ/
หรือ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โดยผ่านเอกสารชี้แจง และขยายความโดยการอธิบายกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม
6. ในการคัดกรองผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม หากพบว่าผู้นั้นไม่อยู่ในเกณฑ์คัดเข้า
และอยู่ในสภาวะที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ/แนะนา โครงการวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วม
วิจัยท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ 3
7. อัน ตรายหรื อ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่กลุ่ มประชากรหรือผู้ มีส่ว นร่วมในการวิจัย --- ใน
งานวิจัยนี้มีความเสี่ยงต่า เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี ไม่มีกิจกรรมที่อยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุห รือ
สภาวะเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องไม่เป็นผู้มีประวัติภูมิแพ้อาหารประเภท มันฝรั่ง ผงชูรส
หรือข้าวโพดคั่ว ทั้งนี้ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นจากการวิจัย ทางโครงการวิจัยจะนาส่งผู้เข้าร่วมการทดลองยัง
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อทาการรักษาต่อไป โดยหัวหน้าโครงการวิจัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา
8. ประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัย
ประโยชน์ทางตรงต่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ : ได้รับค่าเสียเวลา (ดังตารางแนบ)

53

ประโยชน์ต่อองค์ความรู้ : โครงการวิจัยชุดนี้ เป็ นโครงการวิจัยที่ริเริ่มสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ย วกับ เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมในประเทศไทย นิสิ ตผู้ เข้าร่ว มจะมีส่ ว นช่ว ยพัฒ นาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และยังเป็นโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอีกด้วย
9. การเข้าร่วมในการวิจัยในโครงการนี้เป็นโดยสมัครใจ และผู้เข้าร่วมสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วม
หรือถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกขณะ โดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่สูญเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ การตัดสินใจเข้า
ร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ไม่มีผลต่อการศึกษาหรือผลต่อการเรียนใดๆ
10. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัยให้สอบถามเพิ่มเติมได้โดยสามารถติดต่อผู้วิจัยได้ตลอดเวลา
และหากผู้วิจัยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์หรือโทษเกี่ยวกับการวิจัย ผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบอย่าง
รวดเร็วเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทบทวนว่ายังสมัครใจจะอยู่ในงานวิจัยต่อไปหรือไม่
11. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะเก็บเป็นความลับ หากมีการเสนอผลการวิจัยจะเสนอเป็นภาพรวม
ข้อมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้จะไม่ปรากฏในรายงาน
12. โครงการวิจัยชุดนี้มีการจ่ายค่าชดเชยการเสียเวลาแก่นิสิตสาหรับกิจกรรมที่ 1 ดังต่อไปนี้
กิจกรรม
ทาการทดลองครั้งที่ 1
ทาการทดลองครั้งที่ 2
ทาการทดลองครั้งที่ 3
ทาการทดลองครั้งที่ 4
รวมค่าเสียเวลาทั้งหมด

ค่าเสียเวลา
250 บาท
250 บาท
250 บาท
750 บาท
1,500 บาท

13. หากท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามข้อมูลดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 อาคารจามจุรี 1 ชั้น 2 ถนน
พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-3202 E-mail: eccu@chula.ac.th”
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หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (สาหรับกิจกรรมที่ 1)
ทาที่.......................................................................
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................
เลขที่ ประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย…................……
ข้าพเจ้า ซึ่งได้ลงนามท้ายหนังสือนี้ ขอแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ....ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค......
ชื่อผู้วิจัย ……………ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ ………………………..
ที่อยู่ที่ติดต่อ .............คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.................โทรศัพท์ ........ 084-132-6556.......

ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ในการทาวิจัย รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่
จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้ โดยได้อ่าน
รายละเอียดในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด และได้รับคาอธิบายจากผู้วิจัย จนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยข้าพเจ้า
ยินยอม เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามในชุดโครงการวิจัยข้างต้น โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมที่กาหนดเป็น
จานวนไม่ต่ากว่า 4 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละประมาณ 20 นาที ตามวันเวลาและสถานที่ที่คณะวิจัยกาหนด โดยกิจกรรมที่
ต้องทาแต่ละครั้งประกอบด้วย 1. ตอบสอบถามสั้นๆ 2. นั่งอยู่ในห้องเพื่อบริโภคมันฝรั่ง 15 นาที
ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการถอนตัว
ออกจากการวิจัยนั้น จะไม่มีผลกระทบในทางการศึกษาหรือผลกต่อการเรียนใดๆ ต่อข้าพเจ้าทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าได้รับคารับรองว่า ผู้วิจัยจะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ผู้วิจัย จะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะนาเสนอข้อมูลการวิจัยเป็นภาพรวม
เท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดในการรายงานที่จะนาไปสู่การระบุตัวข้าพเจ้า
หากข้าพเจ้าไม่ได้รับการปฏิบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้าสามารถ
ร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254
อาคารจามจุรี 1 ชั้น 2 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-3202
E-mail: eccu@chula.ac.th
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับสาเนาเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
และสาเนาหนังสือแสดงความยินยอมไว้แล้ว
ลงชื่อ.............................................................

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

(.......ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ............)
ผู้วิจัยหลัก

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
พยาน
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ข้อมูลสาหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (กิจกรรมย่อยที่ 2)
ชื่อโครงการวิจัย ……ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการ
บริโภค…… (ส่วนกิจกรรมย่อยที่ 2)
ชื่อผู้วิจัย………ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ …………….ตาแหน่ง……ผู้ช่วยศาสตราจารย์………..
สถานที่ ติ ด ต่ อ ผู้ วิ จั ย (ที่ ท างาน) …………คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ………………...….
(ที่บ้าน) .................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) ……02-218-6188……ต่อ …... โทรศัพท์ที่บ้าน ......……………………
มือถือ … 084-132-6556…… E-mail Address : … Tanapong.P@chula.ac.th………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i
รายละเอียดโครงการวิจัย
1. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในการวิจัยก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัย มีความจาเป็นที่ท่าน
ควรทาความเข้าใจว่างานวิจัยนี้ทาเพราะเหตุใด และเกี่ยวข้องกับอะไร กรุณาใช้เวลาในการอ่านข้อมูลต่อไปนี้
อย่างละเอียดรอบคอบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจนได้ตลอดเวลา
2. โครงการนี้เป็นการศึกษาผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับปริมาณการบริโภค
3. ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 80 คน ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ
1. เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีและต้องไม่ได้เรียนด้านโภชนาการมา
โดยตรง
2. บริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ/ข้าวโพดคั่วได้เป็นปกติ
4. กิจกรรมวิจัย
นิสิตจะเข้าร่วมการทดลองโดยการนั่งชมภาพยนตร์ซึ่งมีความยาวประมาณ 2 ชม. ในสถานที่และ
เวลาที่เตรียมไว้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ในบริเวณใกล้เคียง ก่อนเข้าชมภาพยนตร์นิสิตทุกคนจะได้รับ
มันฝรั่งทอดกรอบ (หรือข้าวโพดคั่ว) 1 ถุง และน้า 1 ขวดขนาด 750 มิลลิลิตร สาหรับรับประทานในระหว่าง
ชมภาพยนตร์ โดยนิสิตจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆกันด้วยการสุ่ม โดยกลุ่มแรกจะได้รับมันฝรั่งทอดกรอบ
(หรือข้าวโพดคั่ว ) ปริมาณ 120 กรัม และกลุ่มที่สองจะได้ปริมาณ 240 กรัม โดยนิสิตสามารถยุติก ารชม
ภาพยนตร์ได้ทุกเมื่อโดยตามความสมัครใจ
เมื่อนิสิตชมภาพยนตร์เสร็จแล้ว ผู้ทาการทดลองจะเดินเก็บมันฝรั่ง/ข้าวโพดคั่วที่เหลือจากนิสิตแต่ละ
คน นิสิตต้องทาการตอบแบบสอบถามสั้น ๆเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนตัว และพฤติกรรมขณะชมภาพยนตร์ (ดัง
เอกสารแนบ)
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ทั้งนี้สาหรับข้อมูลส่วนตัวและความเห็นจากแบบสอบถามที่นิสิตได้ให้แก่โครงการวิจัย เมื่อเสร็จสิ้น
การวิจัยแล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะถูกทาลาย เช่น จะทาลายแบบสอบถาม และลบ
ข้อมูลที่บันทึกในดิสก์
5. การให้ข้อมูลแก่นิสิตในการทดลองวิจัย
สาหรับโครงการนี้ ผู้ให้ข้อมูลแก่นิสิตนั้นคือ หัวหน้าโครงการวิจัย (ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ) และ/
หรือ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โดยผ่านเอกสารชี้แจง และขยายความโดยการอธิบายกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม
6. ในการคัดกรองผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม หากพบว่าผู้นั้นไม่อยู่ในเกณฑ์คัดเข้า
และอยู่ในสภาวะที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ/แนะนา โครงการวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วม
วิจัยท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในข้อ 3ฃ
7. อัน ตรายหรื อความเสี่ย งที่ อาจเกิ ดขึ้น แก่ กลุ่ มประชากรหรื อผู้ มีส่ ว นร่ว มในการวิจัย --- ใน
งานวิจัยนี้มีความเสี่ยงต่า เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี ไม่มีกิจกรรมที่อยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุห รือ
สภาวะเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องไม่เป็นผู้มีประวัติภูมิแพ้อาหารประเภท มันฝรั่ ง ผงชูรส
หรือข้าวโพดคั่ว ทั้งนี้ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นจากการทดลอง ทางโครงการวิจัยจะนาส่งผู้เข้าร่วมการทดลอง
ยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อทาการรักษาต่อไป โดยหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา
8. ประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัย
ประโยชน์ต่อองค์ความรู้ : โครงการวิจัยชุดนี้ เป็นโครงการวิจัยที่ริเริ่มสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ย วกับ เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมในประเทศไทย นิสิ ตผู้ เข้าร่ว มจะมีส่ ว นช่ว ยพัฒ นาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และยังเป็นโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอีกด้วย
9. การเข้าร่วมในการวิจัยในโครงการนี้เป็นโดยสมัครใจ และผู้เข้าร่วมสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วม
หรือถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกขณะ โดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่สูญเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ การตัดสินใจเข้า
ร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ไม่มีผลต่อการศึกษาหรือผลต่อการเรียนใดๆ
10. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อสงสัยให้สอบถามเพิ่มเติมได้โดยสามารถติดต่อผู้วิจัยได้ตลอดเวลา
และหากผู้วิจัยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์หรือโทษเกี่ยวกับการวิจัย ผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบอย่าง
รวดเร็วเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทบทวนว่ายังสมัครใจจะอยู่ในงานวิจัยต่อไปหรือไม่
12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะเก็บเป็น ความลับ หากมีการเสนอผลการวิจัยจะเสนอเป็นภาพรวม
ข้อมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้จะไม่ปรากฏในรายงาน
13. การเข้าร่ ว มกิจ กรรมนี้ ไม่มีค่าชดเชยการเสี ยเวลา แต่ท่านจะได้รับชมภาพยนตร์โ ดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
14. หากท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามข้อมูลดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 อาคารจามจุรี 1 ชั้น 2 ถนน
พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-3202 E-mail: eccu@chula.ac.th”
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หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (สาหรับกิจกรรมที่ 2)
ทาที่.......................................................................
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................
เลขที่ ประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย…................……
ข้าพเจ้า ซึ่งได้ลงนามท้ายหนังสือนี้ ขอแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย .....ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค….
ชื่อผู้วิจัย ……………ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ ………………………..
ที่อยู่ที่ติดต่อ .............คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.................โทรศัพท์ ........ 084-132-6556.......

ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ในการทาวิจัย รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่
จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้ โดยได้อ่าน
รายละเอียดในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด และได้รับคาอธิบายจากผู้วิจัย จนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยข้าพเจ้า
ยินยอม เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามในชุ ดโครงการวิจัยข้างต้น โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและ
สถานที่คณะวิจัยกาหนด 1 ครั้ง โดยกิจกรรมที่ต้องทาโดยคือ 1. ชมภาพยนตร์ 1 เรื่อง 2. บริโภคของอาหารทานเล่น
ผู้วิจัยจัดไว้ให้ตามปริมาณต้องการ 3. ตอบแบบสอบถามสั้นๆ ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการถอนตัว
ออกจากการวิจัยนั้น จะไม่มีผลกระทบในทางการศึกษาหรือผลกต่อการเรียนใดๆ ต่อข้าพเจ้าทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าได้รับคารับรองว่า ผู้วิจัยจะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะนาเสนอข้อมูลการวิจัยเป็นภาพรวม
เท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดในการรายงานที่จะนาไปสู่การระบุตัวข้าพเจ้า
หากข้าพเจ้าไม่ได้รับการปฏิบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้าสามารถ
ร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254
อาคารจามจุรี 1 ชั้น 2 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-3202
E-mail: eccu@chula.ac.th
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับสาเนาเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
และสาเนาหนังสือแสดงความยินยอมไว้แล้ว
ลงชื่อ.............................................................

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

(.......ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ............)
ผู้วิจัยหลัก

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
พยาน
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เอกสารแนบท้ายสาหรับการทดลองที่ 1
เอกสารแนบท้าย 1.1: ประกาศรับสมัครสาหรับร่วมทดลอง (ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองอ่าน)

รับสมัครนิสติ ที่สนใจเข้าร่วมการทดลองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
คุณสมบัติผู้สามารถเข้าร่วมทดลอง
1. เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีและต้องไม่ได้เรียนด้านโภชนาการมาโดยตรง
2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นโรคที่ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร
3. รับประทานอาหาร 3 มื้อต่อวันเป็นปกติ
4. มีดัชนีมวลกาย (= น้าหนักเป็นกิโลกรัม / ส่วนสูงเป็นเมตร2) อยู่ในช่วง 18.50 - 24.90 kg/m2
5. ไม่ได้กาลังลดความอ้วน หรือพยายามเพิ่มน้าหนัก และไม่ได้กาลังรับประทานยาที่ส่งผลต่อความอยาก
บริโภคอาหาร
6. บริโภคมันฝรั่งทอดกรอบได้เป็นปกติ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องปฏิบัติในการทดลอง
1. ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องทาการทดลองทั้งหมด 4 ครั้งที่ การทดลองแต่ละครั้งใช้เวลา 20 นาที และการ
ทดลองแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถเลือกเวลาทาการ
ทดลองได้เองในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.30 – 12.00 น. และ 14.30 – 16.00 น.
2. ในวันที่ทดลองผู้เข้าร่วมการทดลองต้องรับประทานอาหาร 3 มื้อตามปกติ
3. ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องงดบริโภคอาหาร 2 ชม. ก่อนการทดลอง และงดบริโภคน้า 1 ชม. ก่อนร่วมการ
ทดลอง
4. ในการทดลองแต่ละครั้ง สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องทาคือ
1. ชิมมันฝรั่งหนึ่งชิ้น
2. ตอบแบบสอบถามสั้นเกี่ยวกับมันฝรั่งที่ได้บริโภค
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3. รั บ ประทานมั น ฝรั่ ง และน้ าที่ เ หลื อ ได้ ต ามต้ อ งการ โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว มการทดลองต้ อ งนั่ ง อยู่ ใ น
ห้องทดลองเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
4. ผู้เข้าร่วมการทดลองมีสามารถยุติการทดลองได้ทุกเวลาตามต้องการ แต่ ผู้เข้าร่วมการทดลองจะ
ไม่ได้รับเงินจากการทดลองในส่วนที่เหลือ
ค่าตอบแทนจากการร่วมการทดลอง
กิจกรรม

ค่าตอบแทน

ทาการทดลองครั้งที่ 1

250 บาท

ทาการทดลองครั้งที่ 2

250 บาท

ทาการทดลองครั้งที่ 3

250 บาท

ทาการทดลองครั้งที่ 4

750 บาท

รวมค่าตอบแทนทั้งหมด

1,500 บาท
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เอกสารแนบที่ 1.2:
แบบสอบถามสาหรับผู้เข้าร่วมการทดลอง

รหัสผู้เข้าร่วมการทดลอง

ส่วนที่ 1: ประวัติส่วนตัว (กรอกเมื่อร่วมการทดลองครั้งแรกเท่านั้น)
1. ชื่อ

นามสกุล

2. เกิดวันที่

เดือน

3. ศึกษาอยู่คณะ

ชั้นปีที่

พ.ศ.

4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
5. Email
6. ส่วนสูง ________ ซม. น้าหนัก ______ kg.
7. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นโรคที่ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร __ใช่ __ไม่ใช่
8. รับประทานอาหาร 3 มื้อต่อวันเป็นปกติ

__ใช่ __ไม่ใช่

9. ไม่ได้กาลังลดความอ้วน หรือพยายามเพิ่มน้าหนัก และไม่ได้กาลังรับประทานยาที่ส่งผลต่อความ
อยากบริโภคอาหาร

__ใช่ __

ไม่ใช่
10. บริโภคมันฝรั่งทอดกรอบได้เป็นปกติ

__ใช่ __ไม่ใช่

11. โดยเฉลี่ยแล้วอาหารที่คุณรับประทานในแต่ละมื้อราคาประมาณ

_________ บาท
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ส่วนที่ 2: แบบสอบถามสาหรับผู้เข้าร่วมการทดลองในการทดลองแต่ละครั้ง
รหัสผู้เข้าร่วมการทดลอง 
1. วัน จ. อ. พ. พฤ. ศ.
2. วันที่

เดือน

พ.ศ.

3. คุณรับประทานอาหารมาในช่วง 2 ขม.ก่อนหน้านี้

 ใช่

 ไม่ใช่

4. คุณดื่มน้าในช่วง 1 ขม.ก่อนหน้านี้

 ใช่

 ไม่ใช่

5. วันนี้คุณรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายเวลา _______ น.
6. ระบุระดับความหิวในตอนนี้ของคุณในช่วงคะแนน 1-10. (1 = ไม่หิวเลย และ 10 = หิวมากที่สุด)
________________
7. ระบุระดับอารมณ์ในตอนนี้ของคุณในช่วงคะแนน 1-10. (1 = เศร้ามาก และ 10 = มีความสุขมาก)
________________
8. กรุณาเปิดถุงมันฝรั่งและหยิบมันฝรั่งเพื่อรับประทาน 1 ชิ้น แล้วกรุณาตอบคาถามต่อไปนี้
เห็ น ด้ ว ยอย่ า ง

เห็นด้วย

เฉยๆ

ไ ม่ เ ห็ น

ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง

4

3

ด้วย

ยิ่ง

2

1

5
1. ปกติฉันชอบทานมันฝรั่งทอด
3. ฉันชอบรูปลักษณ์ภายนอกของบรรจุภัณฑ์ที่
เห็น
3. ฉันชอบรูปลักษณ์ภายนอกของอาหารที่พึ่งชิม
4. ฉันชอบรสชาติของอาหารที่พึ่งชิม
5. ฉันชอบกลิ่นของอาหารที่พึ่งชิม
6. ฉันชอบเนื้อสัมผัสของอาหารที่พึ่งชิม

คุณสามารถรับประทานมันฝรั่งและน้าได้ตามต้องการ นาฬิกาจะปลุกเตือนเมื่อครบ 15 นาที
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เอกสารแนบ 1.3:
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของผู้ทาการทดลอง
รหัสผู้เข้าร่วมการทดลอง 
วันที่ทาการทดลอง

_________________________

ครั้งที่ทาการทดลอง

_________________________

วัน เวลา นัดหมายสาหรับการทดลองครั้งต่อไป

_________________________

เวลาเริ่มต้นการทดลอง

_________________________

ขนาดของถุงมันฝรั่ง

_________________________ กรัม

ปริมาณมันฝรั่งที่เหลือ

_________________________ กรัม

ปริมาณน้าที่เหลือ

_______________ มิลลิลิตร

เวลาสิ้นสุดการทดลอง

_______________

ชื่อ นามสกุลผู้บันทึกข้อมูล

_______________
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เอกสารแนบท้ายสาหรับการทดลองที่ 2
เอกสารแนบ 2.1: ประกาศเชิญชวนสาหรับผู้เข้าร่วมการทดลอง

รับสมัครนิสติ ที่สนใจเข้าร่วมการทดลองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
คุณสมบัติผู้สามารถเข้าร่วมทดลอง
1. เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีและต้องไม่ได้เรียนด้านโภชนาการมาโดยตรง
2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นโรคที่ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร
3. รับประทานอาหาร 3 มื้อต่อวันเป็นปกติ
4. มีดัชนีมวลกาย (= น้าหนักเป็นกิโลกรัม/ส่วนสูงเป็นเมตร2) อยู่ในช่วง 18.50 - 24.90 kg/m2
5. ไม่ได้กาลังลดความอ้วน หรือพยายามเพิ่มน้าหนัก และไม่ได้กาลังรับประทานยาที่ส่งผลต่อความอยาก
บริโภคอาหาร
6. บริโภคมันฝรั่งทอดกรอบ/ข้าวโพดคั่วได้เป็นปกติ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องปฏิบัติในการทดลอง
1. ร่วมชมภาพยนตร์ 1 เรื่องและบริโภคและมันฝรั่งทอดกรอบ/ข้าวโพดคั่ว และน้าดื่มในสถานที่ที่จัดไว้ให้
2. คืนมันฝรั่งทอดกรอบ/ข้าวโพดคั่วที่เหลือจากการรับประทานให้ผู้ทาการทดลองหลังจากชมภาพยนตร์
เสร็จ
3. ทาแบบสอบถามสั้นๆ
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เลขตัว๋ _____________

เอกสารแนบ 2.2: แบบสอบถามสาหรับผู้ทดลอง

ข้อมูลส่วนบุคคล
ขอความกรุณาท่านตอบคาถามดังต่อไปนี้ โดยใส่เครื่องหมาย x หรือใส่คาตอบในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้
1. เพศของท่าน คือ

(1) เพศชาย

(2) เพศหญิง

2. อายุของท่าน คือ ____________ ปี
3. ท่านเรียนอยู่ที่คณะ
_____________________________________________________________________
4. ท่านเรียนอยู่ชั้นปีที่
_____________________________________________________________________
5. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของท่าน คือ
(1) 0.01 - 1.50
2.50
(4) 2.51 - 3.00
3.51 - 4.00

(2) 1.51 - 2.00
(5) 3.01 - 3.50

6. ท่านพักอาศัยอยู่กับใคร
(1) อยู่คนเดียว
(2) อยู่กับพ่อแม่
(4) อยู่กับญาติ (ที่ไม่ใช่พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง)

( 3) 2. 01 ( 6)

(3) อยู่กับพี่น้อง (พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วย)
(5) อื่นๆ

7. รายได้ต่อเดือนของท่าน (รวมทุกแหล่งรายได้ ทั้งจากที่บ้านและการทางาน) คือ
(1) 1 - 3,000 บาท
(2) 3,000 - 4,500 บาท
(3) 4,500 - 6,000 บาท
(4) 6,000 - 7,500 บาท
(5) มากกว่า 7,500 บาท
8. ส่วนสูงของท่าน คือ _______________ เซนติเมตร
9. น้าหนักของท่าน คือ _______________ กิโลกรัม
10. รสชาติของอาหารที่ท่านชอบรับประทาน คือ
(1) เปรี้ยว
(2) หวาน
(4) เผ็ด
(5) จืด

(3) เค็ม
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เลขตัว๋ _____________

11. วิธีการประกอบอาหารที่ท่านรับประทานเป็นประจา คือ
(1) ต้ม
(2) ผัด
(4) ทอด
(5) ต้ม
12. ปกติ ท่านรับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อหรือไม่
(1) ใช่  กรุณาข้ามข้อ 13 ไปตอบข้อ 14 เลย

(3) แกง
(6) ไม่ปรุงสุก
(2) ไม่  กรุณาตอบข้อ 13

13. ถ้าตอบว่าไม่ในข้อ 11 มื้อใดที่ท่านมักจะข้ามไป ไม่รับประทาน
(1) เช้า
(2) กลางวัน
14. ท่านควบคุมอาหาร/ ลดความอ้วนอยู่หรือไม่
(1) ใช่ กาลังควบคุมอาหารอยู่

(3) เย็น
(2) ไม่ ไม่ได้ควบคุมอาหารอยู่

15. ท่านคิดว่าความรู้ทางด้านโภชนาการของท่านมีมากน้อยเพียงใด
(1) น้อยมาก (2) น้อย
(3) ปลานกลาง
(4) มาก

(5) มากที่สุด

16. ท่านมีประสบการณ์ในการอ่านฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อย่างไรบ้าง
(1) ไม่รู้จักฉลากโภชนาการ
(2) รู้จักฉลากโภชนาการ แต่ไม่เคยอ่าน
(3) รู้จักฉลากโภชนาการ และอ่านบ้างตามโอกาส
(4) รู้จักฉลากโภชนาการ และอ่านฉลากโภชนาการเป็นประจา
17. คุณรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายเมื่อไร เวลา..........................
18. ระบุระดับความหิวของคุณในตอนนี้ในช่วงคะแนน 1 - 10

(1 = ไม่หิวเลย และ 10 = หิวมากที่สุด)
1

2

3

4

5

6

67

7

8

9

10

เลขตัว๋ _____________
ขอบคุณสาหรับการร่วมกิจกรรมดูหนังของคุณ
กรุณาตอบคาถามตามนี้ เพื่อช่วยในการปรับปรุงกิจกรรมของเรา
ไม่เห็นด้วย
มาก
1. มันฝรั่งที่คุณบริโภคระหว่างดูหนังมีรสชาติดี
2. ตอนดูหนังฉันมีอารมณ์ดี
3. ฉันบริโภคมากเกินไปในขณะดูหนัง
4. ฉันสนุกไปกับการดูหนัง
5. ฉันพยายามที่จะไม่บริโภคมากเกินไปตอนดูหนัง
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เ ห็ น ด้ ว ย

1

2

1
1
1

2
2
2

3

3
3
3
1
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68
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5

4
4
4
2

6

5
5
5
3

7

8

9

6 7 8
6 7 8
6 7 8
4 5 6

9
9
9
7

ภาคผนวก 3

69

ภาพบรรยากาศการทดลองในห้องปฏิบัตกิ ารทดลอง

70

ภาพบรรยากาศการทดลองในโรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex

71

ภาพบรรยากาศการทดลองในโรงภาพยนตร์ Lido Cineplex

72

ภาคผนวก 4

73

ภาพบรรยากาศการนาเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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