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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั พฤติกรรมการบริ โภคอาหารได้รับ
อิทธิ พลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม
และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้
ผูค้ นขาดความสนใจเรื่ องโภชนาการ ซึ่ งมีความนิ ยมใน
การรับประทานอาหารอาหารจานด่วนหรื อฟาสต์ฟู้ดการ
บริ โภคอาหารขยะ ทาให้ มีปัญหาตามมาในเรื่ องสุขภาพ
เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็ นต้ น จึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาระบบแนะนาการบริ โภคอาหารเพื่อช่วยในการ
วิ เ คราะห์ จ านวนพลั ง งานของอาหารและช่ ว ยให้
คาแนะนาในการบริ โภคอาหาร โดยทาการวิเคราะห์การ
บริ โ ภคอาหารอาหารจากดัช นี ม วลกายและจ านวน
พลัง งานที่ ร่ า งกายต้ องการเพื่ อ ให้ ค าแนะน าในการ
บริ โภคอาหารให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคโดย
ออกแบบให้ ใช้ งานง่ายต่อการใช้ งาน จากผลการศึกษา
พบว่าผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจ ( x = 4.28 และ
S.D = 0.58 ) แสดงให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถช่วย
วิเคราะห์และให้คาแนะนาในการบริโภคอาหารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ— ระบบแนะนาการบริโภอาหาร, ดัชนีมวล
กาย, พลังงานทีร่ ่างกายต้องการ

ABSTRACT
Presently, consumer behavior has been
influenced by social and culture changes as well
as the evolution of information technology. This
makes people not pay attention to nutrition and
more favor fast food. Consuming fast food or
junk food can cause several problems of health
such as diabetes and heart disease. Hence, this
thematic presents the development of food
recommendation system to analyze the amount
of energy from food and to give suggestion in
nutrition based on the analysis of body mass
index and basal metabolic rate so that ones can
choose food that is suitable for his or her body
and exercise behavior. In addition, the system is
designed for ease of use. Evaluation results show
that users have the satisfaction level of 4.28
proving that the proposed system is appropriate
for use and able to truly analyze and advise
nutrition consumption.
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เป็ นสิ่ งสาคัญโภชนบัญญัติ 9 ประการ(กอง

BASAL METABOLIC RATE

โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข)

1. บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมาก
มีผลทาให้ขอ้ มูล ข่าวสาร วิถีการดารงชี วติ ของแต่
ละชาติสามารถถ่ายทอดถึงกันได้ง่าย รวดเร็ ว และ
ไร้พรมแดน โดยในช่วงที่ผา่ นมาพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างชัดเจน เนื่ องจากอิทธิ พลของชาติตะวันตกที่
แพร่ หลายเข้ามาอย่างรวดเร็ ว สาเหตุปัญหาด้าน
การบริ โภคอาหารในสังคมเมือง ส่ วนใหญ่เกิด
จากการรับเอาวัฒนธรรมของสังคมตะวันตกมาใช้
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ที่ตอ้ งใช้ชีวติ
ที่เร่ งรี บจากปั จจัยต่างๆเป็ นตัวบังคับร่ วมกับ
อิทธิพลของการโฆษณา และ เทคนิคการสร้าง
แรงจูงใจสู ง จึงมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นอย่างนักเรี ยน
และ นักศึกษา ที่จดั ว่าเป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อการเกิด
ปั ญหาทางโภชนาการ เนื่ องจากกลุ่มวัยรุ่ นมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ โดยยึด
หลักความสะดวก สบาย รวดเร็ ว ในการบริ โภค
อาหาร ทาให้เกิดผลเสี ยตามมาในเรื่ องสุ ขภาพ
การดูแลสุ ขภาพเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงนั้น การรู ้จกั เลือกรับประทานอาหาร ถือ

เป็ นข้อบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุ ขจัดทาขึ้น
เพื่อแนะนาประชาชนให้มีความรู้ และความเข้าใจ
ในการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดี ซึ่ง
ประกอบด้วยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยง
การกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด กินหวาน
มากเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ และหลอดเลือด
นอกจากผูบ้ ริ โภคควรพิจารณาดัชนี มวล
ร่ างกาย (Body Mass Index, BMI) ของตนคือ
อัตราส่ วนระหว่า งน้ า หนัก ต่ อส่ วนสู ง ที่ ใ ช้ช้ ี ว่า
อ้ว นหรื อ ผอม ในผูใ้ หญ่ ต้ งั แต่ อ ายุ 20 ปี ขึ้ น ไป
ความสาคัญของการรู ้ ค่า ดัชนี มวลร่ า งกาย เพื่อดู
อัต ราการเสี่ ยงต่ อ การเกิ ด โรคต่ า งๆ ถ้ า ค่ า ที่
คานวณได้ มากหรื อน้อยเกินไป เพราะถ้าเป็ นโรค
อ้วนแล้ว จะมีภาวะเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคความดัน
โรคเบาหวาน เป็ นต้น แต่ในขณะเดียวกัน ผูท้ ี่ผอม
เกิ นไป ก็จะเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ ประสิ ทธิ ภาพใน
การท างานของร่ า งกายลดลง ดัง นั้น ควรรั ก ษา
ระดับ น้ า หนัก ให้อยู่ใ นเกณฑ์ป กติ สิ่ ง ส าคัญอี ก
ประการที่ควรพิจารณาคือ Basal Metabolic Rate
(BMR) หมายถึงอัตราการความต้องการเผาผลาญ
ของร่ างกายในชี วิตประจาวัน หรื อจานวนแคลอรี่
ขั้น ต่ า ที่ ต้องการใช้ใ นชี วิ ตแต่ ล ะวัน ดัง นั้น การ
คานวณ BMR จะช่วยให้คุณคานวณปริ มาณแคลอ
รี่ ที่ใช้ต่อวันเพื่อรักษาน้ าหนักปั จจุบนั ได้ และเมื่อ
อายุมากขึ้นเราจะควบคุมน้ าหนักได้ยากขึ้น เพราะ
BMR เราลดลง การอดอาหารก็เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่
ทาให้ BMR ลดลง วิธีป้องกันคือ "หมัน่ ออกกาลัง
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กาย" เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเผาผลาญ ซึ่ ง
จะทาให้ BMR ไม่ลดลงเร็ วเกินไป
2. แนวคิด ทฤษฎี และกำรศึกษำทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ระบบแนะนา (Recommendation System)
ระบบแนะน าเป็ นระบบสารสนเทศ
รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ใ ช้ใ นการแนะนาข้อมู ล ที่ มี ความ
เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง นั้น หรื อ มี แ นวโน้ม ว่า สนใจแก่
ผูใ้ ช้งาน เช่ น เพลง หนัง หรื อ คลิปวิดีโอ เป็ นต้น
ซึ่ ง ระบบแนะนาจะใช้ข ้อมู ล บางส่ วนมาอ้า งอิ ง
เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลที่คาดการณ์ วา่ ผูใ้ ช้งาน
สนใจ โดยข้ อ มู ล มาจากรายการข้ อ มู ล หรื อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งระบบ
แนะนามีส่วนประกอบหลักสี่ ส่วนดังนี้ (เปรมฤดี
และ สุ พจน์ ,2533)
2.2. การวิเคราะห์ดชั นีมวลกาย(Body Mass Index
: BMI ) และจ านวนพลัง งานที่ ร่ า งกายต้อ งการ
(Basal Metabolic Rate: BMR)
จากศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ในการ
วิ เ คราะห์ พ ลั ง งานในด้ า นต่ า งๆของร่ างกาย
คณะผูว้ ิจยั ได้ป ระยุกต์ใ ช้วิธีก ารวิเคราะห์ ขอ้ มูล
ดัช นี ม วลกาย และจ านวนพลั ง งานที่ ร่ างกาย
ต้องการมาประยุกต์ใช้ในการวิจยั เพื่อวิเคราะห์จอ้
มูลพื้นฐานของผูบ้ ริ โภคอาหาร มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1ค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass
Index)คืออัตราส่ วนระหว่างน้ าหนักต่อส่ วนสู ง ที่
ใช้บ่งว่าอ้วนหรื อผอม ความสาคัญของการรู ้ค่า
ดัชนีมวลร่ างกาย เพื่อดูอตั ราการเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคต่างๆ ถ้าค่าที่คานวนได้ มากหรื อน้อยเกินไป
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของร่ างกายลดลง
ดังนั้นควรรักษาระดับน้ าหนักให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ

2.2.2 Basal Metabolic Rate (BMR) คือ
อัตราการความต้องการเผาผลาญของร่ างกายใน
ชีวติ ประจาวัน หรื อจานวนแคลอรี่ ข้ นั ต่าที่
ต้องการใช้ในชี วติ แต่ละวัน ดังนั้นการคานวณ
BMR จะช่วยให้คุณคานวณปริ มาณแคลอรี่ ที่ใช้
ต่อวันเพื่อรักษาน้ าหนักปั จจุบนั ได้ และเมื่ออายุ
มากขึ้นเราจะควบคุมน้ าหนักได้ยากขึ้น เพราะ
BMR เราลดลง การอดอาหารก็เป็ นสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้ BMR ลดลง วิธีป้องกันคือ "หมัน่ ออกกาลัง
กาย" เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเผาผลาญ ซึ่ ง
จะทาให้ BMR ไม่ลดลงเร็ วเกินไป
2.9 ระบบที่เกี่ยวข้ อง

รูปที2่ .9.1 หน้ าเว็บ
http://kcal.memo8.com/bmi/

ปั ญหาที่พบในการใช้ งานของระบบ คือ ไม่สามารถ
คานวณปริมาณพลังงานจากเมนูอาหารที่เลือกได้ วา่ เกิน
ค่า TDEE ที่ควรจะเป็ นหรื อไม่ นอกจากนี ้ยังไม่สามารถวิ
นิฉยั ผล BMI ได้ อย่างอัตโนมัติ"

3. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
ระบบแนะน าการบริ โภคอาหารมี วิ ธี ก าร
ดาเนินงานวิจยั และขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
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3.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำ

1) ระบบปฏิบตั ิการ Windows
2) Web Brower Chrome
3.1.2)ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
เริ่ มต้น
1.รวบรวมข้อมูลและศึกษาทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2.นาข้อมูลที่ได้มาออกแบบและพัฒนาระบบ
3.เตรี ยมข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์

4.ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ

5.จัดทาเว็บไซต์
6.ทดสอบการทางานของเว็บไซต์
เพื่อจะได้ปรับปรุ งแก้ไข

7.สรุ ปผลของงานวิจยั ในทุกๆด้าน
สิ้ นสุ ด
รู ปที่ 3.1ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา

3.2วิธีคำนวณดัชนีมวลกำย Body Mass
Index (BMI)

สู ตรคานวณดัชนีมวลกายคือ [ดัชนีมวลกาย=
น้ าหนักตัว / ความสู ง ยกกาลังสอง]
40 หรื อมากกว่านี้ : โรคอ้วนขั้นสู งสุ ด
35.0 - 39.9: โรคอ้วนระดับ2
28.5 - 34.9: โรคอ้วนระดับ1
23.5 - 28.4: น้ าหนักเกิน
18.5 - 23.4: น้ าหนักปกติ
น้อยกว่า 18.5: น้ าหนักน้อย
3.3วิธีคำนวณกำรเผำผลำญพลังงำน Basal
Metabolic Rate (BMR)
สู ตรคานวณอัตราการเผาผลาญของร่ างกายใน
ชีวติ ประจาวันคือสาหรับผูช้ าย : BMR = 66 +
(13.7 x น้ าหนักตัวเป็ น กก.) + (5 x ส่ วนสู งเป็ น
ซม.) – (6.8 x อายุ)สาหรับผูห้ ญิง : BMR = 665 +
(9.6 x น้ าหนักตัวเป็ น กก.) + (1.8 x ส่ วนสู งเป็ น
ซม.) – (4.7 x อายุ)จะสังเกตได้วา่ น้ าหนัก ส่ วนสู ง
และอายุมีผลต่อการเผาผลาญพลังงาน เมื่อหาค่า
BMR (Basal Metabolic Rate) มาแล้วเราก็จะ
สามารถรู ้ได้วา่ เรามีการการเผาผลาญพลังงานโดย
ไม่ทากิจกรรมอะไรเลยเท่าไร แต่หากเรามี
กิจกรรมอย่างออกกาลังกายจะมีการเผาผลาญ
พลังงานโดยคานวณได้ดงั นี้
"การเผาผลาญพลังงานโดยปกติ = BMR x ตัว
แปร"โดยตัวแปรของเราจะขึ้นอยูก่ บั การออก
กาลังของเราดังนี้
นัง่ ทางานอยูก่ บั ที่ และไม่ได้ออกกาลังกายเลย =
BMR x 1.2 ออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาเล็กน้อย
ประมาณอาทิตย์ละ 1-3 วัน = BMR x 1.375
ออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาปานกลาง ประมาณ
อาทิตย์ละ 3-5 วัน = BMR x 1.55 ออกกาลังกาย
หรื อเล่นกีฬาอย่างหนัก ประมาณอาทิตย์ละ 6-7
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วัน = BMR x 1.725 ออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬา
อย่างหนักทุกวันเช้าเย็น = BMR x 1.9

รู ปที่3.4.2.1Class Diagram ของระบบแนะนาการ
บริ โภคอาหารโดยใช้การวิเคราะห์ดชั นีมวลกาย
และปริ มาณพลังงานที่ร่างกายต้องการ

3.4.กำรวิเครำะห์ และออกแบบ
3.4.1 Use Case Diagram ของระบบ
แนะนาการบริ โภคอาหารโดยใช้การวิเคราะห์
ดัชนีมวลกายและปริ มาณพลังงานที่ร่างกาย
ต้องการ

3.4.3.1 Sequence Diagram :
คำนวณค่ ำดัชนีมวลกำย

รู ปที่3. 4.1 Use Case Diagram: ระบบแนะนา

การบริ โภคอาหารโดยใช้การวิเคราะห์
3.4.2.1Class Diagram ของระบบแนะนาการ
บริ โภคอาหารโดยใช้การวิเคราะห์ดชั นีมวล
กายและปริ มาณพลังงานที่ร่างกายต้องการ

รู ปที่ 3.4.3.1 แสดงกำรคำนวณค่ ำ
ดัชนีมวลกย
3.4.3.2 Sequence Diagram :
คำนวณพลังงำนและแนะนำเมนูอำหำร
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รู ปที3่ .4.3.2 แสดงกำรคำนวนพลังงำนและ
แนะนำกำรเลือกเมนูอำหำร
4. ผลกำรศึกษำ
หน้าแรกของระบบแนะนาการบริ โภคอาหาร

รู ปที่4.2 หน้าจอแสดงระบบก่อนการคานวณค่า
รู ปที่ 4 .1 หน้าแรกของระบบการเลือกบริ โภค
อาหาร: http://127.0.0.1/calories/index.aspx
หน้าแรกของระบบนี้ประกอบด้วย
1.คานวณค่าดัชนีมวลกาย
2.คานวณพลังงานและการเลือกเมนูอาหาร
หน้าจอแสดงระบบก่อนการคานวณค่าดัชนีมวล
กาย

ดัชนีมวลกาย
หน้าจอแสดงก่อนคานวนBMR
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แบบสอบถามเป็ น 2ตอน คื อ ความพึ งพอใจใน
การใช้งานระบบ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมี
ระดับคะแนน 1-5 ตามแบบของลิเคอ์ท (Likert
Rating Scale) ซึ่ งอยูใ่ นน้ าหนักดังนี้
นาข้อมูลมาหาค่าความพึงพอใจโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป (The Statistical Package for Social
Science : SPSS) โดยใช้เป็ นเกณฑ์การวิเคราะห์
และแปรรู ปข้อมูลการจัดช่ วงค่าเฉลี่ ย ของเบสท์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.50 มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.50 มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
รู ปที่4.4หน้าจอแสดงก่อนคานวนBMR
4.2 กำรวัดผล
จากตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการประเมิ นระดับ ความพึ ง
พอใจในการใช้ ง านระบบแนะน าการบริ โภค
อาหารโดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ ดัช นี ม วลกายและ
ปริ มาณพลังงานที่ร่างกายต้องการ จานวนทั้งหมด
30 ราย มาตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับการใช้งาน
ระบบแนะน าการบริ โภคอาหารโดยใช้ ก าร
วิเ คราะห์ ดัช นี ม วลกายและปริ ม าณพลัง งานที่
ร่ า งกายต้องการและนาข้อมู ล ที่ไ ด้ท าการวัดผล
ประสิ ทธิภาพของเว็บไซด์
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการวัด ผล เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด ปลายเปิ ด ให้ ผู้ต อบ

4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.50 มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ในการด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยมี การดาเนิ นงานตามขั้นตอนต่ างๆ เพื่ อเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ของกลุ่ มผู ้ ใ ช้ ร ะบบ มี การ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์จากผูใ้ ช้ 30 คน ทา
การตอบแบบสอบถาม
2. แจกแบบสอบถามให้กบั ผูใ้ ช้เว็บไซด์
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3. ให้ผใู้ ช้ได้ปฏิบตั ิงาน โดยทดลองใช้
งานเว็บไซด์
4. ผูใ้ ช้เว็บไซด์ตอบแบบสอบถาม
จากนั้นทาการเก็บแบบสอบถาม
4.2.1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
พบว่า userที่ เ ข้า มาใช้ง านระบบแนะน า
การบริ โภคอาหาร แสดงร้อยละของข้อมูลทัว่ ไป
ในด้าน เพศ อายุ และสิ ทธิ์ ที่เข้าใช้งานของผูต้ อบ
แบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้ น 30คน เป็ นเพศชาย
12 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 เป็ นเพศหญิง 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 60 ด้านอายุพบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง
อายุ 21-40 ปี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 99.67
รองลงมาอยู่ใ นช่ วงอายุ 41-60 ปี จานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.33
4.2.2) ความพึงพอใจในการเข้าใช้ระบบแนะนา
การบริ โภคอาหร
พบว่าผูใ้ ช้ที่เข้ามาใช้งานระบบนานการ
บริ โ ภคอาหาร แสดงจ านวน 30 คน ในด้า น
ประโยชน์ ก ารใช้ง านของระบบ มี ค่ า ความพึ ง
พอใจคิ ดเป็ น 4.80 และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เป็ น 0.70 เห็นได้วา่ ผูใ้ ช้งานในด้านประโยชน์การ
ใช้งานของของระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก

บทที่ 5สรุ ปผลกำรศึกษำ และข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลกำรศึกษำ
ระบบแนะน าการบริ โ ภคอาหารซึ่ งใช้
ข้อมูลต่างๆมาช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ได้ แ ก่ ข้อ มู ล ทั่ว ไป ข้อ มู ล การออกก าลัง กาย
ข้อ มู ล การบริ โ ภคอาหารโดยจากศึ ก ษา ระบบ
แนะน าการบริ โ ภคอาหารโดยใช้ก ารวิเ คราะห์
ดัช นี ม วลกายและปริ มาณพลั ง งานที่ ร่ างกาย
ต้องการ มาช่ วยในการวิเคราะห์ ใ ห้ก ับ ผูใ้ ช้ง าน
โดยอัตโนมัติ จากการประเมินคุณภาพและความ
พึ ง พอใจของระบบสารสนเทศแสดงให้เ ห็ นว่า
ระบบสารสนเทศที่ พ ั ฒ นาขึ้ นรั บ รองความ
ต้องการในการใช้งาน สามารถวิเคราะห์ ข้อมู ล
พื้นฐานของผูบ้ ริ โภค และให้คาแนะนาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพและพลานามัยของผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างเหมาะสม
5.2 กำรอภิปรำยผล
ผลการศึกษาผ่านแบบสอบถามสารวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบแนะนาการบริ โภค
อาหารโดยสารวจความคิดจากบุคคลทัว่ ไปและ
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จานวน
30 ราย พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้งานที่ขา้ มาใช้งานระบบ
แนะนาการบริ โภคอาหาร ในด้านการใช้งาน มีค่า
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ทาให้เห็นได้วา่
ระบบแนะนาการบริ โภคอาหาร มีประโยชน์ต่อ
การใช้งานที่ในปัจจุบนั ที่เน้นด้านสุ ขภาพ
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