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Abstract 
 

 The study of nutrition knowledge and food consumption behavior of students in Rajabhat Rajanagarindra 

University Bangkhla Center aimed to study knowledge about nutrition. Study food consumption behavior Compare 

personal data of students with knowledge about nutrition. And study the relationship between knowledge about 

nutrition and food consumption behavior of students in Rajabhat Rajanagarindra University Bangkhla center.

 The sample group that used this study was 400 of students in Rajabhat Rajanagarindra University Bangkhla 

Center. Tools used in the study were questionnaires. Data analysis by using the software package. And Statistics used 

are percentage, mean Standard Deviation Analyze the differences between groups by t-test, independent samples 

and one-way analysis of variance ANOVA (One-way analysis of variance). In case of having significant differences, the 

statistics compared once again by using the Scheffe’ method and Pearson’s correlation coefficient.

 The research found that:

 1)  The findings showed that the students at Rajabhat Rajanagarindra University Bangkhla Center had  

a good knowledge of nutrition as a whole. (Х = 0.831). When considering each aspect, it was found that Students 

had knowledge about nutrition at the good level in both aspects by sorting according to the average score including 

1) Food and nutrition consumption (Х= 0.901) And 2) food selection respectively (Х = 0.762).

 2)  Rajabhat Rajanagarindra University students at Bangkhla Center had food consumption behavior.  

The overall picture was at the good level (Х = 2.99). When considering each aspect, it was found that There was the 

good level of behavior on both sides by sorting according to the average score Namely 1) influence from media on 

food consumption behavior (Х = 2.99) and 2) consumption habits (Х = 2.24).

 3)  Rajabhat Rajanagarindra University students at Bangkhla Center with personal information such as gender, 

faculty, jurisdiction and average monthly income. There was no different knowledge about nutrition and students 

with personal information, for grade level and having different sources of knowledge about food consumption but 

having different knowledge about nutrition with statistical significance at the level at 0.05.

 4)  Knowledge of nutrition of students in Rajabhat Rajanagarindra University Bang Khla Center had no relation 

to food consumption behavior.
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บทคัดย่อ 

 การศกึษาความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ศนูย์บางคล้า 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการ ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร เปรยีบเทยีบข้อมลูส่วนบคุคลของนกัศึกษากบัความ

รูเ้กีย่วกบัโภชนาการ และศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษาคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent samples t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

ANOVA (One-way analysis of variance) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ ศูนย ์บางคล ้า มีความรู ้ เกี่ยวกับโภชนาการโดยรวมอยู ่ ในระดับดี  

(Х = 0.831) เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า นกัศึกษามคีวามรูเ้กีย่วกบัโภชนาการอยูใ่นระดับดทีัง้ 2 ด้าน โดยเรยีงล�าดับตามค่าคะแนนเฉล่ีย 

ได้แก่ 1) ด้านการบริโภคอาหารและโภชนาการ (Х = 0.901) และ 2) ด้านการเลือกซื้ออาหาร (Х = 0.762) ตามล�าดับ

 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยรวมอยู ่ในระดับดี  

(Х = 2.99) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีท้ัง 2 ด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ย ได้แก่  

1) ด้านอิทธิพลจากสื่อต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Х = 2.99) และ 2) ด้านการบริโภคนิสัย (Х = 2.24) ตามล�าดับ

 3.  นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ศนูย์บางคล้า ทีม่ข้ีอมลูส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ คณะทีส่งักดัและรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน

ต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นปี และมีแหล่งความรู้เกี่ยวกับ 

การบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 4. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การบริโภคอาหาร

ค�าส�าคัญ ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร นักศึกษา

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 อาหารเป็นปัจจัยพืน้ฐานทีส่�าคญัในการด�ารงชีวติของมนษุย์ 

เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และช่วย

ซ่อมแซมอวัยวะในส่วนที่สึกหรอให้สามารถกลับมาท�างานได้เป็น

ปกติ การรู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์และถูกต้อง

ตามหลกัโภชนาการจะช่วยท�าให้ร่างกายเจรญิเตบิโตได้อย่างเหมาะสม 

มีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพดีท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ  

ซึ่งจะเป็นรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ประเทศไทยได้มกีารเปลีย่นแปลงพฒันาเข้าสูใ่นยคุอตุสาห- 

กรรมจึงท�าให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่มากขึ้นในแต่ละองค์กร 

(ณภิษา กลักโพธิ์, 2561) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย

ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันท่ีมีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ

และสงัคม โดยเฉพาะค่านยิมการบรโิภคอาหารแบบสงัคมตะวนัตก

ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายท่ีท�าให้เกิดโรคทางโภชนาการ 

ปัญหาโภชนาการที่พบคือ ปัญหาทุพโภชนาการ ได้แก่ โรคขาด

โปรตนีและพลงังาน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตเุหลก็ โรคคอพอก

จากการขาดไอโอดีน และโรคขาดวิตามินที่จ�าเป็นต่อร่างกาย ซึ่ง

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง 

และอิทธิพลของสื่อและโฆษณาต่างๆ ที่สร้างความรู้สึกหลงใหลชื่น

ชอบอาหารในรปูแบบใหม่ๆ ประเภทอาหารขยะ (Junk food) และ

อาหารฟาสต์ฟูด้ (Fast food) ขนมถงุ ขนมกรบุกรอบ จนกลายเป็น

อาหารยอดนิยมของวัยรุ่นยุคใหม่ ประกอบกับสังคมปัจจุบันมีร้าน

จ�าหน่ายอาหารที่เปิดขายให้บริการกระจายทั่วไป เช่น ภัตตาคาร 

ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะนิยม

บรโิภคอาหารประเภทแป้ง ไขมนัและน�า้ตาล เม่ือรบัประทานบ่อยๆ 

ในปรมิาณมากจะสะสมในร่างกายจนเกดิเป็นไขมนัสะสม มพีลงังาน

เกนิกว่าทีร่่างกายต้องการส่งผลกระทบให้เกดิโรคต่างๆ ตามมา เช่น 

โรคอ้วน โรคกระดูกพรุน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง 

เป็นต้น จากปัญหาการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ

และควรเอาใจใส่อย่างยิง่ส�าหรบัการพฒันาบุคคลโดยเฉพาะเยาวชน

วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นก�าลังและแรงงานส�าคัญ

ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และเป็นช่วงที่มี
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การเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบวิถีการด�าเนินชีวิต  

แต่เนือ่งจากสภาพสงัคมและเศรษฐกจิปัจจุบนัรวมทัง้ความเร่งรบีและ

การแข่งขันที่สูงท�าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ที่ต้องพ่ึงพา

อาหารปรุงส�าเร็จมากขึ้น อาหารเหล่านี้อาจประกอบขึ้นมาจากวิธี

การปรุงที่ไม่ถูกสุขลักษณะ (เอกชาติ ใจเพชร, 2549) การไม่ได้ปรุง

อาหารด้วยตนเองจะท�าให้ไม่สามารถควบคุมประเภท ปริมาณ 

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ตนบริโภคได้ แต่กลับต้อง

ฝากปากท้องไว้กับร้านค้าอาหารตามสั่ง ซึ่งหมายถึงคนขายอาหาร 

อันจะท�าให้เกิดการบริโภคที่ขาดสมดุลและเสี่ยงต่อความไม่

ปลอดภัยในอาหาร (วีณะ วีระไวทยะ และสง่า ดามาพงษ์, 2541) 

 สถานการณ์ปัญหาโภชนาการในปัจจุบันพบว่า ภาวะทุพ-

โภชนาการเป็นปัญหาส�าคัญที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศโดย

เฉพาะในกลุม่วยัรุน่ ซึง่เป็นวัยทีม่พีฒันาการและการเจรญิเตบิโตเข้า

สูว่ยัผูใ้หญ่ ก่อให้เกดิปัญหาสขุภาพหลายระบบ ภาวะทพุโภชนาการ

เป็นภาวะที่บริโภคอาหารและได้รับพลังงานจากสารอาหารไม่ถูก

ต้อง ทัง้ทางด้านปริมาณ ชนดิและคณุภาพ ซ่ึงถ้าได้รบัมากเกนิความ

ต้องการจะท�าให้เกดิโรคอ้วนหรอืภาวะน�า้หนกัเกนิ หรอืถ้าได้รบัน้อย

เกนิไปจะท�าให้เกดิภาวะขาดสารอาหาร (อรณุ ีเจตศรสีภุาพ, 2555) 

และในปัจจบุนัพบว่าวัยรุน่มีพฤตกิรรมการบรโิภคเปลีย่นไปจากเดมิ 

โดยหนัมารบัประทานอาหารจานด่วนเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ 

ประหยดัเวลา สามารถรับประทานได้ทันที เหมาะกับสงัคมในสภาพ

ที่รีบเร่ง รูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

ท�าให้มีการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกต้อง การใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก และ

ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัย ท�าให้นักศึกษาขาดการดูแลใน

เรื่องการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งปัญหาด้าน

สขุภาพของคนไทยทีเ่กดิอย่างต่อเนือ่งคอืโรคเรือ้รงัต่างๆ ซ่ึงมสีาเหตุ

เบื้องต้นมาจากโรคอ้วน และปัญหาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น

เรื่อยๆ กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องน้ีมากท่ีสุดคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน  

(ไพจติร์ วราชติ, 2553) ปัญหาการบรโิภคอาหารจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคญั

ของการพัฒนาบุคคลที่อยู่ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษา เป็นวัยที่มี

อิสระทางด้านความคิดและการตัดสินใจ ท�าอะไรได้ด้วยตนเองใน

หลายๆ ด้าน ควรมคีวามรูท้ีถ่กูต้องในการเลอืกบรโิภคอาหาร ตลอด

จนตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพหากนักศึกษามีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง (สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ, 2560)

 จากทีก่ล่าวมาจะเห็นได้ว่า ความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการนบัว่า

เป็นสิง่ทีส่�าคญัเพราะความรูจ้ะมผีลต่อการก�าหนดพฤตกิรรมในการ

บริโภคอาหารที่จะส่งผลต่อภาวะโภชนาการทางด้านร่างกาย โดย

เฉพาะปัญหาเกีย่วกบัภาวะโภชนาการเกนิและโรคเรือ้รงัต่างๆ ทีจ่ะ

เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหาร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพท�าให้

เกดิการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร โดยมสีาเหตมุาจากการ

ขาดความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการและมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารที่

ไม่เหมาะสม ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึท�าการศกึษาความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการ 

และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและเพ่ือให้นักศึกษา

สามารถดูแลตนเองในการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการให้ 

ถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความรู ้เกี่ยวกับโภชนาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

 3.  เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับ

โภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์

บางคล้า

 4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการ 

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้

 1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  (1)  ประชากร

  ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้คอื นักศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ที่

ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 3 คณะ ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมจ�านวน 3,646 คน 

  (2)  กลุ่มตัวอย่าง

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์

บางคล้า ทีศึ่กษาในภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 3 คณะ 

ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 

ยามาเน่ (Taro Yamane’, 1970 อ้างถงึใน บญุธรรม กจิปรดีา บรสิทุธ์ิ, 

2540) ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 ที่ความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 และท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน

 2)  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

   การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยก�าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 2 

ประเภท ได้แก่ 
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  (1)  ตัวแปรอิสระ ( Independent var iable)  

ประกอบด้วย

   - ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

    1. เพศ

    2. ระดับชั้นปี

    3. คณะที่ศึกษา

    4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

    5. แหล่งความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร

   - ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ

  (2)  ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ

   - พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะ

ค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ ระดับ

ชั้นปี คณะที่สังกัด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และแหล่งความรู้เกี่ยวกับ

การบริโภคอาหาร

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับโภชนาการ 

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเลือกซื้ออาหาร และ 2) ด้าน

การบริโภคอาหารและโภชนาการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

เลือกตอบ 

 ส่วนที่ 3  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดย

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริโภคนิสัย ลักษณะแบบ 

สอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) (บุญชม 

ศรสีะอาด, 2546, หน้า 162) และ 2) ด้านอิทธิพลจากส่ือต่อพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้

 1.  ศกึษาเอกสารข้อมลูเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั

ทีเ่กีย่วข้องกบัความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการ และพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหาร รวบรวมข้อมูลและด�าเนินการก�าหนดจ�านวนขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ต้องการศึกษาวิจัย

 2. บนัทกึเสนอขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพือ่การ

วจิยัถงึคณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะครศุาสตร์ และ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มตัวอย่าง) ด้วยตนเอง หลังจาก

นั้นผู้วิจัยด�าเนินการจัดเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง รวม

จ�านวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

3. น�าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ท�าการตรวจสอบความถูกต้อง 

สมบูรณ์และน�าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการน�า

แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยง

ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค�านวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Index Objective Congruence--IOC) ได้เท่ากบั 0.90 

โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.7 มาใช้เป็นข้อค�าถาม 

แล้วน�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับ

นักศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อ

วเิคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่ (reliability) โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.850

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูว้จิยัตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถามและประมวล

ผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ดังนี้

 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น

ปี คณะที่สังกัด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และแหล่งความรู้เกี่ยวกับการ

บรโิภคอาหาร วเิคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถี ่(frequency) 

และหาค่าร้อยละ (percentage)

 2. วิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent-

age) ค่าเฉลี่ย (Х) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard devia-

tion-S.D.) 

 3.  วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วิเคราะห์

ข้อมลูโดยการแจกแจงความถี ่(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Х) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation-S.D.)

 4. วิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูล

ส่วนบคุคลกบัความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ราชภฏัราชนครนิทร์ ศนูย์บางคล้า วเิคราะห์โดยใช้สถติิการทดสอบ

ค่าท ี(t-test) กรณ ี2 กลุ่ม ใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว 

(one-way analysis of variance) กรณทีดสอบความแตกตา่งของ

กลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ จะทดสอบความแตกต่างเป็นรายกลุม่ 

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู ่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่  

(Scheffe’) 

 5.  วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกบัโภชนาการ

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 
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เพียร์สัน (Pearson’s product moment Correlation coeffi-

cient) 

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับโภชนาการ 

และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า สรุปผลได้ดังนี้

 1.  ผลการวเิคราะห์ความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการของนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความรูเ้กีย่วกบั

โภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์  

ศูนย์บางคล้า 

ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ χ S.D. ระดับ

1.ด้านการเลือกซื้ออาหาร .762 .097 ดี

2.ด้านการบริโภคอาหารและโภชนาการ .901 .094 ดี

โดยรวม .831 .076 ดี

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ ศูนย์บางคล้า มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ โดยรวมอยู่ใน

ระดับดี (Х = 0.831) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามีความ

รู้เกี่ยวกับโภชนาการอยู่ในระดับดีทั้ง 2 ด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่า

คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1) ด้านการบริโภคอาหารและโภชนาการ  

(Х = 0.901) และ 2) ด้านการเลือกซื้ออาหาร (Х = 0.762)  

ตามล�าดับ

 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับพฤตกิรรมการ

บริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ศูนย์บางคล้า 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร χ S.D. ระดับ

1.การบริโภคนิสัย 2.24 .442 ดี

2.อิทธิพลจากสื่อต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร

2.99 .070 ดี

โดยรวม 2.99 .099 ดี

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ ศนูย์บางคล้า มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร โดยรวมอยู่

ในระดับดี (Х = 2.99) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามี

พฤติกรรมอยู่ในระดับดีทั้ง 2 ด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าคะแนน

เฉล่ีย ดังนี้ 1) ด้านอิทธิพลจากส่ือต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

(Х = 2.99) และ 2) ด้านการบริโภคนิสัย (Х = 2.24) ตามล�าดับ

 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับ

ความรู ้เกี่ยวกับโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เกี่ยวกับ

โภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์  

ศูนย์บางคล้า จ�าแนกตามเพศ

เพศ N χ S.D. t Sig.

ชาย 70 2.97 .167 -1.259 0.212

หญิง 330 2.99 .077

*p< .05

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ ศูนย์บางคล้า ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัโภชนาการ

ไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของความรูเ้ก่ียวกบัโภชนาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า จ�าแนกตามระดับชั้นปี

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 0.067 3 0.022 3.062 0.028

ภายในกลุ่ม 2.910 396 0.007

รวม 2.978 399

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ ศนูย์บางคล้า ทีมี่ระดบัชัน้ปีแตกต่างกนั มีความรูเ้กีย่วกับ

โภชนาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท�า 

การเปรียบเทียบรายคู่ ว่านักศึกษาที่มีระดับช้ันปีใดที่มีความรู ้ 

เกี่ยวกับโภชนาการที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ 

เกี่ยวกับโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จ�าแนกตามระดับชั้นปี

ความรู้เกี่ยว

กับโภชนาการ
χ  ชั้นปีที่

1

 ชั้นปีที่

2

 ชั้นปีที่

3

ชั้นปีที่ 

4

ระดับชั้นปี

ชั้นปีที่ 1 2.97 - *03000.- *03000.- *03000.-

ชั้นปีที่ 2 3.00 - 00000. 00000.

ชั้นปีที่ 3 3.00 - 00000.

ชั้นปีที่ 4 3.00 -

 

 จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ระดับชั้นปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 และชั้น 

ปีที่ 4 มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการดีกว่านักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เก่ียวกับ

โภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

ศูนย์บางคล้า จ�าแนกตามคณะที่สังกัด

คณะที่สังกัด χ S.D. F Sig.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.00 .000 1.048 0.352

คณะครุศาสตร์ 2.98 .112

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.00 .000

*p< .05

 จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ท่ีมีคณะท่ีสังกัดแตกต่างกัน มีความรู้

เกี่ยวกับโภชนาการไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ 

เกี่ยวกับโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ศูนย์บางคล้า จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน χ S.D. F Sig.

น้อยกว่า 4,000 บาท 3.00 0.000 0.953 0.415

4,001-5,000 บาท 2.99 0.082

5,001-6,000 บาท 2.98 0.135

6,001 บาทขึ้นไป 3.00 0.000

*p< .05

 จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน  

มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการไม่แตกต่างกัน 

ตารางที ่8 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพือ่เปรยีบเทียบความแตกต่าง

ของความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า จ�าแนกตามแหล่งความรู้เกี่ยวกับการ

บริโภคอาหาร

แหล่งความ
แปรปรวน

SS Df MS F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 0.243 3 .081 11.713 .000

ภายในกลุ่ม 2.735 396 .007

รวม 2.977 399

 จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ ศนูย์บางคล้า ทีม่แีหล่งความรูเ้กีย่วกบัการบริโภคอาหาร

ที่แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึท�าการเปรียบเทียบรายคูว่่านกัศึกษา

ที่มีแหล่งความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากแหล่งใด มีความรู้

เกี่ยวกับโภชนาการที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 9

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความรู้ 

เกี่ยวกับโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จ�าแนกตามแหล่งความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการ

χ

บิดา/
มารดา/
ญาติ 
พี่น้อง

การ
เรียน
การ
สอน

วารสาร/ 
สื่อสิ่ง
พิมพ์/

โฆษณา...

เพื่อน
แหล่งความรู้เกี่ยวกับ

การบริโภค

บิดา/มารดา/
ญาติพี่น้อง

2.99 - -.00252 -.00885 .24115*

การเรียนการสอน 2.99 - .00633 -.24367*

วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/
โฆษณา…

3.00 - .25000*

เพื่อน 2.75 -

 

 จากตารางที่ 9 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์ ศนูย์บางคล้า ทีไ่ด้รบัความรู้เกีย่วกบัการบรโิภคจากบดิา 

มารดา ญาติพี่น้อง จากการเรียนการสอน และจากการได้รับความรู้

จากวารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ โฆษณา จะมีความรู้เก่ียวกับโภชนาการ 

ดีกว่านักศึกษาที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากเพื่อน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ

โภชนาการกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 

ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโภชนาการกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ (n=400)

ความสัมพันธ์ Sig.

ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ -.009 0.00

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

 จากตารางที ่10 พบว่า การวิเคราะห์สมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เก่ียวกับโภชนาการกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการไม่มี

ความสัมพันธ ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

อภิปรายผล
 จากการศกึษาความรูเ้กีย่วกบัโภชนาการ และพฤตกิรรมการ

บริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์

บางคล้า สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

 1. นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ศนูย์บางคล้า 

มคีวามรูเ้ก่ียวกบัโภชนาการโดยรวมอยูใ่นระดบัด ีจากการศึกษาครัง้

นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศศิริ เตโชอภิวัฒนกุล (2550) ที่ได้

ศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า นักศึกษาสามในสี่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยอยู่ในระดับดี 

แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา ศิริโชติ (2557) ที่ได้ศึกษา

ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ

บริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ งานวิจัยของ หทัยกาญจน์ 

โสตรดี และอัมพร ฉิมพลี (2550) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า นักศึกษา

มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ และ

งานวิจัยของ อนุกูล พลศิริ (2551) ที่ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง พบว่า 

นักศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคอาหารในระดบัผ่านเกณฑ์ขัน้ต�า่ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเมื่อนักศึกษาได้รับการศึกษาไม่ว่าจะเป็น 

การศึกษาในช้ันเรียน นอกห้องเรียน หรือความรู้ท่ีได้รับจากสื่อ 

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ จึงท�าให้มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ

อยู่ในระดับดี

 2.  นกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ ศูนย์บางคล้า 

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับดี จากการศึกษา

ครัง้นีส้อดคล้องกับงานวจิยัของ ปรญิญา ผกานนท์ และนติยา ไสยสมบัติ 

(2560) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ทศันา ศิรโิชต ิ(2557) ทีไ่ด้ศึกษาความรู ้ทัศนคต ิและพฤตกิรรมการ

บริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า

นกัศึกษามพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารโดยรวมทุกคณะอยูใ่นระดบั

ปานกลาง งานวจิยัของ หทยักาญจน์ โสตรดี และอมัพร ฉิมพล ี(2550) 

ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา

โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ งานวิจัยของ อนุกูล พลศิริ (2551) ที่ได้

ศึกษาความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารอยูใ่นระดบัปานกลาง และงานวจิยัของ จริาภรณ์ เรอืงยิง่และ

คณะ (2559) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นใน

จังหวัดสงขลา : การสังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพบว่า วัยรุ่นท่ีจงัหวดัสงขลามพีฤตกิรรม

การบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะว่านกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ศนูย์บางคล้า 

ส่วนมากเป็นนกัศึกษาท่ีพกัประจ�าอยูห่อพกั และมภีมูลิ�าเนาอยูน่อก

เขตที่ตั้งของมหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนมากจะมีการปรุงอาหาร 

รับประทานเองเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อคะแนนความรู้

เกี่ยวกับโภชนาการดีแล้วจึงน่าที่จะท�าให้นักศึกษามีพฤติกรรม 

ในการเลอืกซือ้และบรโิภคอาหารทีด่แีละถกูสขุลักษณะด้วยเช่นกนั

 3.  นกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 

ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สังกัดคณะ และมีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกัน อยู่ต่างคณะ

กนัและถงึแม้จะมรีายได้ทีแ่ตกต่างกนัการรบัรูเ้กีย่วกบัโภชนาการจงึ

ไม่แตกต่างกนั และนกัศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์ ศูนย์

บางคล้า ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นปี และมีแหล่งความรู้

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันจะมีความรู ้เกี่ยวกับ

โภชนาการแตกต่างกนั อาจเป็นไปได้ว่าปัจจบุนัอิทธพิลของสือ่และ

โฆษณาต่างๆ จะช่วยสร้างความรูสึ้กช่ืนชอบอาหารในรปูแบบใหม่ๆ 

ซึ่งช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับโภชนาการมีหลากหลาย เช่น หนังสือ 

วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ อาจ
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ท�าให้นักศึกษามีการเข้าถึงช่องทางได้แตกต่างกัน จึงท�าให้มีความรู้

ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่คล้ายกับงานวจิยัของ น�า้ทพิย์ ชืน่น้อย และสนุนัทา 

ศรีศิริ (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยท�านายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 

นักศึกษาที่ได้รับแรงสนับสนุนจากสื่อที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ทัศนา ศิริโชติ (2557) ที่ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า 

นักศึกษาที่มีข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นปี การศึกษา 

ภูมิล�าเนาเดิม รายได้ต่อเดือนของนักศึกษาและภาวะโภชนาการที่

ต่างกัน มีความรู ้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม ่

แตกต่างกนั และนกัศกึษาทีม่เีพศ สาขาวชิาทีศ่กึษา ลกัษณะการอยูอ่าศยั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว และแหล่งความรู้เรื่องเร่ืองการ

บรโิภคอาหารต่างกนั จะมคีวามรู ้ทศันคตแิละพฤติกรรมการบรโิภค

อาหารแตกต่างกนั และงานวจิยัของ อนกุลู พลศริ ิ(2551) ทีไ่ด้ศึกษา

ความรูท้ศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคของนกัศกึษามหาวทิยาลัย

รามค�าแหง พบว่า ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารของนักศึกษา

แตกต่างกันตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปีที่ศึกษา คณะ

ที่ศึกษา บุคคลที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน ระดับการศึกษา

และอาชีพของบิดา มารดา และผู้ปกครอง รายได้ต่อเดือนของ

ครอบครัว ภมูลิ�าเนาและภาวะโภชนาการของนกัศกึษา ยกเว้นปัจจยั

รายได้ของนักศึกษา

 4.  ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าวัยของนักศึกษาซึ่งอยู่ใน

ช่วงวัยรุ่น มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป โดยต้องการ

รบัประทานอาหารจานด่วน เพือ่ความสะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลา 

และรูปแบบการด�าเนินชีวิตของนักศึกษาได้เปลี่ยนไปตามยุคตาม

สมัย ท�าให้ส่วนใหญ่วัยรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง จาก

การศึกษาครั้งนี้ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา ศิริโชติ 

(2557) ทีไ่ด้ศกึษา ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า ความรู้ และ

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัศกึษามคีวามสมัพนัธ์กนัเชิงบวก

หรอืในทศิทางเดียวกนั งานวจัิยของ หทยักาญจน์ โสตรด ีและอมัพร 

ฉมิพล ี(2550) ทีไ่ด้ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

อาหารของนกัศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ของนักศึกษาในระดับต�่า งานวิจัยของ อนุกูล พลศิริ (2551) ที่ได้

ศึกษาความรู ้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง พบว่า ความรู้และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก 

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากการศึกษาในครัง้นี ้พบว่า นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารโดยรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรน�าผล

การวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริม

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีด่มีปีระโยชน์ และลดการบรโิภคอาหาร

กรุบกรอบ น�้าอัดลม อาหารปิ้งย่าง รวมถึงปรับวิธีการสอนให้มีการ 

บรูณาการและจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนได้ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมใน

การบริโภคอาหารทีไ่ม่ถกูต้องหรอือาจใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจ

ให้ความรู้กระตุ้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป

 2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่สัมพันธ์หรือส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นหรืออาจมี

การเปรียบเทียบนักศึกษาระหว่างนักศึกษาศูนย์มหาวิทยาลัยกับ

นักศึกษาศูนย์บางคล้า ว่ามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมือน

หรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเนื่องจากบริบทที่นักศึกษาอาศัยอยู่

ไม่เหมือนกัน
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