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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ มีความมุงหมายที่จะศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จําแนกตามตัวแปรปจจัยชีวสังคม ไดแก เพศ สาขา เงินที่ไดรับจากผูปกครอง ระดับการศึกษาของ

ผูปกครอง และอาชีพของผูปกครอง กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานจิต

ลักษณะ ไดแก ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร คานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ความเชื่ออํานาจภายในตน

ดานการบริโภคอาหาร และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนิสิต และศึกษาปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต  

 กลุมตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 156 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ตาม

สัดสวนของเพศและสาขา (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบทดสอบและแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา นิสิต

ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง นิสิตที่มีเพศ สาขา เงินที่ไดรับจากผูปกครอง 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง และอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน  

ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร คานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการสนับสนุนทางสังคม มี

ความสัมพันธ ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การ

สนับสนุนทางสังคม และคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นิสิตไดรอยละ 13.70 

 

                                                   
1 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

 Department of Physical Education and Sports, Faculty of Education and Development Science, Kasetsart University, 

 Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom 73140 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 879 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study and compare the food consumption behavior of First 

Year Undergraduate Students, Academic Year 2008, Faculty of Education and Development Sciences 

Kasetsart University Kamphaengsaen Campus. The study variables were sex, area of study, (money 

for) expense, guardian’s education, guardian’s occupation, relation between psychological factors 

such as food consumption knowledge, food consumption value, internal health locus of control, and 

environmental factor such as social support. The prediction of food consumption behavior was also 

studied.  

 The samples in this study were 156 first year undergraduate students selected by Stratified 

Random Sampling. All data was collected from the questionnaires constructed by researcher. 

Percentages, arithmetic mean, standard deviation, t – test, F – test, Pearson product moment 

correlation coefficient and multiple regression analysis were used for the data analysis by a computer 

program. The results were as follows: The first year undergraduate students had moderate level of food 

consumption behavior. The students with different sex, area of study, (money of) expense, guardian’s 

education and guardian’s occupation had no significant differences in food consumption behavior. 

Food consumption knowledge, food consumption value and social support correlated positively with 

food consumption behavior are at .05 level. Social support and food consumption value could predict 

the food consumption behavior at 13.70 percents. 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 การมีสุขภาพดีเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา อาหารและโภชนาการที่ดีเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ

ของการมีสุขภาพที่ดี เนื่องจากอาหารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการดํารงชีวิต รางกายจะเจริญเติบโตมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ เมื่อไดรับอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน เพียงพอกับความ

ตองการของรางกาย ดังนั้น อาหารและโภชนาการจึงเปนรากฐานของสุขภาพอนามัยของมนุษยตั้งแตเด็กจนถึง  วัย

ชรา ถาบริโภคอาหารไดถูกตองครบถวนตามความตองการของรางกายแลว จะทําใหรางกายผูนั้นมีการเจริญเติบโต 

เปนปกติทั้งรางกายและสติปญญา มีภูมิตานทานโรค และมีพลังงานที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สิริพันธุ  

จุลกรังคะ. 2542 : 1)  

 กระแสการพัฒนาประเทศในปจจุบัน สงผลใหสังคมไทยเริ่มเปล่ียนจากการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

เปนการผลิตเพื่อเศรษฐกิจมากกวา ดังนั้น แหลงอาหารของคนไทยจึงเปลี่ยนไป กลาวคือ เปล่ียนจากการจัดหา

อาหารเองในครัวเรือน มาเปนการซื้อหาอาหารจากระบบตลาดแทนเปนสวนใหญแมในชนบทก็ตาม ทําใหลักษณะ

การบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนไป ประกอบกับมีการถายทอดเทคโนโลยีและวัฒนธรรมตางๆจากประเทศ

ตะวันตก รวมทั้งวัฒนธรรมการบริโภคหลั่งไหลเขามาอยางรวดเร็ว ทําใหรับวัฒนธรรมตะวันตกมาใชโดยขาด

ความรู ขาดการกลั่นกรอง หรือยอมรับวัฒนธรรมนั้นโดยไมมีทางเลือก รวมกับอิทธิพลของสื่อตางๆ ทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยมากยิ่งขึ้น (วีณะ วีระไวทยะ และสงา ดามาพงษ. 2541 : 2 
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– 3) โดยเฉพาะในกลุมเด็กเล็ก วัยรุน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมักจะถูกอิทธิพลของสื่อและแฟชั่นครอบงํา มักนิยมกิน

อาหารตามแฟชั่น กินตามเพื่อน เชน วัยรุนมักจะอดอาหารเนื่องจากความเขาใจผิด พยายามอดอาหารเพื่อรักษา

ทรวดทรงใหมีรูปรางบอบบาง เอวเล็ก ทรวดทรงเล็กคลายหุนนางแบบ และตองการเลียนแบบเหมือนเพื่อนในกลุม 

ชอบกินตามโฆษณา กินจุบจิบ กินวันละหลายๆครั้ง กินไมเปนเวลา กินอาหารตามที่กลุมนิยม และนิยมอาหาร

สไตลแปลกๆ รสชาติใหมๆ เชน การรับประทานอาหารฟาสตฟูต จําพวกแปง ไขมัน และน้ําตาล ที่มักจะใสถุง

สวยงาม สะดวกในการซื้อและหยิบรับประทานไดงาย ไดแก  มันฝรั่งทอด โดนัท ขาวโพดอบเนย เปนตน สอดคลอง

กับผลการสํารวจของ พ.ญ. แสงโสม สีนะวัฒน (ไทยรัฐ. 2550 : 15) ระบุวาอาหารจานดวนจากวัฒนธรรมตะวันตก

ที่เรียกกันวา อาหารฟาสตฟูด ทั้งแฮมเบอรเกอร ไกทอด มันฝรั่งทอด หรือพิซซา ไดรับความนิยมอยางสูงในกลุม

เด็กและวัยรุน แตเนื่องจากอาหารฟาสตฟูด เปนอาหารที่มีปริมาณแปงและไขมันสูง จึงทําใหมีรสชาติถูกปาก การ

บริโภคตอเนื่องเปนเวลานาน จะทําใหเกิดผลเสียตอรางกายในระยะยาว กลาวคือ ไขมันจะไปเพิ่มระดับคอเลสเทอ

รอลในกระแสเลือด สะสมจนกระทั่งทําใหเกิดหลอดเลือดอุดตัน และนําไปสูการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจหลอดเลือด และโรคไขมันในเสนเลือด  

 นิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน สวนใหญพักอาศัยอยูที่หอพักนิสิต และมีรายไดจากผูปกครองในแตละเดือน ทําใหมีอิสระในการ

ดํารงชีวิต และสามารถเลือกซื้ออาหารบริโภคไดตามความพอใจ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร สวนใหญจะกินตาม

อยางเพื่อน กินตามโฆษณา กินจุกจิก กินไมเปนเวลา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพ และโภชนาการของ

นิสิตไดในอนาคต การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต จึงเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ

บุคลากรทางการศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่

ถูกตองและเหมาะสมใหกับนิสิต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน  

 

ความมุงหมายของการศกึษาคนควา 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที ่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

 2. เพือ่เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จําแนกตามตัวแปรปจจัยชีว

สังคม ไดแก เพศ เงินที่ไดรับจากผูปกครอง สาขา ระดับการศึกษาของผูปกครอง และอาชพีของผูปกครอง 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานจิตลักษณะ ไดแก ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร คานิยม

เกี่ยวกับการบรโิภคอาหาร ความเชื่ออํานาจภายในตนดานการบริโภคอาหาร และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก การ

สนับสนุนทางสังคม กับพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที ่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

 4. เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถรวมกนัทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ป

การศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 1) ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ เงินที่ไดรับจากผูปกครอง สาขา ระดับ

การศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง 2) ปจจัยดานจิตลักษณะ ไดแก ความรูเกี่ยวกับการบรโิภคอาหาร 

คานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ความเชือ่อํานาจภายในตนดานการบริโภคอาหาร 3) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

ไดแก การสนับสนุนทางสังคม  

  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การแสดงออกของนิสิตเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ไดแก การ

เลือกซื้ออาหาร การรับประทานอาหาร และวิธีการรับประทานอาหาร สามารถวัดไดดวยแบบสอบถามพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

 2. นิสิต หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 3. ปจจัยดานชวีสังคม หมายถึง ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนิสิต ไดแก 

  3.1 สาขา หมายถึง สาขาที่เปดทําการสอนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ

เรียนรู พ.ศ. 2550 แบงออกเปน 4 สาขา คอื        

   3.1.1   สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 

   3.1.2   สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 

   3.1.3   สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศกึษา 

   3.1.4   สาขาภาษาอังกฤษศึกษา  

  3.2 เงินที่ไดรับจากผูปกครอง หมายถึง เงินที่นิสิตไดรับจากบิดา หรือมารดา หรือผูปกครอง เพื่อใช

จายในแตละเดือน แบงออกเปน 2 กลุม คอื  

   3.2.1   นอยกวา  5,000 บาทตอเดือน  

   3.2.2   5,000  -  10,000 บาทตอเดือน  

  3.3 ระดับการศึกษาของผูปกครอง หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา หรือมารดา หรอืผูปกครอง 

ซึ่งเปนผูดูแลและใหความอุปการะนิสิต แบงออกเปน 5 ระดับ คือ (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2542 : 39)  

   3.3.1   ประถมศึกษา 

   3.3.2   มธัยมศกึษาตอนตน 

   3.3.3   มธัยมศกึษาตอนปลาย  

   3.3.4   อนปุริญญาหรือเทียบเทา 

   3.3.5   ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

  3.4 อาชีพของผูปกครอง หมายถึง งานหลักของบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองซึ่งเปนผูดูแลและให

ความอปุการะนิสิต แบงออกเปน 4 กลุม คือ (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2534 : 6) 
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   3.4.1 ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูที่ทํางานในหนวยงานของทางราชการ และ

หนวยงานของรัฐ 

   3.4.2  พนักงานบริษัท คาขาย หรือธุรกิจ หมายถึง ผูที่ทําการคาธุรกิจทุกชนิด 

   3.4.3  เกษตรกรรม หมายถึง ผูประกอบอาชพีทํานา ทําไร ทําสวน หรือเล้ียงสัตวเพื่อจําหนาย 

   3.4.4  รับจาง หมายถึง ผูที่รับจางเปนรายวัน รายเดือน หรือรับจางสวนตัว ซึ่งมีรายไดไมแนนอน 

 4. ปจจัยดานจิตลักษณะ หมายถึง ลักษณะภายในตัวนิสิตที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ประกอบดวย 

  4.1 ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร หมายถึง ความสามารถในการจาํ หรือระลึกได รวมทั้ง

ประสบการณตางๆที่เคยรับรูมาเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ซึง่สามารถวัดไดดวยแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับการ

บริโภคอาหารทีผู่วิจัยสรางขึ้น  

  4.2 คานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร หมายถึง ความรูสึก ความชอบ การใหคุณคาความสําคัญตอ

การบริโภคอาหาร ซึ่งสามารถวัดไดดวยแบบสอบถามคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

  4.3 ความเชื่ออํานาจภายในตนดานการบริโภคอาหาร หมายถึง ความเชือ่วาการมีสุขภาพดี เปนผล

มาจากการกระทํา หรือการปฏิบัติของตนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร สามารถวัดไดดวยแบบสอบถามความเชื่อ

อํานาจภายในตนดานการบริโภคอาหาร ที่ผูวจิัยสรางขึ้น 

 5. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ตัวแปรสภาพสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของ

นิสิต ประกอบดวย  

  5.1 การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงที่นิสิตไดรับการชวยเหลือจากบุคคลหรือกลุมบุคคล อาจ

เปนขอมูล ขาวสาร คําแนะนํา คําชม คําชักชวน เกี่ยวกบัการบริโภคอาหาร สามารถวัดไดดวยแบบสอบถามการ

สนับสนุนทางสังคม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

 6. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หมายถึง หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน เปดสอนนสิิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แบงออกเปน 5 หนวยงาน คือ ภาควิชา

อาชวีศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน และสํานักงานเลขานุการคณะ 
 

กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวม  สังเคราะห และสรุปปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนิสิต ดังกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาตอไปน้ี  
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สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปเปนสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 

 1. นิสิตที่มีเพศตางกัน จะมพีฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน 

 2. นิสิตที่ไดรับเงินจากผูปกครองตางกัน จะมพีฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน 

 3. นิสิตที่เรียนสาขาตางกัน จะมพีฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน 

 4. นิสิตที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน 

 5. นิสิตที่ผูปกครองมีอาชพีตางกนั จะมพีฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน 

 6. ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต 

 7. คานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต 

 8. ความเชื่ออํานาจภายในตนดานการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนิสิต 

 9. การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต 

 10. ปจจัยดานจิตลักษณะและปจจัยดานสิ่งแวดลอม สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนิสิต   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 

ปจจัยดานชวีสังคม 
1. เพศ 

2. เงินที่ไดรับจากผูปกครอง 

3. สาขา 

4. ระดับการศกึษาของผูปกครอง 

5. อาชีพของผูปกครอง 

ปจจัยดานจติลักษณะ 
1. ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

2. คานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

3. ความเชื่ออํานาจภายในตนดานการ

บริโภคอาหาร 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
1. การสนับสนุนทางสังคม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1  

ปการศึกษา 2551 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 
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การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศกึษา 2551 คณะศึกษาศาสตร 

และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 163 คน   
กลุมตัวอยาง  

         กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนิสิตปริญญาตรี ชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตร 

และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 156 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ

แบงชั้น ตามตวัแปรเพศและสาขา (Stratified Random Sampling) และกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรยา

มาเน (Yamane. 1967 : 886) ดังตารางตอไปน้ี  
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
สาขา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  

2. สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา 

3. สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 

4. สาขาภาษาอังกฤษศึกษา  

5 

8 

29 

12 

30 

29 

23 

27 

35 

37 

52 

39 

5 

8 

26 

12 

29 

27 

22 

27 

34 

35 

48 

39 

รวม 54 109 163 51 105 156 

 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย  
 ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปน

แบบสอบถาม     ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการศกึษา คนควา ตาํรา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบง

ออกเปน 6 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานชีวสังคม ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการบริโภค

อาหาร ตอนที่ 3 แบบสอบถามคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ตอนที่ 4 แบบสอบถามความเชือ่อาํนาจภายใน

ตนดานการบริโภคอาหาร ตอนที่ 5 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ตอนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรม การ

บริโภคอาหาร   
 

วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยมลํีาดับขั้นตอนดังนี้  

 1) ขอหนังสือจากภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ถึงหัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา และภาควชิาการศึกษา เพื่อ

ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลกบักลุมตัวอยาง 2) ชี้แจงรายละเอยีดและวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม

ขอมูลใหผูเกี่ยวของรับทราบ 3) นัดหมายวันเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 4) ดําเนนิการเก็บรวบรวม

ขอมูลกับกลุมตัวอยาง ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 – 13 มกราคม 2552 จากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามที่

ไดรับจากกลุมตัวอยาง จํานวน 153 ฉบับ มาจัดกระทําและวิเคราะหขอมลูทางสถิติ  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. การหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)  

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก การหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) ของ

แบบทดสอบและแบบสอบถาม การวิเคราะหหาคาความยากงาย ของแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการบริโภค

อาหาร การวิเคราะหหาคาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และการวิเคราะหหา

คาอํานาจจําแนก ของแบบสอบถามคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แบบสอบถามความเชือ่อาํนาจภายในตน

ดานการบริโภคอาหาร แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแตละขอ โดยหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ 

(Correlated item to total correlation) (สุณี รักษาเกียรติศักดิ์. 2539 : 117) การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น ของ

แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร โดยใชสูตรคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) สูตร K.R. 20 

(พวงรัตน ทวีรัตน. 2543 : 123) การวิเคราะหแบบสอบถามคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แบบสอบถามความ

เชื่ออํานาจภายในตนดานการบริโภคอาหาร แบบสอบถามการสนับสนนุทางสังคม และแบบสอบถามพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร โดยใชสูตรของครอนบาค (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543 : 125) 

 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรสองกลุม ที่เปนอิสระจากกัน เพื่อทดสอบ

สมมติฐานขอ 1 และ 2 โดยใชสูตรหาคาที (t – test) (บุญชม ศรีสะอาด. 2532 : 125) 

  3.2 ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยการ

ทดสอบคาเอฟ (F - test) หรือการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One way analysis of variance) 

เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 3, 4 และ 5  

  3.3 ทดสอบความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร คานิยมเกี่ยวกับการบริโภค

อาหาร ความเชื่ออาํนาจภายในตนดานการบริโภคอาหาร และการสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนิสิต โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation 

coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 6, 7, 8, และ 9 ทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิส์หสัมพันธที่

คํานวณได โดยการทดสอบคาที (t – test)  

  3.4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ทดสอบสมมติฐานขอ 10 

 

ผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลไดดังตอไปน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลปจจัยชีวสังคมของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.67 เปนนิสิตสาขาพลศึกษา

และสุขศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.77 สวนใหญไดรับเงินจากผูปกครองนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน คิด

เปนรอยละ 85.90 ผูปกครองของนิสิตมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.54 

ผูปกครองของนิสิตมีอาชีพเปนขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.41  
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 2. วิเคราะหระดับคะแนนความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร คานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ความเชื่อ

อํานาจภายในตนดานการบริโภคอาหาร การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนิสิตชั้นปที่ 

1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พบวา 

นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่เปนกลุมตัวอยาง มีคะแนนเฉลี่ยความรู

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเทากับ 0.62 อยูในระดับต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเทากับ 

4.22 อยูในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยความเชื่ออํานาจในตนดานการบริโภคอาหารเทากับ 4.48 อยูในระดับสูง มี

คะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคม เทากับ 1.24 อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร เทากับ 1.30 อยูในระดับปานกลาง 

 3. การทดสอบหาความแตกตางระหวางปจจัยทางชีวสังคมตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตชั้นปที่ 

1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา นิสิตที่มีเพศตางกัน มี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน นิสิตที่ไดรับเงินจากผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม

แตกตางกัน นิสิตที่เรียนสาขาตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน นิสิตที่ผูปกครองมีระดับ

การศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกัน นิสิตที่ผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารไมแตกตางกัน  

 4. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานจิตลักษณะและปจจัยดานสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของนิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา 

ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนิสิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเชื่ออํานาจภายในตนดานการบริโภค

อาหาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การสนับสนุนทาง

สังคม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 5. วิเคราะหตัวแปรที่มีความสามารถรวมกันในการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญา

ตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบมีขั้นตอน (Stepwise) พบวา ตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานาย

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ไดแก การสนับสนุนทางสังคม และคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ตามลําดับ โดยสามารถรวมกันทํานาย

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ไดรอยละ 13.70 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดังกลาว ไดนํามากําหนดเปนขอเสนอแนะ เพื่อการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนิสิต ดังนี้  

 1. ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นิสิตมากที่สุด ดังนั้น จึงควรมีการสนับสนุนทางสังคมใหแกนิสิต ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุมเครือขาย ดังนี้  
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 1.1 การสนับสนุนทางสังคมในระดับบุคคล เชน การใหคําปรึกษา แนะนํา การเตือน การยกยอง 

ชมเชย ใหกําลังใจ และการใหขอมูลขาวสารดานการบริโภคอาหาร โดยบิดา มารดา ผูปกครอง ญาติ พี่นอง ครู

อาจารย และกลุมเพื่อนของนิสิต   

 1.2 การสนับสนุนทางสังคมในระดับกลุมเครือขาย เชน การสงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสเขารวม

กิจกรรมดานการบริโภคอาหาร ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมหรือเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อใหนิสิตมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่ถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น  

 2. ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในรายวิชาที่เกี่ยวของ 

เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนิสิตใหอยูในระดับสูง เนื่องจากความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารทั้งทางตรงและทางออม เมื่อนิสิตมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูใน

ระดับสูง ยอมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับสูงเชนกัน  

 3. ควรมีการรณรงคเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริโภคอาหารผานสื่อตางๆ เชน การจัดบอรด

นิทรรศการ แผนปลิว แผนพับ ปาย ประกาศ ฯลฯ รวมท้ังประสานรวมมือกันระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตรกับผูปกครอง ในการสงเสริมความรู ความเขาใจ และปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารใหอยูใน

ระดับสูงอยางตอเนื่อง เพื่อใหนิสิตมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง เหมาะสม ตอไป    
 

ขอเสนอแนะสําหรับการทาํวิจัยตอไป 

 1. ควรมีการศึกษา เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุมนิสิตปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 

ของคณะอื่นๆ ไดแก นิสิตคณะเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะ

วิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อนาํผลการศึกษามาประยุกตใชในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตคณะ

อื่นๆ ใหถูกตองเหมาะสมตอไป  

 2. ควรมีการศึกษาพัฒนารปูแบบการจัดโปรแกรมสุขศึกษา ที่มปีระสิทธภิาพในการสงเสริมพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารทีด่ีใหแกนิสิตตอไป  
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