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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริโภคอาหาร ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภค
อาหาร และความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหารกับปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหารของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง  
ช้ันปท่ี  1  จํานวน  320  คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคือแบบสอบถาม  ตรวจสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความรูดานอาหารและ
โภชนาการดวยวิธี คูเดอร-ริชารดสัน ( KR20)  มีคาเทากับ 0.71  ตรวจสอบความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามรูปแบบการบริโภคอาหารของครอบครัว และการบริโภคอาหารของนักศึกษาดวยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 0.79  วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี   
คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาคาไคสแควร และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน 

ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางมีการบริโภคอาหารอยูในระดับดี ( X = 1.68 ,S.D = 0.21 )  
มีความรูดานอาหารและโภชนาการอยูในระดับตํ่า( X =  9.01 , 45.04% )  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ    
การบริโภคอาหาร พบวา  การบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวกกับรูปแบบการบริโภคอาหาร
ของครอบครัว  และความรูดานอาหารและโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01       
( r = .375 และ .210 ตามลําดับ )  และการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางลบกับรายไดเฉล่ียตอ
เดือนของครอบครัว และคาใชจายดานอาหารตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    
( r = -.160 และ -.198 ตามลําดับ )  และพบวา  แหลงความรูดานอาหารและโภชนาการจากบุคคลใน

ครอบครัวมีความสัมพันธกับระดับการบริโภค ( P = .001 , p < .05 ) 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this independent study were to study food consumption  and related 
factors, and to study the relationship between  food  consumption and related factors of  a  private  
university students. A stratified sampling method was used and the total sample consisted of 320 
first year students. Instrument for collected data  was questionnaire. The knowledge questionnaire 
in food and nutrition  which  the reliability by using Kuder-Richardson method ( KR20 ) was 0.71. 
The food consumption questionnaire which the reliability by using Cronbach’s alpha coefficient 
method was 0.79. Data were analyzed by percentage , mean , standard deviation ,  Chi-Square  
and Pearson’ correlation coefficient. 
 The results showed that the sample had food consumption at good level ( X = 1.68 ,S.D 
= 0.21 ). Their knowledge in food and nutrition was at low level. For the positive factors 
significantly related to food consumption were  their family’s food consumption practice and their 

knowledge in food and nutrition ( p < .01 , r = .375 and .210 respectively ). For the negative 
factors significantly  related to food consumption were  their family’s monthly  income  and   

food’s expenses ( p < .01 , r = -.160 and -.198 respectively ), and  also  found  that  the  source  of 
knowledge  in  food  and  nutrition  from  familys  were related to food consumption  ( p = .001 , 

p < .01 ). 
 


