
บทที่  5 
 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง  การบริโภคอาหารและปจจัยท่ีเกี่ยวของของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริโภคอาหาร สภาพปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร และ 
ความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหารกับปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหารของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง  ศึกษาจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศึกษาช้ันปท่ี  1   หลักสูตรปกติ  
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  320  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจง
ความถ่ี   คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาไคสแควร และคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 
สรุปผลการศึกษา 

1.  การบริโภคอาหารโดยรวมของกลุมตัวอยางพบวาอยูในระดับดี  ( X =  1.68  ,  
S.D = 0.21 )  การบริโภคอาหารโดยรวมตามชนิดอาหารอยูในระดับดี ( X =  1.74  , S.D = 0.24 )  
การบริโภคอาหารโดยรวมตามการเลือกซ้ืออยูในระดับพอใช  ( X =  1.37  , S.D = 0.49 )   
การบริโภคอาหารโดยรวมตามความถ่ีอยูในระดับดี  ( X =  1.73  , S.D = 0.49 )  และการบริโภค
อาหารโดยรวมตามความชอบอยูในระดับดี ( X =  1.66  , S.D = 0.31 ) 
 2.  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร  แบงเปน 
  2.1  ปจจัยสวนบุคคล  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 65.00  
มีอายุตํ่ากวา 20  ป  รอยละ  52.80  นับถือศาสนาพุทธ รอยละ  89.60  และพักอาศัยอยูหอพักนอก
มหาวิทยาลัย รอยละ  50.3 
  2.2  ปจจัยดานครอบครัว พบวา ระดับการศึกษาของบิดาและมารดาของ 
กลุมตัวอยางอยูในระดับประถมศึกษาปท่ี  6  หรือตํ่ากวา รอยละ 33.10 และ  44.70  มีอาชีพคาขาย
หรือประกอบธุรกิจ รอยละ  30.90  และ  41.30  รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว คือ 42,968.43 
บาท  จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีจํานวน 4 – 5 คน รอยละ  62.80  และมีรูปแบบการบริโภค
อาหารของครอบครัวโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 2.02 , S.D = 0.39 ) 
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  2.3  ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม  กลุมตัวอยางมีคาใชจายตอเดือนเฉล่ีย 5,362.26  
บาท  คาอาหารเฉล่ีย  2,745.12  บาทตอเดือน  เพื่อนคือบุคคลท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญรับประทาน
อาหารดวย รอยละ 60.00  และไมมีความเช่ือในการงดเวนอาหารบางชนิด รอยละ 77.50 
  2.4  ปจจัยดานส่ือเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ  กลุมตัวอยางสวนใหญเคย
บริโภคอาหารตามส่ือโฆษณา รอยละ 83.10  โดยเฉพาะส่ือโฆษณาทางโทรทัศนมากท่ีสุด แหลง
ความรูดานอาหารและโภชนาการท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับมาจากบุคคลในครอบครัว รอยละ  
73.40   สําหรับรูปแบบของขอมูลขาวสารดานอาหาร และโภชนาการท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญสนใจ  
คือ  สารคดีความรู รอยละ  63.40   และปฏิบัติหลังไดรับขอมูลขาวสารดวยการคุยแลกเปล่ียนกับ
เพื่อนท่ีเรียนดวยกัน  รอยละ  78.40 
  2.5  ความรูดานอาหารและโภชนาการของกลุมตัวอยาง มีความรูดานอาหารและ
โภชนาการอยูในระดับตํ่า ( X =  9.01 , 45.05% ) 

3.  ความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหารกับปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร     
พบวา  การบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางบวกกับรูปแบบการบริโภคอาหารของครอบครัว และ
ความรูดานอาหารและโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( r = .375 และ .210 
ตามลําดับ ) แตการบริโภคอาหารมีความสัมพันธทางลบกับรายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว และ
คาใชจายดานอาหารตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( r = -.160 และ -.198 ตามลําดับ )  
และพบวา  แหลงความรูดานอาหารและโภชนาการจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธกับระดับ

การบริโภค ( P = .001 , p < .01 )  สําหรับความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหารกับปจจัยอ่ืน ๆ 
ประกอบดวย  เพศ  คณะท่ีศึกษา  ศาสนา  ลักษณะท่ีพักอาศัย  ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา  
อาชีพของบิดาและมารดา  บุคคลที่รับประทานอาหารดวย  ความเชื่อในการงดเวนอาหาร  และการ

บริโภคอาหารตามส่ือโฆษณา  พบวา ไมมีความสัมพันธกัน ( p > .05 ) 
 
อภิปรายผล 
 กลุมตัวอยางมีการบริโภคอาหารในภาพรวมอยูในเกณฑดี ( X =  1.68  ) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอเกี่ยวกับการบริโภคอาหารท่ีอยูในระดับดี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
การรับประทานขาวเปนอาหารหลัก  การรับประทานอาหารปรุงไมสุก  และการรับประทาน
เนื้อสัตว  ( X =  2.23  2.22 และ 2.21 ตามลําดับ) การที่กลุมตัวอยางเลือกรับประทานขาวเปนอาหาร
หลักนั้น  อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมการกินของคนไทยท่ีกินขาวเปนอาหารหลัก  รวมถึงการไดรับ
อิทธิพลมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว  ถายทอดจากพอแมมาสูลูก  และการท่ีกลุมตัวอยางไมนิยม
รับประทานอาหารปรุงไมสุก เชน ลาบดิบ ถือวาเปนส่ิงท่ีดี เพราะอาหารท่ีปรุงไมสุกอาจกอใหเกิด
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โรคติดเช้ือในระบบทางเดินอาหารได  และอาจเนื่องจากคานิยมของวัยรุนท่ีแสดงออกผานทาง
อาหารท่ีบริโภค  อาหารท่ีปรุงไมสุกสวนใหญจะเปนท่ีทราบกันวาอาจไมสะอาด มีพยาธิ ดังนั้น 
การบริโภคอาหารท่ีปรุงไมสุก  อาจทําใหไมเปนท่ียอมรับในหมูเพื่อน หรือกลุมสังคมได ( เอกชาติ  
ใจเพชร , 2549 ) นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานเน้ือสัตว  ซ่ึงอาจเปนเพราะ
กลุมตัวอยางกําลังศึกษาและใชเวลาสวนใหญอยูนอกบาน อาหารที่บริโภคจึงเปนอาหารปรุงสําเร็จ 
เชน อาหารตามส่ังตาง ๆ อาหารท่ีมีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบจะพบเห็นไดท่ัวไปตามรานขาย
อาหาร ซ่ึงสะดวกตอกลุมตัวอยางในการเลือกซ้ือมารับประทาน  ซ่ึงอาหารประเภทเน้ือสัตวเปน
อาหารที่ดีเนื่องจากใหสารอาหารโปรตีนแกรางกาย  ทําใหรางกายเติบโต  แข็งแรง มีภูมิตานทาน
เช้ือโรค นอกจากนี้ยังชวยซอมแซมสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีสึกหรอจากบาดแผล อุบัติเหตุ หรือ
จากการเจ็บปวย  ( สิริพันธุ  จุลกรังคะ, 2547 ) 

เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ เกี่ ยวกับการบริโภคอาหาร ท่ีอยู ในระดับพอใช  พบว า  
การรับประทานถ่ัวเมล็ดแหง  การรับประทานอาหารประเภททอด  และการเลือกซ้ืออาหารตาม
ความชอบ  มีคาเฉล่ียตํ่าสุด  ( X =1.34 ,1.24 และ 0.80 ตามลําดับ) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการเลือกซ้ือ
อาหารของกลุมตัวอยางสวนใหญคํานึงถึงความชอบเปนหลัก ดังนั้นจึงเลือกบริโภคอาหารตามท่ี
ตนเองชอบ  แมอาจจะเปนอาหารท่ีไมมีประโยชน  นอกจากนี้ยังพบวา อาหารที่กลุมตัวอยาง
บริโภคเปนอาหารประเภทฟาสตฟูด  บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  ขนมขบเค้ียว ขนมกรุบกรอบ อาหาร
ประเภทเคก คุกกี้  และขนมอบ  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลท่ี อบเชย  วงศทอง  ( 2541 )  ไดสรุปวา
วัยรุนจะนิยมบริโภคอาหารตามแฟช่ันนิยม โดยเฉพาะอาหารพวกฟาสตฟูด เชน โดนัท ไกทอด 
แฮมเบอรเกอร สเต็ก  หรือพิชชา  และนิยมอาหารสําเร็จรูป  เชน  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และขนม 
ขบเค้ียวตาง ๆ  ซ่ึงอาหารเหลานี้มีสวนประกอบหลักเปนแปง  ไขมัน  น้ําตาล  และโซเดียมสูง   
อาจสงผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว นําไปสูโรคอวน โรคหัวใจหลอดเลือด   เบาหวาน และ 
ความดันโลหิตสูงในวัยผูใหญได 

เพื่อนเปนบุคคลท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมาก  โดยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
รับประทานอาหารพรอมกับเพื่อน ( 59.70% ) รวมท้ังเพื่อนยังเปนบุคคลท่ีกลุมตัวอยางมี 
การแลกเปล่ียนความรูทางดานโภชนาการ ( 78.40% ) ซ่ึงสอดคลองกับท่ี E.N. Whitney , 
C.B.Cataldo ,L.R.DeBruyne and S.R.Rolfes ( 2001 ) ใหความเห็นวา  การบริโภคอาหารเปนไป
ตามอิทธิพลของกลุมเพื่อน ท้ังนี้เพราะวัยรุนจะใชชีวิตตลอดท้ังวันอยูกับกลุมเพื่อน ซ่ึงมีสวน 
อยางมากตอความคิดและการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังพบวา  โทรทัศนเปนส่ือท่ีกลุมตัวอยางเลือก
บริโภคอาหารตามอยางมากที่สุด   ซ่ึงส่ือโฆษณาเปนส่ิงท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในการหลอหลอม
ใหคนมีรสนิยมในการบริโภคท่ีหลากหลาย ซ่ึงปจจุบันการส่ือสารในระบบสากลทําใหขอมูลตาง ๆ 
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เสนอไดอยางรวดเร็ว  และแพรกระจายท่ัวถึงผูบริโภค  ผูบริโภคจึงไดรับการเสนอขาย หรือตกเปน
เหยื่อของการโฆษณาสินคาท่ีเปนอาหารจากส่ือตาง ๆ  เชน  วิทยุ โทรทัศน และส่ิงพิมพสวยงาม  
ซ่ึงอาจทําใหตัดสินใจซ้ือท้ัง ๆ ท่ีอาจไมใชอาหารในประเพณีไทยมากอน ( วีณะ วีระไวทยะ  และ 
สงา  ดามาพงษ , 2541 ) ท้ังนี้  อาหารที่มีการโฆษณามาก  มักจะเปนอาหารท่ีคุณคานอยลง
ตามลําดับ  ท้ังนี้เพราะผูผลิตอาหารนั้น ๆ ตองนําเงินไปทุมใหกับการโฆษณา และตองจํากัดเงินท่ี
ใชในการผลิตอาหารท่ีแทจริงใหนอยท่ีสุด ( เอกชาติ  ใจเพชร , 2549 ) ซ่ึงการท่ีกลุมตัวอยางมี 
การบริโภคอาหารตามส่ือโฆษณานั้นพบวา  สอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิการ  นิติอภัยธรรม  
( 2547 ) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โดยพบวานิสิตสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพจากโทรทัศน  
และจากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน ของกองโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขเม่ือป พ.ศ  2545  พบวา นักเรียนวัยรุนเห็นวา โทรทัศน เปนส่ือในการรับ
ความรู และเปนชองทางท่ีเปนประโยชนในการส่ือสารขาวสารเร่ืองโภชนาการดีท่ีสุด  ซ่ึงอาจเปน
เพราะในปจจุบันการโฆษณาเปนชองทางหนึ่งท่ีผูประกอบธุรกิจนํามาใชเปนส่ือใหเกิดการบริโภค
มากข้ึน  รวมท้ังวัยรุนเปนวัยท่ีคอนขางเปดรับส่ือ และเปนเปาหมายทางการตลาดของผูผลิตสินคา
และบริการ  ซ่ึงการเปดรับส่ือโฆษณาท่ีคอนขางงายนี้  วัยรุนควรจะใชดุลยพินิจกอนการตัดสินใจ
เลือกซ้ือ  ท้ังนี้เพราะการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร  อาจมีประเภทท่ีโฆษณาเกินความจริง  และอาจเปน
อาหารที่ไมมีประโยชนคุมคากับเงินท่ีตองจายไป 

ความสัมพันธระหวางการบริโภคอาหารกับปจจัยท่ีเกี่ยวของนั้น พบวา การบริโภคอาหารมี
ความสัมพันธทางบวกกับรูปแบบการบริโภคอาหารของครอบครัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  แสดงวากลุมตัวอยางท่ีครอบครัวมีแนวโนมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมในระดับดี จะมี 
การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมในระดับดีดวยเชนกัน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวานิสัยในการบริโภค
อาหารของบุคคลนั้นเร่ิมตนมาจากท่ีบาน  ครอบครัวเปนหนวยสังคมแรกท่ีคนเราตองอยูรวมกัน
ต้ังแตเกิด  นิสัยในการบริโภคอาหารจึงถูกกําหนดโดยคนในครอบครัวเปนเบ้ืองตน   นอกจากนี้ 
ยังพบความสัมพันธของแหลงความรูดานอาหารและโภชนาการจากบุคคลในครอบครัว เชน พอ แม 
ญาติ พี่นอง กับระดับการบริโภคอาหาร  ( p =  .001 )  ซ่ึงสนับสนุนการท่ีกลุมตัวอยางไดรับ 
การหลอหลอมพฤติกรรมการบริโภคอาหารมาจากครอบครัว ดังนั้น  การที่บุคคลจะมีนิสัย 
การบริโภคท่ีเหมาะสม  ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงนิสัยการบริโภคใหกับบุคคลต้ังแต
ยังเด็ก  ผูท่ีอยูรวมครอบครัวเดียวกัน โดยเฉพาะ พอ แม ผูปกครอง หรือผูใกลชิด เปนผูท่ีมีอิทธิพล
อยางมากตอการสรางนิสัยการกินใหกับเด็ก เพราะเด็กจะเอาอยางหรือเลียนแบบการบริโภคของพอ
แม  การที่ผูปกครองบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมเปนแบบอยาง ยอมจะทําใหเกิดผลสําเร็จในการสราง
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นิสัยการบริโภคใหเกิดข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ธนากร  ทองประยูร (2548) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร โดยพบวารูปแบบการบริโภคอาหารของครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนิสิตนักศึกษา 

นอกจากนี้ยังพบวา การบริโภคอาหารของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธทางบวกกบัความรู
ดานอาหารและโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  แสดงวา กลุมตัวอยางท่ีมีความรู
ดานอาหารและโภชนาการในระดับดี จะมีแนวโนมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมในระดับดีดวย
เชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นงคนุช  ประยรูหงส ( 2547 ) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตามสุขบัญญัติแหงชาติของนิสิตปริญญาตรี ปท่ี  1  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ  โดยพบวาความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสุขบัญญัติแหงชาติ  จากผลการศึกษาพบวา   กลุมตัวอยางมีความ
รูอยูในเกณฑตํ่า แตมีการบริโภคอาหารในภาพรวมอยูในระดับด ี ท้ังนี้เม่ือพจิารณาเปนรายขอ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคในระดับพอใชหลายประการ  
ไดแก  รับประทานอาหารประเภทฟาสตฟูด  รับประทานบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  เลือกดื่มนมแทน
อาหารมื้อเชา  รับประทานขนมขบเค้ียว รับประทานอาหารประเภทเคก คุกกี้ ขนมอบ ถาเปนอาหาร
ประเภทเนื้อสัตวมักเลือกรับประทานเฉพาะเนื้อชนดิใดชนิดหนึ่งเพยีงอยางเดยีว รับประทานอาหาร
ประเภทถ่ัวเมล็ดแหงตางๆ  รับประทานอาหารประเภททอด  และเลือกซ้ืออาหารตามความชอบ 
เปนหลัก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกันระหวางการมีความรูในระดับตํ่ากับการมีพฤติกรรม
การบริโภคในดานท่ีไมเหมาะสม รวมท้ังสอดคลองกับผลการศึกษาการบริโภคอาหารตามการเลือก
ซ้ืออาหารที่พบวาอยูในระดบัพอใช ( X = 1.37 ) ซ่ึงเปนไปตามขอมูลของกรุงเทพธุรกิจ ( 2549 ) 
เกี่ยวกับส่ิงท่ีวยัรุนคํานึงถึงในการบริโภคเปนอันดับตน ๆ คือ ความชอบสวนตัวและความเปนท่ี
นิยม โดยท่ีประโยชนจะมีผลนอยมากตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ และในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาใช
เกณฑในการวดัความรูคอนขางสูง และสรางแบบทดสอบความรูสวนหนึ่งมาจากธงโภชนาการ 
และโภชนบัญญัติ  9 ประการ  ท่ีเผยแพรโดย กองโภชนาการ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามธงโภชนาการและ
โภชนบัญญัติ 9 ประการ คอนขางตํ่า  และการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยางยังมีปจจัยอ่ืนท่ีมักเปน
ตัวกําหนดรูปแบบการบริโภคอาหารอีก เชน  รูปแบบการบริโภคอาหารของครอบครัว  เปนตน   

 จากผลการศึกษายังพบอีกวา รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวและคาใชจายดานอาหาร
ตอเดือนของกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธทางลบกับการบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีครอบครัวมีรายไดตอเดือนสูงจะมีแนวโนมบริโภคอาหารท่ี
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เหมาะสมในระดับตํ่าและกลุมตัวอยางท่ีมีคาใชจายดานอาหารตอเดือนสูงจะมีแนวโนมบริโภค
อาหารที่เหมาะสมในระดับตํ่าเชนเดียวกัน กลาวคือคาใชจายดานอาหารตอเดือนท่ีกลุมตัวอยางได
จากผูปกครองถูกนําไปใชจายสําหรับการเลือกซ้ืออาหารเพ่ือการบริโภคไมเหมาะสมซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาการบริโภคอาหารตามการเลือกซ้ืออาหารที่พบวาอยูในระดับพอใช ( X = 1.37 ) 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาพสังคมความเปนอยูท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูหอพักนอก
มหาวิทยาลัย และตองพึ่งพาตนเองในการบริโภคอาหาร  ดังเชนท่ี  วีณะ วีระไวทยะ  และ  
สงา  ดามาพงษ ( 2541 )  ไดสรุปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองท่ีไมไดปรุงอาหารดวยตนเอง  
ทําใหไมสามารถควบคุมประเภท ปริมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารที่ตนบริโภคได  
แตกลับตองฝากปากทองไวกับคนอ่ืน ซ่ึงหมายถึงคนขายอาหาร ทําใหเกิดการบริโภคท่ีขาดสมดุล  
นอกจากนี้กองโภชนาการ กรมอนามัย ( 2549 )ไดสรุปถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ 
การบริโภคอาหารวา สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหคาใชจายในเร่ืองความสะดวกและ
ส่ิงฟุมเฟอยไดเพิ่มข้ึนมาก เปนผลใหมีการใชเงินคาอาหารลดลง  โดยมีภาระคาใชจายอ่ืน ๆ มาเปน
สวนประกอบในการตัดสินใจเลือกอาหารเพื่อการบริโภค  

 
ขอเสนอแนะ 
 การนําผลการศึกษาไปใช 
 1.  เปนแนวทางใหกับผูท่ีเกี่ยวของในสถานศึกษาจัดโครงการสงเสริมการบริโภคอาหารท่ี
เหมาะสมใหกบันักศึกษา  โดยเฉพาะในเร่ืองของการเผยแพรความรูทางดานอาหารและโภชนาการ
ผานทางส่ือตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา  เชน  การจัดต้ังเครือขายใหความรูโดยอาศัยเพื่อนชวย
เพื่อน  การจดัทําเปนสารคดีความรูประกอบการสอน หรือ ผานทาง e-learning  การจัดอบรมให
ความรู  รวมถึงการจัดทําบทความใหความรูผานทางเอกสาร แผนพบั เวปไซต  หรือสอดแทรกใน
วิชาท่ีเกีย่วของของมหาวิทยาลัย  เปนตน 
 2.  การวางแผนการใหความรูแกนักศึกษา ควรเนนหวัขอความรูในเรื่องของธงโภชนาการ 
โภชนบัญญัติ 9 ประการ และการอานฉลากโภชนาการ 
 3.  สถาบันการศึกษาควรมีการทําแผนงานดานสุขภาพ เพื่อปองกันปญหาท่ีอาจเกดิข้ึนจาก
การบริโภคอาหารของนักศึกษา 
  
 การศึกษาคร้ังตอไป  ควรมีการศึกษา 

1. ภาวะโภชนาการของนักศึกษากับการบริโภค  
2. นักศึกษาช้ันปอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบกันในทุกมิติ 


