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บทคัดย่อ 

การรับประทานอาหารเช้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับสุขภาพ และพัฒนาการของนักศึกษา และถูกเรียกว่าเป็น
มื้อท่ีส าคัญที่สุดของการรับประทานอาหารใน 1 วัน การวิจัยเชิงส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมบริโภค
อาหารเช้าของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 373 คน      เลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  

ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ ไม่รับประทานมื้อเช้า รับประทาน
อาหารมื้อกลางวันปริมาณมากที่สุด รับประทานอาหารเช้าตั้งแต่เวลา 09.01 ขึ้นไป ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ ประเภท
อาหารเช้าที่นิยมรับประทาน ได้แก่ ข้าวสวย ผักบุ้ง กล้วย นม ข้าวต่างๆ และหมูทอด  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภค / อาหารเช้า / นักศึกษา  
 

Abstract 
Eating breakfast is important for the health and development of students and breakfast  

is often referred to as the most important meal of the day. This study was survey research aiming to 
study the breakfast consumption of first year students in Kampheng Phet Rajabhat University. There 
were 373 samples. The stratified random sampling method was used. The data collection instrument 
was a questionnaire and was analyzed by using frequency and percentage. 

 The results were found that mostly of students were consumed incomplete 3 meals, skip 
breakfast, the most consumed food in lunch, consumed breakfast at 09.01 upwards, purchased 
breakfast from convenience store, popular food lists of breakfast were streamed rice, morning glory, 
banana, milk, verity of rice and fired pork. 
Keywords : Consumption / Breakfast / Students 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นให้ทรัพยากรมนุษย์เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุล มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มี
หลักประกันสังคมที่ท่ัวถึง และสังคมไทยมีความสุข ตามเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฉบับนี้ และปัญหาโภชนาการ
เป็นปัญหาส าคัญที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกวัย 
เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์  ในการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนส่งเสริมสขุภาพอนามัยของมนุษย์ให้แข็งแรงและสมบูรณ์ (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 
2555, หน้า 72) หนึ่งในปัจจัย 4 ของการด ารงชีวิต และการมีสุขภาพดี คือ อาหารดี  ซึ่งหมายถึงการได้รับ
สารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวัยทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ และที่ส าคัญ คือ การ
ได้รับประทานอาหารครบมื้อ โดยเฉพาะอาหารเช้า เนื่องจากอาหารเช้าเป็นสิ่งท่ีส าคัญส าหรับการเริ่มต้นวัน อาหาร
เช้ายังช่วยให้เรามีสมาธิในการท างานได้ดียิ่งขึ้น การเลือกที่จะเริ่มต้นวันใหม่ของเราด้วยการรับประทานอาหารเช้า
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นั้น ยังสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า เราจะสามารถบริโภคอาหารที่มีสารอาหารทางโภชนาการที่ส าคัญได้อย่าง
ครบถ้วนอีกด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วควรเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการรับประทานอาหารเช้า เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าการ
รับประทานอาหารเช้านั้น สามารถช่วยให้เริ่มต้นวันใหม่ไดอ้ย่างสมบูรณม์ากยิง่ขึ้น มีการส ารวจพฤติกรรมการบรโิภค
อาหารของประชากรทั่วประเทศ พ.ศ. 2556 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งส ารวจ 26,520 ครัวเรือน พบประชากร
ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปรับประทานอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อ ในแต่ละวัน ร้อยละ 88 โดยพบสูงสุดในกลุ่มเด็กอายุ 6-14 
ปี ร้อยละ 93 และต่ าสุดในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี คือ ร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2552 พบว่ากลุ่ม
เยาวชนมีอัตราการบริโภคอาหารครบ 3 มื้อ ลดลงร้อยละ 0.5 ในขณะที่ประชากรกลุ่มอื่นมีอัตราเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กท่ีมีอายุ 6-14 ปี ท่ีเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 13 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี เช่น ต้องตื่นแต่เช้าเร่งรีบไปเรียนหรือท างาน 
ไม่มีเวลาพอส าหรับการเตรียมอาหารเช้า บางคนงดอาหารเช้าด้วยเหตุผลที่ต้องการลดน้ าหนัก จะพบมากในกลุ่ม
วัยรุ่น วัยท างาน ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีผิด เนื่องจากการงดกินอาหารเช้าจะท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า ท าให้ช่วงสาย
ของวันจะรู้สึกหิว มีอารมณ์หงุดหงิด สมองตื้อ คิดอะไรไม่ออก ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือท างาน การท างานจะด้อย
กว่าคนท่ีกินอาหารเช้า เนื่องจากสมองต้องการน้ าตาลกลูโคสหล่อเลี้ยงตลอดเวลา และจะหันมารับประทานอาหาร
อื่นเช่น ขนม ส่งผลให้อ้วนเพิ่มขึ้น (อย่าอดอาหารเช้า, 2557, หน้า10) มีผลการวิจัยจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจใน
อเมริกา (American heart association) การรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ าเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิด
โรคเส้นเลือดสมอง โรคหัวใจ รวมถึงลดอาการอ่อนเพลีย  ถ้าหากรับประทานอาหารเช้าที่มีใยอาหารสูง ก็จะช่วยลด
ความเสี่ยงของผู้ป่วยเบาหวาน และช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ด้วย พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วัยรุ่น ส่วนใหญ่ละเลยและมองข้ามความส าคัญของการรับประทานอาหารเช้า และการขาดการรับประทานอาหาร
เช้า มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกายและจิตใจ อาจจะท าให้รู้สึกหงุดหงิด อารมณ์เสีย ขาดสมาธิ และที่ส าคัญอีกอย่าง
คือถ้าไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเป็นเวลานาน กระเพาะจะไม่แข็งแรง การขับถ่ายไม่ดี กล้ามเนื้อเหลว ผิวเหี่ยวและ
คล้ าแก่เร็ว ภูมิต้านทานลด ปวดหัว ปวดเข่า ความจ าเสื่อม อัลไซเมอร์ และอาหารเช้ายังช่วยในเรื่องของการลดโรค 
การกินอาหารเช้าช่วยป้องกันโรคหัวใจ และน้ าตาลในเลือดสูง ซึ่งเป็นอาการเตือนของโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วย (อภาวรรณ โสพลธรรมลักษณ์, 2557) นอกจากนี้ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
(ม.ป.ป.) นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า การรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยควบคุมน้ าหนัก ลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเส้นเลือดสมอง และหัวใจ โรคเบาหวาน นิ่วในถุงน้ าดี ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน ท าให้ระบบ
ความจ า ทักษะการเรียนรู้ และอารมณ์ดีขึ้น แต่หากใครไม่กินอาหารเช้าจะมีสมาธิน้อยลง และสมองท างานได้ไม่
เต็มที่ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาการบริโภคอาหารเป็นเรื่องส าคัญของการพัฒนา
บุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นระดับการศึกษาท่ีจะน าไปสู่ชีวิตการท างานและบุคคล
กลุ่มนี้ นับว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ส าคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศ เพราะเป็นก าลังส าคัญที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวเดิน
ไปข้างหน้าต่อไป และการบริโภคมื้ออาหารที่ส าคัญที่สุดก็คือ การบริโภคอาหารมื้อเช้า แต่สังคมปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่
ใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบในการท างานหรือแม้กระทั่งการเรียน ท าให้ส่วนใหญ่ละเลยและไม่ให้ความส าคัญกับการ
รับประทานอาหารเช้าเท่าที่ควร คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งงานวิจัยในประเด็นนี้กับนักศึกษายังไม่ได้
ด าเนินการมาก่อน และเนื่องจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 อยู่ในช่วงของการปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพราะ
ต้องห่างจากการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง วัยนี้จึงเป็นวัยที่ต้องใช้ความคิด ความเป็นตัวของตัวเอง ในการคิดและ
การกระท า และใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเป็นอิสระทางสังคม ทางด้านความคิด และการตัดสินใจ ได้ด้วยตนเองในหลายด้าน
รวมไปถึงการบริโภคอาหารได้ โดยเลือกศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเช้าอย่างไร ซึ่งการเลือกศึกษาอาหาร
เช้านั้นเพราะอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่ส าคัญที่สุด และศึกษาชนิดของอาหารมื้อเช้าของนักศึกษาว่าเหมาะสมหรือไม่ 
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะน าไปสู่การวางแผน และก าหนดนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาให้เจริญเติบโตสมวัยควบคู่ไปกับการเรียนในมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีทั้งด้านร่างกายและ
สติปัญญา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อพัฒนาประเทศและเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลังๆ จึงเป็นที่มาของการศึกษา
ครั้งนี้  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า ซึ่งมีความหมายครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการรับประทานอาหารครบมื้อ มื้อท่ีรับประทานมากท่ีสุด ช่วงเวลาที่รับประทานอาหารเช้า แหล่งที่มาของอาหาร
เช้า และประเภทของอาหารเช้าที่นักศึกษาเลือกรับประทาน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ อาหารประเภทแป้ง 
อาหารประเภทผัก อาหารประเภทผลไม้ อาหารประเภทเครื่องดื่ม อาหารประเภทธัญพืช และอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ เป็นต้น 
 ประชากร 
 ประชากร คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจาก 5 คณะ ในปีการศึกษา 2558 
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 440 คน คณะครุศาสตร์จ านวน 2,648 คน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จ านวน 1,167 คน คณะวิทยาการจัดการจ านวน 815 คน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน 
496 คน รวมทั้งหมดจ านวน 5,566 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ (Taro yamane) ที่ความคลาดเคลื่อน 95% (ศิริลักษณ์ 
สุวรรณวงศ์, 2538, หน้า 232) ได้กลุ่มตัวอย่าง 373 คน สุ่มตัวอย่างแบบโดยอาศัยความน่าจะเป็นแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified random sampling) และใช้วิธีการเทียบสัดส่วนจากนักศึกษาในแต่ละคณะ  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีในในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check list) จ านวน 6 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา คณะที่ศึกษา รายได/้สัปดาห์ ที่พักอาศัย เปน็ต้น 

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check 
list) จ านวน 10 ข้อ           

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมลูทั่วไปของนกัศึกษา 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ข้อมูล   จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
    ชาย 122 32.7 
    หญิง 251 67.3 
2. อาย ุ   
   18 ปี 58 15.5 
   19 ปี 218 58.4 
   20 ปี 61 16.4 
   21 ปี 21 5.6 
   22 ปี 13 3.5 
   23 ปี 2 0.5 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 580 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา (ต่อ) 

จากตางรางที่ 1 พบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 67.3  อาย ุ19 ปีคิดเป็นร้อยละ 58.4 นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 97.1  ศึกษาคณะครุศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 47.7  มีรายได้ 501-700 บาท/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 27.9  และพักอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัยคิดเป็น
ร้อยละ 66.5  

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าในแต่ละวันของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ส่วนใหญ่รับประทานอาหารไม่ครบทุกมื้อ โดยไม่รับประทานอาหารเช้าคิดเป็นร้อยละ 41.3  รับประทานอาหารใน
ปริมาณมากที่สุด คือ มื้อกลางวันคิดเป็นร้อยละ 50.4 ส่วนใหญ่รับประทานในเวลา 09.01 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 44.8 
แหล่งที่มาของอาหารที่นักศึกษารับประทานในเวลาเช้า ส่วนใหญ่มาจากร้านสะดวกซื้อคิดเป็นร้อยละ 69.4 ส่วน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าจ าแนกตามประเภทอาหาร พบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
บริโภคอาหารเช้าประเภทแป้ง 3 ล าดับแรก ที่นักศึกษาเลือกรับประทาน คือ ข้าวสวยคิดเป็นร้อยละ 53.4 ข้าวเหนียว 
คิดเป็นร้อยละ 50.4 และขนมปังคิดเป็นร้อยละ 35.9 ตามล าดับ อาหารเช้าประเภทผัก 3 ล าดับแรก ที่นักศึกษาเลือก
รับประทาน คือ ผักบุ้งคิดเป็นร้อยละ 45.0 แตงกวาคิดเป็นร้อยละ 42.1 และผักกาดขาวคิดเป็นร้อยละ 40.8 ตามล าดับ 
อาหารเช้าประเภทผลไม้ 3 ล าดับแรก ที่นักศึกษาเลือกรับประทาน คือ กล้วยคิดเป็นร้อยละ 39.9 เลือกรับประทาน
แตงโมเท่ากับฝรั่งคิดเป็นร้อยละ 34.6 อาหารเช้าประเภทเครื่องดื่ม  3 อันดับแรก ที่นักศึกษาเลือกรับประทาน คือ นม
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 64.9  น้ าเต้าหู้คิดเป็นร้อยละ 34.0 และโอวัลติน อาหารประเภทธัญพืช 3 อันดับแรก ที่นักศึกษา
เลือกรับประทาน คือ ข้าวต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 63.3 ถั่วต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 36.7  ลูกบัวคิดเป็นร้อยละ 17.2 
ตามล าดับ อาหารเช้าประเภทเนื้อสัตว์  3 อันดับแรก ทีน่ักศึกษาเลือกรับประทาน คือ หมูทอดคิดเป็นร้อยละ 56. 6 หมู
ปิ้งคิดเป็นร้อยละ 52.01 และไก่ทอดคิดเป็นร้อยละ 51.2 ตามล าดับ ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 2 

 

ข้อมูล   จ านวน ร้อยละ 
3. ศาสนา   
   พุทธ 362 97.1 
   คริสต ์ 11 2.9 
   อิสลาม 0 0.0 
4. คณะ   
    ครุศาสตร ์ 178 47.7 
    มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 20.9 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 29 7.8 
    เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    33 8.8 
    วิทยาการจัดการ 55 14.7 
5. รายได้/สัปดาห์   
    ต่ ากว่า 500 บาท/สัปดาห ์ 36 9.7 
    501-700 บาท/สัปดาห ์ 104 27.9 
    701-900 บาท/สัปดาห ์ 64 17.2 
    901-1100 บาท/สัปดาห ์ 72 19.3 
    มากกว่า 1100 บาท/สัปดาห ์ 97 26.0 
6. ที่พักอาศัย   
    บ้าน 60 16.1 
    หอพักนอกมหาวิทยาลัย 248 66.5 
    หอพักในมหาวิทยาลัย 65 17.4 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าในแต่ละวันของนักศึกษา 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ านวน ร้อยละ 
1. รับประทานอาหารครบมื้อ   
    รับประทานอาหารครบทุกมื้อ 148 39.7 
    รับประทานไม่ครบ 3 มื้อ    

- มื้อเช้า 154 41.3 
- มื้อกลางวัน 30 8.0 
- มื้อเย็น 41 10.9 

2. มื้อที่รับประทานในปริมาณมากที่สุด   
    มื้อเช้า  61 11.4 
    มื้อกลางวัน 188 50.4 
    มื้อเย็น 123 32.9 
3. เวลาการรับประทานอาหารเช้า    
    ต่ ากว่า 06.00 น. 2 0.6 
    06.01-07.00 น. 31 8.3 
    07.01-08.00 น. 61 16.6 
    08.01-09.00 น. 112 30.0 
    09.01 ขึ้นไป 167 44.8 
4. แหล่งที่มาของอาหาร   
    ปรุงเอง 106 28.4 
    ตลาดทั่วไป 198 53.1 
    ร้านสะดวกซื้อ 259 69.4 
    ห้างสรรพสินค้า 34 9.1 
5. อาหารประเภทแป้ง   
    ปาท่องโก๋ 72 19.3 
    ก๋วยเตี๋ยว 89 23.9 
    ข้าวต้ม  72 19.3 
    ขนมปัง 134 35.9 
   มาม่า 112 30.0 
    โจ๊ก 85 22.8 
    แซนวิช  101 27.1 
    ข้าวสวย 199 53.4 
    ข้าวเหนียว  188 50.4 
6. อาหารประเภทผัก   
    ผักบุ้ง  168 45.0 
    แตงกวา 157 42.1 
    ผักกาดขาว  152 40.8 
    ถั่วฝักยาว 88 23.6 
    ผักคะน้า 150 40.2 
    มะเขือเทศ 97 26.0 
    ผักรวม  86 23.1 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าในแต่ละวันของนักศึกษา (ต่อ) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ านวน ร้อยละ 
7. อาหารประเภทผลไม้   
    กล้วย 149 39.9 
    สับปะรด  54 14.5 
    มะม่วง 95 25.5 
    ส้ม 87 23.3 
    แอปเปิ้ล 110 29.5 
    แตงโม 129 34.6 
    ฝรั่ง 129 34.6 
    ผลไมร้วม 63 16.9 
8. อาหารประเภทเคร่ืองด่ืม   
    ชา 71 19.0 
    กาแฟ 95 25.5 
    โอวลัติน 126 33.8 
    นมต่างๆ 242 64.9 
    น้ าเต้าหู้ 127 34.0 
    น้ าอัดลม 61 16.4 
    เนสวิต้า 48 12.9 
9. อาหารประเภทธัญพืช   
    ถั่วต่างๆ   137 36.7 
    ลูกบัว  64 17.2 
    ลูกเดือย  54 14.5 
    งา 29 7.8 
    ข้าวต่างๆ  236 63.3 
10. อาหารประเภทเนื้อสัตว์   
     หมูปิ้ง 194 52.0 
     ไข่ต้ม   77 20.6 
     ไก่ย่าง 136 36.5 
     หมูทอด 211 56.6 
     กุ้งปลาหมึก 76 20.4 
     ไข่ทอด 93 24.9 
     ไก่ทอด 191 51.2 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ และส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหาร
เช้า ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของวาสุกรี เชวงกูล (2551)  และปุณฑรีย์ รักสนิท (2551) ที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
บริโภคอาหารเช้า มากไปกว่านั้นผลการวิจัยของปุณฑรีย์ รักสนิท (2551) ยังพบว่าการที่นักศึกษาที่เลือกรับประทาน
อาหารเช้า ส่วนใหญ่คิดว่าอาหารเช้าท าให้ร่างกายมีพลังงานในการท างานตลอดทั้งวัน และยังพบว่าเวลาของการตื่นนอน
เป็นสิ่งส าคัญในการรับประทานอาหารเช้าของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่รับประทานอาหารเช้าจะตื่นนอนตอนเช้า เวลา 
06.00-08.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับมณิภัทร์ ไทรเมฆ (ม.ป.ป.) ที่พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา
สัมพันธ์กับเวลาตื่นนอน และเวลาเข้านอน แต่ผลการวิจัยนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กลับ
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รับประทานอาหารเช้า 09.01 ขึ้นไป ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน   
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จึงท าให้เลือกที่จะไม่รับประทานอาหารเช้า     ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นไปแนวเดียวกับการวิจัยของพีรพัฒน์ พรมแดง  และ
พีรพงษ์ ยิ้มแย้ม (2558) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่รับประทานอาหารเช้าของนักศึกษา คือ การมีเวลาไม่เพียงพอ 
ร้านจ าหน่ายอาหารเช้ามีจ านวนคนเยอะ และความเร่งรีบ เป็นต้น การไม่รับประทานอาหารเช้าของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท าให้นักศึกษารับประทานอาหารมื้อกลางวันปริมาณมากขึ้น ท้ังนี้เป็นเพราะการไม่
รับประทานอาหารเช้าจะท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า รู้สึกหิวในช่วงสายของวัน มีอารมณ์หงุดหงิด สมองตื้อ คิดอะไร
ไม่ออก ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือท างาน การท างานจะด้อยกว่าคนท่ีกินอาหารเช้า เนื่องจากสมองต้องการน้ าตาล
กลูโคสหล่อเลี้ยงตลอดเวลา (อย่าอดอาหารเช้า, 2557, หน้า10) ท าให้รับประทานอาหารในมื้อถัดไปมากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคเบาหวาน และยังมีผลการวิจัยจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจในอเมริกา พบว่าการรับประทานอาหารเช้าอย่าง
สม่ าเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจได้ ส่วนการอดอาหารในบางมื้อกระเพาะ
อาหารจะปล่อยน้ าย่อยออกมาเพื่อเตรียมย่อย เมื่อไม่มีอาหารเข้าไป นอกจากน้ าย่อยจะกัดกระเพาะแล้ว ยังมีผลท าให้
ระบบย่อยอาหารและการเผาผลาญผิดปกติไปด้วย (กัลยา ยังสุขยิ่ง, 2556) ด้านการพักอาศัย ผลการวิจัย พบว่า
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส่วนใหญ่อยู่หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านอาหาร รอบ
มหาวิทยาลัยและที่พักอาศัย และส่วนใหญ่เลือกรับประทานอาหารเช้าจากร้านสะดวกซื้อ ประกอบกับเศรษฐภาวะของ
ตัวนักศึกษาเอง ที่ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อสัปดาห์อยู่ที่ 501-700 บาท แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีอิสระในการเลือกอาหาร
รับประทาน และมีก าลังในการใช้จ่ายเลือกซื้ออาหารมารับประทาน มีการวิจัยของณัฏฐินี ชัวชมเกตุ  พรรณรัตน์ แสง-
เพิ่ม และทัศนี ประสบกิตติคุณ (2558, บทคัดย่อ) ท่ีพบว่าการควบคุมของผู้ปกครองต่อการบริโภคอาหารเช้า และ
พฤติกรรมของผู้ปกครองมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของบุตร เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Merten, Williams 
and Shriver (2009) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารเช้าในวัยรุ่น คือ การมีผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คน 
อยู่ในบ้านตอนเช้า ดังนั้นความรู้ประโยชน์ของอาหารเช้า การเลือกอาหารเช้าที่เหมาะสมกับวัย จึงเป็นสิ่งจ าเป็น อย่าง
น้อยนักศึกษาควรทราบว่าอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพ ต้องมีอาหารอย่างน้อย 4 หมู่ คือ 1. อาหารประเภทข้าว แป้ง จะให้
สารอาหารคาร์โบไฮเดรต 2. เนื้อสัตว์ นม ไข่ ให้สารอาหารโปรตีน  3. ไขมัน น้ ามันจากพืชและสัตว์ให้สารอาหาร
ไขมัน 4. ผักต่างๆ ให้วิตามินและแร่ธาตุ และหากมีผลไม้ด้วยก็จะครบ 5 หมู่ ซึ่งจะให้ผลดีต่อร่างกายเพื่อการเลือกหา
อาหารที่เหมาะสม และมีคุณค่าทางโภชนาการได้มารับประทานในยามเช้า วิธีการให้ความรู้กับนักศึกษาอาจเป็นรูปแบบ
ของการจัดท าเอกสารด้านระโยชน์ของอาหารเช้าให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเอง หรือจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของอาหารเช้า และลดพฤติกรรมการไม่รับประทานอาหารเช้าลงได้ (พีรพัฒน์ พรมแดง และพีรพงษ์    
ยิ้มแย้ม, 2558 ; Shaw, 1998) 

ส่วนผลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า พบว่าผลการวิจัยความสอดคล้องและความแตกต่างของ
ข้อมูลอาจเกิดจากวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นท าให้มีความหลากหลายของชนิดอาหารเช้ามากแตกต่างกัน เช่น มีความ
สอดคล้องกับวาสุกรี เชวงกูล (2551) ที่ท าการวิจัยที่จังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่าในบางประการเกี่ยวกับชนิดของ
อาหารในแต่ละประเภทที่นักศึกษาเลือกรับประทานในตอนเช้า เช่น พบว่าอาหารประเภทแป้ง ท่ีส่วนใหญ่นักศึกษา
รับประทาน คือ ปาท่องโก๋ อาหารประเภทผักที่นักศึกษาส่วนใหญ่รับประทาน คือ ผักบุ้ง อาหารประเภทผลไม้ที่
นักศึกษาส่วนใหญ่รับประทาน คือ กล้วย อาหารประเภทเครื่องดื่มที่นักศึกษาส่วนใหญ่รับประทาน คือ นมสด อาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ที่นักศึกษาส่วนใหญ่รับประทาน คือ หมูทอด และอาหารประเภทธัญพืชที่นักศึกษาส่วนใหญ่
รับประทาน คือ ถั่วเหลือง แต่มีส่วนขัดแย้งกัน ในประเด็นอาหารประเภทแป้ง และอาหารประเภทธัญพืช โดยพบว่า
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรส่วนใหญ่เลือกรับประทาน คือ ข้าวสวย และข้าวต่างๆ ถึงแม้ว่าการ
วิจัยนี้จะทราบถึงชนิดของอาหารเช้าที่นิยมเลือกบริโภค  โดยมีการจ าแนกออกเป็นประเภทของอาหารเพื่อให้ครอบคลุม
ถึงความหลายหลายของชนิดอาหาร  แต่การวิจัยก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่ เช่น การไม่ระบุถึงค าถามปริมาณอาหารในแต่ละ
ชนิดที่เลือกรับประทาน และสาเหตุที่เลือกอาหารเหล่านั้น ท าให้ไม่สามารถบอกได้ถึงปริมาณพลังงาน ท่ีได้รับจาก
สารอาหาร และสาเหตุที่แท้จริงของการเลือกรับประทานอาหารเช้าเหล่านั้นได้    

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษารับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้า  
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2. ทางมหาวิทยาลัยควรมีประเภทของอาหารเช้าที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมและเป็นตัวเลือกให้กับ
นักศึกษาในการเข้าถึงอาหารเช้ามากยิ่งข้ึน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มรูปแบบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยใช้แบบสอบถาม
ความถี่ และปริมาณอาหารเช้าที่นักศึกษารับประทาน รวมกับสาเหตุ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกประเภท
อาหารเช้าเพื่อรับประทาน  

2. ควรศึกษาถึงผลกระทบของการไม่บริโภคอาหารเช้าต่อสุขภาพ และภาวะโภชนาการของนักศึกษา 
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