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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 371 คน ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดทอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เท่ากับ 
1.23 คะแนน (SD = 0.41) และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.59   

 2. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เท่ากับ 
10.15 คะแนน (SD = 2.04) และส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.98  
 3. อิทธิพลจากสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพ มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.09 คะแนน (SD = 0.69) และส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากสื่อสารมวลชนอยู่ในระดับ
ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.65 
 4.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพ ได้แก่ 1) อิทธิพลจาก
สื่อสารมวลชนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 2) ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร 3) เจตคติ
ต่อการบริโภคอาหารเสริม ปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้สามารถพยากรณ์ตัวแปรการตามได้ ร้อยละ 57. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study factors effect to the consumption 
behavior on supplementary food of students at Muban Chombueng Rajabhat 
University, Chombueng district, Ratchaburi province. The subjects were 371 of 
students at Muban Chombueng Rajabhat University by using simple random sampling 
method. Statistical analysis  were mean, frequency, average, standard deviation and 
multiple regression.    

The research findings were found as follow: 
1. Behavior on using dietary supplements of students has 1.23 score 

(SD=0.41), mostly used dietary supplements was in the moderate level at 1.23 score 
(SD=0.41) in the 42.59 as a percentage. 

2. Fundamental knowledge of dietary supplements has   10.15 score 
(SD=2.04). Most of the informants had knowledge in moderate in the 55.98 as a 
percentage. 

3. The influence of social media on dietary supplements has 3.09 score (SD = 
0.69), most of informants was influenced by social media in the moderate level in 
the 67.65 as a percentage. 

4. Factors effecting to behavior on dietary supplements consisted of: the 
influence of social media, fundamental knowledge of dietary supplements and 
attitude on dietary supplements. All three factors can predict at 57 as a percentage. 

 


