
 
 

ความรู้ทางโภชนาการ ทศันคตต่ิออาหาร พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร และภาวะ
โภชนาการของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  
                                                                            นาวาอากาศตรีหญิง มัณฑนิา   จ่าภา*  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพ่ือศึกษาความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร 

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ รวมทัง้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร กบัภาวะ
โภชนาการของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตัวอย่างประกอบด้วย
นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต และหลักสูตรประกาศนียบตัรพยาบาล
ศาสตร์ ระดับต้น จ านวน 210 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ความรู้ทางโภชนาการ 
ทศันคติตอ่อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และประเมินภาวะโภชนาการด้วยการวดัค่าดชันีมวล
กาย และเส้นรอบเอว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของสเปียร์
แมน 

ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนพยาบาลทหารอากาศมีความรู้ทางโภชนาการ และมีทศันคติตอ่อาหาร
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีคา่เฉล่ียร้อยละของคะแนนเตม็เทา่กบั 68.42 และ 76.25 ตามล าดบั แต่
พฤตกิรรมการรับประทานอาหารโดยรวมไมเ่หมาะสม คือมีคา่เฉล่ียร้อยละของคะแนนเต็มเท่ากบั 58.35 ใน
ด้านภาวะโภชนาการพบว่า นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ร้อยละ 75.71 มีดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
ในขณะท่ีร้อยละ 14.76 และร้อยละ 9.53 มีภาวะโภชนาการผอม และน า้หนักเกินจนถึงอ้วนตามล าดบั 
คา่เฉล่ียดชันีมวลกาย 20.42 ± 1.95 กิโลกรัม/ เมตร2 ส่วนเส้นรอบเอวพบว่า นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ร้อยละ 99.05 มีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ และค่าเฉล่ียเส้นรอบเอว 70.61 ± 5.77 เซนติเมตร ผลการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์พบวา่ ทศันคตติอ่อาหารและพฤตกิรรมการรับประทานอาหารมีความสมัพนัธ์เชิงลบ
กบัภาวะโภชนาการ คือ เส้นรอบเอวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05 และ p < .01 ตามล าดบั) ผล
การศึกษาสามารถน ามาเป็นแนวทางจัดโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ เก่ียวกับสารอาหาร 
เสริมสร้างทศันคติท่ีดีในการเลือกรับประทานอาหาร โดยเน้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้
เหมาะสมกบันกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ เพ่ือให้เกิดภาวะโภชนาการท่ีดี 

 

ค าส าคัญ: ความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ภาวะโภชนาการ 
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Nutritional Knowledge, Attitude toward Food, Food Consumption Behavior, and 
Nutritional Status in Air Force Student Nurses 

Sqn. Ldr. Muntina  Chapha 
Abstract   

This descriptive study aimed to describe nutritional knowledge, attitude toward food, 
food consumption behavior, and nutritional status, and to examine the associations between 
these factors in Air Force student nurses. The sample consisted of 210 Air Force student nurses 
in both undergraduate and technical program at Royal Thai Air Force Nursing College. The data 
were collected using questionnaires on demographic characteristics, nutritional knowledge, 
attitude toward food, food consumption behavior. The subjects’ weight and waist circumference 
were also measured. The data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s 
correlation coefficient. 

Results revealed that the Air Force student nurses had the average percentages of 
nutritional knowledge and attitude toward food at moderate level (68.42% and 76.25% 
respectively). However, their overall food consumption behaviors were inappropriate with an 
average percentage of 58.35. Regarding nutritional status, 75.71% of Air Force student nurses 
had body mass index normal level, while 14.76% and 9.53% of them were underweight, 
overweight and obesity, respectively. The average of body mass index was 20.42 ± 1.95 kg/ m2. 
Waist circumference, 99.05% of Air Force student nurses had waist circumference at normal 
level and the average of waist circumference was 70.61 ± 5.77 cm. Correlation analysis 
revealed that attitude toward food and food consumption behaviors had negative significant 
relations to nutritional status (p < .05 and p < .01 respectively). Results in this study should be 
used for developing a nutritional health promotion program related to nutrition, promoting good 
attitudes to select appropriate food, and promoting appropriate food consumption behavior to 
improve nutritional status among these students. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    สภาพสังคมเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการพฒันาด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วและจ านวน
ประชากรเพิ่มมากขึน้ ท าให้วิถีชีวิตต้องรีบเร่งประกอบกบัลกัษณะโลกไร้พรมแดน บริโภคนิยม ส่ือโฆษณา
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย และสง่ผลให้พฤตกิรรมการบริโภคไมเ่หมาะสม เช่น รับประทานอาหารนอก
บ้าน พึง่พาอาหารส าเร็จรูปบรรจถุงุ  บริโภคอาหารจานดว่นท่ีมีไขมนัและคาร์โบไฮเดรตสงู กินผกัผลไม้น้อย 
และขาดการออกก าลังกาย เกิดความเครียดหาทางออกโดยการกินอาหาร สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา เม่ือปฏิบัติ
พฤตกิรรมเหลา่นีต้อ่เน่ืองเป็นเวลานานจะท าให้เกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนเส่ียงตอ่การเกิดโรคไม่
ติดต่อเรือ้รังหรือโรควิถีชีวิต ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึน้และมีความรุนแรงทั่วโลก(ส านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2554) จากผลการส ารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกาย ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 ด้านโภชนาการพบว่า ความชกุของโรคอ้วน (obesity) ประชากร
ไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป เพศชายร้อยละ 28.40 และเพศหญิงร้อยละ 40.70 มีน า้หนกัเกิน (body mass index: 
BMI > 25 กิโลกรัม/ เมตร2) และมีภาวะอ้วน (BMI 25- < 30 กิโลกรัม/ เมตร2) พบในเพศชายร้อยละ 23 
และเพศหญิงร้อยละ 29.10 ส่วนความชุกของภาวะอ้วนลงพงุ (abdominal obesity) หมายถึงการมีเส้น
รอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตรในผู้ชาย และมากกว่า 80 เซนติเมตรในผู้หญิง พบว่า ร้อยละ 18.60 ของ
เพศชาย และร้อยละ 45 ของเพศหญิงมีภาวะอ้วนลงพงุ โดยความชกุสงูสดุในกลุ่มอาย ุ45-49 ปี และพบใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด (ถาวร มาต้น, 2553; สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข ส านกังานส ารวจ
สขุภาพประชาชนไทย, 2552)  

 ภาวะโภชนาการบง่บอกถึงสภาวะของร่างกายท่ีเกิดจากการบริโภคอาหาร หากได้รับสารอาหารไม่
เหมาะสมหรือไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดภาวะโภชนาการไม่ดี ซึ่งการประเมินภาวะโภชนาการท าได้โดย 1) 
การวัดสัดส่วนของร่างกาย 2) การตรวจร่างกาย 3) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ 4) การส ารวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร แต่ส าหรับการศกึษาครัง้นีจ้ะประเมินภาวะโภชนาการด้วยการชัง่น า้หนกั วดั
ส่วนสงู วดัรอบเอว และใช้ BMI จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับภาวะโภชนาการในกลุ่ม
นกัศกึษา (จงกลวรรณ มสุิกทอง, อรวมน ศรียกุตศทุธ, รัตนาภรณ์ คงคา, และนาตยา แสงวิชยัภทัร, 2553; 
นพวรรณ เปียซ่ือ, ดษุณี ทศันาจนัทธานี, สมุาลี กิตติภูมิ, และพรรณวดี พธุวฒันะ, 2552) พบว่า ความรู้
ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร มีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการ 

นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศจดัอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลายท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย
และจิตใจท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการบริโภค โดยรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้ ชอบอาหารท่ีแปลกใหม ่
และปฏิเสธอาหารแบบเดิมๆ กินอาหารไม่เป็นเวลา และงดอาหารบางมือ้โดยเฉพาะมือ้เช้า (เบญจา     
มกุตพนัธ์, 2554) ซึ่งเป็นสาเหตขุองปัญหาโภชนาการ หากในช่วงวยันีไ้ด้รับความรู้ทางโภชนาการและ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม ก่อให้ เกิดภาวะโภชนาการท่ีดีและมี



 
 

รูปร่างสมส่วนอีกทัง้เม่ือส าเร็จการศึกษาจะเป็นพยาบาลผู้ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้น าด้านสุขภาพ ท าหน้าท่ีให้
ความรู้ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้การดแูลสขุภาพของประชาชนและ
ก าลงัพลของทหารอากาศ ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็นประเด็นให้ผู้ วิจยัมีความสนใจศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจัย
ดงักล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและป้องกันการเกิด
ภาวะโภชนาการเกินในอนาคตส าหรับนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะ
โภชนาการของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
  2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร กบัภาวะโภชนาการของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 การศึกษาครัง้นีใ้ช้กรอบแนวคิดความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติต่ออาหาร 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการ ของ นพวรรณ เปียซ่ือ และคณะ (2552) คือเม่ือ
บคุคลมีความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหารท่ีดี และพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม จะ
น าไปสู่ภาวะโภชนาการท่ีดี ซึ่งในการศึกษาครัง้นีค้วามรู้ทางโภชนาการเป็นความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
สารอาหาร การบริโภคอาหารท่ีท าให้เกิดโรค และประโยชน์ของป้ายโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหารเป็นความ
คิดเห็น ความเช่ือมั่น ในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของตนเอง พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเป็นลกัษณะนิสยัและการปฏิบตัิการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการเป็นสภาวะ
ของร่างกายท่ีเกิดจากการบริโภคอาหาร ซึง่ประเมินจากคา่ดชันีมวลกายและเส้นรอบเอว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยายวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 
 ประชากร คือ นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีท่ี 1-4 จ านวน 
197 คน และหลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ ระดบัต้น ปีท่ี 1-2 จ านวน 39 คน ทัง้หมดจ านวน 
236 คน ปีการศกึษา 2556 ศกึษาท่ีวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ  
 ตัวอย่าง การก าหนดขนาดตวัอย่างใช้โปรแกรม G* Power 3.0.10 (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2556; 
Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009) สถิติท่ีผู้วิจยัใช้ใน
วิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีคื้อสถิติสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) ก าหนดค่า
ขนาดอิทธิพล effect size เท่ากบั 0.2 คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (alpha) ท่ี .05 และค่าอ านาจทดสอบ 
(Power) ท่ี 0.8 ได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 191คน ได้เพิ่มจ านวนตวัอย่างอีกร้อยละ 10 เพ่ือป้องกนัการสญู



 
 

หายของตวัอย่างในระหว่างการเก็บข้อมูล รวมเป็นตวัอย่างท่ีค านวณได้ 210 คน การคดัเลือกตวัอย่างแต่
ละชัน้ปีก าหนดตวัอย่างตามสดัส่วนประมาณ 2:1และน าเลขประจ าตวันักเรียนมาจบัฉลากให้ได้จ านวน
ตามท่ีก าหนดไว้ ได้ตวัอย่างนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จ านวน 180 
คน และหลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น จ านวน 30 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ของ นพวรรณ เปียซ่ือ และคณะ (2552) ประกอบด้วยข้อมูล

เก่ียวกับเพศ อายุ ชัน้ปีท่ีศึกษา โรคประจ าตัว รูปแบบการรับประทานอาหาร และค่าใช้จ่ายในการ
รับประทานอาหาร 

2. แบบสอบถามความรู้ทางโภชนาการ ของ นพวรรณ เปียซ่ือ และคณะ (2552) เป็นข้อค าถาม
เก่ียวกบัความรู้อาหารทัว่ไปและผลของอาหารตอ่สขุภาพ อาหารประเภทไขมนั อาหารท่ีมีแคลเซ่ียม อาหาร
ท่ีมีโซเดียม อาหารท่ีมีใยอาหารจ านวน 31 ข้อ ลกัษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกคือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่แน่ใจ 
โดยก าหนดคา่คะแนนดงันี ้ตอบถกู ให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมแ่นใ่จให้ 0 คะแนน คะแนนอยู่ระหว่าง    0-
31 คะแนน แบบสอบถามมีคา่ความเท่ียง KR-20 เท่ากบั 0.83 ส าหรับเกณฑ์การประเมินระดบัความรู้ (จง
กลวรรณ มสุิกทอง และคณะ, 2553) แบง่เป็นความรู้ทางโภชนาการดี ได้คะแนนเฉล่ีย 24.8 คะแนนขึน้ไป 
(≥ ร้อยละ 80ของคะแนนเต็ม) ความรู้ทางโภชนาการปานกลางได้คะแนนเฉล่ีย 18.6-24.5 คะแนน (ร้อย
ละ 60-79 ของคะแนนเต็ม) และความรู้ทางโภชนาการน้อยได้คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 18.3 คะแนน     (< 
ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)  

3. แบบสอบถามทศันคตติอ่อาหารของ นพวรรณ เปียซ่ือ และคณะ (2552) เป็นข้อค าถามเก่ียวกบั
ทศันคติต่อรูปแบบการรับประทาน อาหารประเภทไขมนั อาหารท่ีมีแคลเซ่ียม อาหารท่ีมีใยอาหาร อาหาร
อาหารท่ีมีโซเดียม และอาหารประเภทโปรตีน จ านวน24ข้อ ลกัษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกคือ เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย โดยก าหนดค่าคะแนนดงันี ้ตอบเห็นด้วย ให้ 1 คะแนน ตอบไม่แน่ใจหรือไม่เห็น
ด้วยให้ 0 คะแนน โดยท าการกลบัคา่คะแนนส าหรับข้อค าถามเชิงลบ คา่คะแนนอยู่ระหว่าง 0-24 คะแนน 
แบบสอบถามมีคา่ความเท่ียง KR-20 เท่ากับ 0.80 ส าหรับเกณฑ์การประเมินระดบัทศันคติ (จงกลวรรณ 

มสุิกทอง และคณะ, 2553)  แบง่เป็นมีทศันคติตอ่อาหารดี  ได้คะแนนเฉล่ีย 19.2 คะแนนขึน้ไป (≥ ร้อยละ 
80 ของคะแนนเต็ม) มีทศันคติตอ่อาหารปานกลางได้คะแนนเฉล่ีย 14.4-18.96 คะแนน (ร้อยละ 60-79 
ของคะแนนเต็ม) และมีทศันคติตอ่อาหารน้อยได้คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 14.2 คะแนน (<  ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเตม็)  

4. แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ นพวรรณ เปียซ่ือ และคณะ (2552) เป็นข้อ
ค าถามเก่ียวกับการปฏิบตัิในเร่ืองการเลือกประเภทอาหารต่างๆ เช่น อาหารประเภทไขมัน อาหารท่ีมี  
แคลเซ่ียม อาหารท่ีมีใยอาหาร อาหารท่ีมีโซเดียม เคร่ืองด่ืมชา กาแฟ และรูปแบบในการรับประทาน 
จ านวน30ข้อ ลกัษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกคือ ปฏิบตัิประจ า ปฏิบตัิเป็นบางครัง้ และไม่เคยปฏิบตัิ โดย



 
 

ก าหนดคา่คะแนนดงันี ้ตอบปฏิบตัิประจ าให้ 2 คะแนน ปฏิบตัิเป็นบางครัง้ให้ 1 คะแนน และไม่เคยปฏิบตัิ
ให้ 0 คะแนนโดยท าการกลับค่าคะแนนส าหรับข้อค าถามเชิงลบค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0-60คะแนน 
แบบสอบถามมีค่าความเท่ียง test–retest reliability เท่ากับ 0.85 ส าหรับเกณฑ์การประเมินระดับ
พฤติกรรม (จงกลวรรณ มสุิกทอง และคณะ, 2553)  แบง่เป็นมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมาะสม

ได้คะแนนเฉล่ีย 48 คะแนนขึน้ไป (≥ ร้อยละ 80ของคะแนนเต็ม) มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารปาน
กลางได้คะแนนเฉล่ีย 36-47.4 คะแนน (ร้อยละ 60-79 ของคะแนนเต็ม) และมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารไมเ่หมาะสมได้คะแนนเฉล่ียน้อยกวา่ 35.4 คะแนน (< ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)  

5. การประเมินภาวะโภชนาการประกอบด้วย เคร่ืองชั่งน า้หนัก และสายวัดรอบเอว โดยการ
ค านวณคา่ดชันีมวลกาย (ถาวร มาต้น, 2553; รังสรรค์ ตัง้ตรงจิตร, 2550; World Health Organization, 
2000; Zhou BF, 2002) ดงันี ้

     5.1การประเมินดัชนีมวลกาย โดยคิดจากน า้หนัก (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูงยกก าลังสอง 
(เมตร2) โดยใช้เกณฑ์ประเมินภาวะอ้วนส าหรับคนเอเชีย คา่ดชันีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า18.5 กิโลกรัม/ 
เมตร2แปลวา่น า้หนกัต ่ากว่าเกณฑ์ คา่ BMI 18.5 – 22.9 กิโลกรัม/ เมตร2 แปลว่าปกติ และคา่BMI มากกว่า
หรือเทา่กบั 23 กิโลกรัม/ เมตร2 แปลวา่น า้หนกัเกินและอ้วน 

     5.2 สายวัด ใช้ประเมินเส้นรอบเอวประเมินภาวะโภชนาการอ้วนลงพุง โดยใช้เกณฑ์ตาม
ประเมินภาวะอ้วนส าหรับคนเอเชีย ผู้ชายต้องมีรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตร (คา่ปกติ 90 เซนติเมตร) 
และผู้หญิงมากกวา่ 80 เซนตเิมตร (คา่ปกต ิ80 เซนตเิมตร) 

การพทัิกษ์สิทธ์ิของตัวอย่าง 
ผู้วิจยัได้ชีแ้จงให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการศกึษาครัง้นี ้

สิทธิท่ีจะไม่ตอบค าถามบางค าถามท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองท่ีไม่ต้องการเปิดเผยรวมทัง้ข้อมูลท่ีไ ด้จาก
การศกึษาครัง้นี ้น าเสนอโดยภาพรวมไม่ระบช่ืุอของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือผู้ เข้าร่วมวิจยัยินดีเข้าร่วมการ
วิจยัและเซ็นช่ือยินยอมเข้าร่วมการวิจยัในแบบแสดงความจ านงเข้าร่วมการวิจยั ผู้ วิจยัจึงด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูการวิจยั 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ วิจัยเข้าพบผู้ เข้าร่วมวิจยั ชีแ้จงวตัถุประสงค์ ประโยชน์ของการท าวิจัยและขัน้ตอนการเก็บ

ข้อมลู พร้อมทัง้แจกเอกสารแสดงความจ านงเข้าร่วมการวิจยั 
 2. แจกแบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล แบบสอบถามความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหาร และ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ตอบด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที โดยให้กลบัไปท าและ
ขอให้สง่คืนภายใน 2 สปัดาห์ 



 
 

3. ผู้วิจยัประเมินภาวะโภชนาการโดยการชัง่น า้หนกั วดัส่วนสงู และค านวณคา่ดชันีมวลกาย ส่วน
เส้นรอบเอวใช้สายวดั โดยวดัส่วนเว้าท่ีสดุของเอว (มกัอยู่เหนือสะดือเล็กน้อย  แตถ้่าไม่มีส่วนเว้าให้วดัรอบ
ตามแนวสะดือ ห้ามแขมว่ท้องหรือเบง่ท้องตงึ) แล้วแจ้งผลให้ทราบ  

4. ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติบรรยาย ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนค่าเฉล่ีย  
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหาร พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และภาวะโภชนาการ และระดบัความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหาร พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และภาวะโภชนาการคิดคะแนนเทียบกับเกณฑ์และค านวณค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียโดยเทียบ
จากคะแนนเตม็ (Mean %) เพ่ือความชดัเจนในการเปรียบเทียบผลการศกึษาและการอภิปรายผล 

2. สถิติอ้างอิง เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร กับภาวะโภชนาการ โดยทดสอบการกระจายของข้อมลูว่ามีการแจกแจง
เป็นปกติหรือไม่ ใช้ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ถ้ามีการกระจายปกติวิเคราะห์โดยการหา
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) และการกระจายไม่
เป็นปกตวิิเคราะห์โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของสเปียร์แมน (Spearman Correlation) 
 
ผลการวิจัย 

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 210 คน พักในหอพักทัง้หมด ประกอบด้วย นักเรียนพยาบาล
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีท่ี 1-4 เพศหญิง 180 คน (ร้อยละ 85.71) อายรุะหว่าง 18-22 ปี อายุ
เฉล่ีย 20.21 ปี และหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ ระดบัต้น เพศชาย 30 คน (ร้อยละ 14.29) 
อายรุะหว่าง 18-21 ปี อายเุฉล่ีย 19.61 ปี ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั (ร้อยละ 93.33) ปัญหาสขุภาพท่ีพบ
คือ ภูมิแพ้ หอบหืด ไซนัสอักเสบ โรคของต่อมไทรอยด์ และโรคกรดไหลย้อน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.80) 
รับประทานอาหารครบ 3 มือ้ตอ่วนั ซือ้อาหารปรุงส าเร็จรับประทานร้อยละ 85.20 และมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั
อาหารเฉล่ียตอ่วนั 100 บาท ร้อยละ 64.76 มีความรู้ทางโภชนาการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 
68.42 ของคะแนนเตม็) และมีคะแนนเฉล่ีย 21.21+2.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 31 คะแนน เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านของความรู้พบว่า มีคะแนนเฉล่ียของความรู้ด้านรูปแบบการรับประทานอาหารและผลต่อ
สขุภาพ (ร้อยละ 86 ของคะแนนเต็ม) มากกว่าคะแนนเฉล่ียของความรู้ประเภทอาหาร (ร้อยละ 67.86 ของ
คะแนนเตม็) ส าหรับความรู้ด้านประเภทอาหารพบว่า มีคะแนนเฉล่ียของความรู้เก่ียวกบัอาหารท่ีมีโซเดียม
น้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 63.67 ของคะแนนเตม็) แสดงในตาราง 1 

 
 



 
 

ตาราง 1 คะแนนความรู้ทางโภชนาการของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ (N= 210)  

ความรู้ทางโภชนาการ Possible range Min-Max Mean  SD Mean% 

ประเภทอาหาร 0-28 10-27 19.00 2.92 67.86 
  ไขมนั 0-9 3-8 6.22 1.08 69.11 
  แคลเซียม 0-6 1-6 3.94 1.04 65.67 
  โซเดยีม 0-6 0-6 3.82 1.61 63.67 
  ใยอาหาร 0-7 1-7 5.00 1.29 71.43 
รูปแบบการรับประทานอาหาร
และผลตอ่สขุภาพ 

0-3 0-3 
2.58 0.61 

86.00 

ความรู้ทางโภชนาการโดยรวม 0-31 12-27 21.21 2.97 68.42 

 
  นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ มีทศันคติต่ออาหารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 76.25 
ของคะแนนเตม็) โดยมีคะแนนเฉล่ีย 18.30 +  3.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านของทศันคติตอ่อาหารพบว่า ตวัอย่างมีทศันคติตอ่รูปแบบการรับประทานอาหาร (ร้อยละ 88 ของ
คะแนนเต็ม) มากกว่าทศันคติต่อการเลือกประเภทอาหาร (ร้อยละ 62.69 ของคะแนนเต็ม) โดยมีทศันคติ
ตอ่อาหารประเภทโซเดียมและใยอาหาร (ร้อยละ 99 ของคะแนนเตม็) มากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัอาหารประเภท
อ่ืน สว่นทศันคตติอ่อาหารประเภทแคลเซียมน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 69.50 ของคะแนนเตม็) แสดงในตาราง 2   
 
ตาราง 2 คะแนนทศันคติตอ่อาหารของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ (N= 210)  

ทัศนคตต่ิออาหาร Possible range Min-Max Mean  SD Mean% 

การเลอืกประเภทของอาหาร 0-23 8-22 17.42 3.19 62.97 
  ไขมนั 0-14 1-14 10.63 2.57 75.93 
  แคลเซียม 0-6 1-6 4.17 1.02 69.50 
  โซเดยีม 0-1 0-1 0.99 0.12 99.00 
  ใยอาหาร 0-1 0-1 0.99 0.07 99.00 

   โปรตีน 0-1 0-1 0.83 0.37 83.00 

รูปแบบการรับประทานอาหาร 0-1 0-1 0.88 0.32 88.00 

ทัศนคตต่ิออาหารโดยรวม 0-24 9-23 18.30 3.22 76.25 

 
นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม (ร้อยละ 

58.35 ของคะแนนเตม็) โดยมีคะแนนเฉล่ีย 35.01 + 6.9 คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านของพฤตกิรรมการรับประทานอาหารพบวา่ มีคะแนนเฉล่ียรูปแบบการรับประทานอาหาร (ร้อย



 
 

ละ 66.56 ของคะแนนเต็ม) มากกว่าการเลือกประเภทของอาหาร (ร้อยละ 55.05 ของคะแนนเต็ม) มี
พฤติกรรมในการเลือกอาหารประเภทแคลเซ่ียมเหมาะสมท่ีสุด (ร้อยละ 75.17 ของคะแนนเต็ม) ส่วน
พฤตกิรรมในการเลือกประเภทอาหารไมเ่หมาะสม คือ อาหารประเภทโซเดียม (ร้อยละ 51) และไขมนั (ร้อย
ละ 48) แสดงในตาราง 3   

 
ตาราง 3 คะแนนพฤตกิรรมการรับประทานอาหารของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ (N= 217)  

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร Possible range Min-Max Mean  SD Mean% 

การเลอืกประเภทของอาหาร 0-42 0-34 23.32 5.24 55.05 
  ไขมนั 0-6 0-6 2.97 1.25 48.00 
  แคลเซียม 0-6 0-6 4.51 1.27 75.17 
  โซเดยีม 0-14 0-14 6.78 2.68 51.00 
  ใยอาหาร 0-4 0-4 2.22 0.93 55.75 
   ขนมและอาหารหวาน 0-8 0-8 3.82 1.92 52.37 
   เคร่ืองดื่มที่มคีาเฟอีน 0-4 0-4 3.00 0.99 52.25 
รูปแบบการรับประทานอาหาร 0-18 2-17 11.69 2.67 66.56 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวม 0-60 2-49 35.01 6.90 58.35 

ผลการประเมินภาวะโภชนาการของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศพบว่า มีค่าเฉล่ียของน า้หนัก
และส่วนสงู คือ 54.71 + 7.38 กิโลกรัม และ 163.48 + 6.03 เซนติเมตร ตามล าดบั ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
75.71) มีดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยค่าเฉล่ียดชันีมวลกายเท่ากับ 20.42 + 1.95 กิโลกรัม/ เมตร2 
ในขณะท่ีร้อยละ 14.76 และร้อยละ 9.53 มีภาวะโภชนาการผอม และน า้หนกัเกินถึงอ้วนตามล าดบั โดย
เกือบทัง้หมด (ร้อยละ 99.05) มีเส้นรอบเอวเกณฑ์ปกติ โดยค่าเฉล่ียเส้นรอบเอวเท่ากับ 70.61 + 5.77 
เซนตเิมตร แสดงในตาราง 4 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

และภาวะโภชนาการของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทาง

โภชนาการ ทศันคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการได้แก่ ดชันีมวลกาย 

และเส้นรอบเอวของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศพบว่า ทศันคติตอ่อาหารและพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัภาวะโภชนาการ คือ เส้นรอบเอวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05 และ 

p < .01 ตามล าดบั) ส าหรับความรู้ทางโภชนาการ ทศันคติตอ่อาหาร และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัดชันีมวลกาย  

 



 
 

ตาราง 4 ภาวะโภชนาการของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ (N= 210)  

 

ภาวะโภชนาการ จ านวน ร้อยละ 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม2)  
       ต ่ากวา่เกณฑ์ (< 18.5 กก./ม2)   31 14.76 
       ปกติ (18.5 -22.9 กก./ม2) 159 75.71 
       น า้หนกัเกินและอ้วน (≥ 23 กก./ม2)   20   9.53 
       Mean = 20.42 (SD = 1.95)  
เส้นรอบเอว (ซม.)  
       ปกติ  208 99.05 
       มากกวา่ปกต ิ     2   0.95 

       Mean= 70.61 (SD = 5.77)  

 
การอภปิรายผลการวิจัย 

1. ความรู้ทางโภชนาการ ทศันคตติอ่อาหาร พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศมีความรู้ทาง
โภชนาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 21.21 + - 2.97 คะแนน (ร้อยละ 68.42 ของ
คะแนนเต็ม) และทัศนคติต่ออาหารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกัน มีคะแนนเฉล่ีย 18.30+ - 3.22 
คะแนน (ร้อยละ 76.25 ของคะแนนเต็ม) ซึ่งดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
โดยรวมท่ีอยู่ในระดบัไม่เหมาะสม มีคะแนนเฉล่ีย 35.01+- 6.90 คะแนน (ร้อยละ 58.35 ของคะแนนเต็ม) 
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาท่ีผา่นมาในนกัศกึษาพยาบาลของ นพวรรณ เปียซ่ือ และคณะ (2552) และจงกล
วรรณ มุสิกทอง และคณะ (2553) ท่ีพบว่านกัศึกษาพยาบาลมีความรู้ทางโภชนาการในระดบัปานกลาง 
และพฤติกรรมการรับประทานอาหารอยู่ในระดับไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับการศึกษาในนักศึกษา
มหาวิทยาลยัท่ีพบวา่มีความรู้และทศันคติทางโภชนาการอยู่ในระดบัปานกลาง (Azizi, Aghaee, Ebrahimi 
& Ranjbar, 2011) และอนกุูล พลศิริ (2551) ท่ีพบว่านกัศกึษามหาวิทยาลยัรามค าแหงมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดบัปานกลาง และการศึกษาของ ตวงพร กตญัํุตานนท์ (2554) ท่ีพบว่านกัศกึษา
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรตมีิพฤตกิรรมการบริโภคอาหารอยูใ่นระดบัปานกลางเชน่กนั 

โดยนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศมีความรู้ทางโภชนาการเก่ียวกับอาหารประเภทโซเดียมน้อย
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับอาหารประเภทอ่ืน โดยเฉพาะอาหารในกลุ่มขนมปังท่ีตวัอย่างร้อยละ 78.57 เข้าใจว่า
ไมไ่ด้เป็นอาหารท่ีมีโซเดียมสงู อาจเป็นไปได้วา่นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี 1 ของทัง้สองหลกัสตูร
ยงัไมไ่ด้เรียนวิชาการสร้างเสริมสขุภาพ และในชัน้ปีอ่ืนยงัมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอาหารท่ีมีโซเดียมไม่
เพียงพอ ส าหรับทศันคติต่ออาหารของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ พบว่ามีทศันคติต่ออาหารประเภท



 
 

แคลเซียมน้อยท่ีสดุเม่ือเทียบกบัอาหารประเภทอ่ืน จากผลการศกึษาครัง้นีพ้บกลุ่มตวัอย่าง ไม่แน่ใจว่าการ
รับประทานผกักาดขาว และถัว่จะช่วยท าให้ร่างกายได้รับแคลเซียมเพิ่มขึน้ร้อยละ 81.9 และร้อยละ 43.8 
ตามล าดบั นอกจากนีต้วัอย่างยงัมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทไขมนัและโซเดียมเหมาะสม
น้อยท่ีสดุเม่ือเทียบกบัอาหารประเภทอ่ืน โดยส่วนใหญ่รับประทานผกัและผลไม้ท่ีผ่านการหมกัดอง ร้อยละ 
93.8 อาหารกระป๋อง ร้อยละ 91.9 อาหารท่ีมีรสเค็มและอาหารจานดว่น เช่น แฮมเบอเกอร์ พิซซ่า ร้อยละ 
85.2 เน่ืองจากตวัอย่างทัง้หมดอาศยัอยู่ท่ีหอพกัท าให้ไม่มีโอกาสปรุงอาหารเอง และซือ้อาหารกึ่งส าเร็จรูป
หรือปรุงส าเร็จจากร้านค้าท่ีมีขายโดยรอบบริเวณหอพกัของวิทยาลยัทหารอากาศ (จงกลวรรณ มสุิกทอง 
และคณะ, 2553; ณฐัพร สแุสงรัตน์, 2556; นพวรรณ เปียซ่ือ และคณะ, 2552) ส าหรับผลการประเมิน
ภาวะโภชนาการพบว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.71) มีดชันีมวลกายอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ขณะท่ีร้อยละ 9.53 ของตวัอย่างมีภาวะน า้หนกัเกินถึงอ้วน โดยค่าเฉล่ียดชันีมวลกายเท่ากับ 
20.42 + 1.95 กิโลกรัม/ เมตร2 และร้อยละ 99.05 ของตวัอย่างมีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยคา่เฉล่ีย
เส้นรอบเอวเท่ากบั 70.61 + 5.77 เซนติเมตร อาจเป็นไปได้ว่าตวัอย่างท่ีศกึษาเป็นนกัเรียนทหารท่ีจะต้อง
ท าการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ท าให้สามารถควบคมุน า้หนกัและปริมาณไขมนัในร่างกายได้ อย่างไรก็ตามผลการศกึษา
ครัง้นีพ้บว่าตวัอย่างมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทไขมนัและโซเดียมเหมาะสมน้อยท่ีสดุ อาจ
สง่ผลให้ตวัอยา่งมีความเส่ียงตอ่การเกิดปัญหาภาวะทางโภชนาการได้  

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ทางโภชนาการ ทศันคตติอ่อาหาร พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 
กับภาวะโภชนาการของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศพบว่า ทัศนคติต่ออาหารและพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัภาวะโภชนาการ คือ เส้นรอบเอวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p 
< .05 และ p < .01 ตามล าดบั) อาจเป็นไปได้ว่าตวัอย่างเกือบทัง้หมด (ร้อยละ 99.05) มีเส้นรอบเอวอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ค่าเฉล่ียเส้นรอบเอวเท่ากับ 70.61 + 5.77 เซนติเมตร รวมทัง้ตวัอย่างบางส่วนมีความรู้ทาง
โภชนาการและทศัคตติอ่อาหารในระดบัดี น่าจะท าให้สามารถควบคมุน า้หนกัตวัอยู่ในเกณฑ์ปกติและดแูล
รูปร่างให้สมส่วน จึงท าให้ผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่า ตวัอย่างมีภาวะโภชนาการท่ีดีคือการมีเส้นรอบเอวอยู่
ในเกณฑ์ปกติ สอดคล้องกับการศึกษาของ จงกลวรรณ มุสิกทอง และคณะ (2553) ท่ีพบว่าความรู้ทาง
โภชนาการมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัสดัสว่นเส้นรอบเอวกบัสะโพกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p < .05) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศควรจดัโปรแกรมสร้างเสริมสขุภาพด้านโภชนาการให้กบันกัเรียน
พยาบาลทหารอากาศ โดยการให้ความรู้เน้นเนือ้หาประเภทอาหารท่ีมีโซเดียมและไขมนั และผลกระทบตอ่
ร่างกายในการบริโภคอาหารดงักล่าว เสริมสร้างทศันคติท่ีดีในการเลือกรับประทานอาหาร ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม และในกลุ่มเส่ียงตอ่ภาวะโภชนาการเกินควรสร้างแรงจูงใจการ



 
 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค เช่น การแจกของรางวลัเม่ือสามารถควบคมุน า้หนกัให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ได้ เพ่ือน าไปสูก่ารมีภาวะโภชนาการท่ีดี 

2. การท าวิจยั ควรน าผลวิจยัครัง้ไปปรับใช้ศกึษาในกลุ่มตวัอย่างอ่ืน เช่น ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โดยศึกษาในเชิงท านายหรือเชิงทดลองต่อไปเพ่ือป้องกันภาวะ
โภชนาการเกินและปัญหาสขุภาพ 
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งานวิจยันีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากกองทนุจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วฒันางกรู ผู้วิจยัขอขอบ พระคณุ 
ร.ศ.ดร.นพวรรณ เปียซ่ือ และ น.อ.หญิง ดร.วชัราภรณ์ เปาโรหิตย์ ท่ีกรุณาเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าสิ่ง
ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต และนกัเรียนจ่าอากาศ 
เหลา่แพทย์ หลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น ท่ีให้ความร่วมมือท าให้งานวิจยัครัง้นีส้ าเร็จ
ไปด้วยดี 
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