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บทคดัยํอ 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนและ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัยด๎านครอบครัวและความรู๎เกี่ยวกับการ บริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชนต าบลราตาปั ้นยัง อ าเภอยะหริ ่ง จังหวัด ปัตตานี กลุํมตัวอยํางที ่ใช๎ คือ ประชาชนจ านวน 350 คน
เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมีคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ 0.67 
สถิติที่ใช๎ในการ วิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ คําแจกแจงความถี่ คําเฉลี่ย (X) คําสํวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) และ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด๎วยการทดสอบไคสแควร์ (Chi - Square test) 
 ผลการวิจัยพบวํา (1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนอยูํในระดับดี (2) ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวน
บุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวํา อาชีพ ระดับ การศึกษา มีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แตํเพศ อายุ สถานภาพ ไมํมี ความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎าน
ครอบครัว พบวํารายได๎ของครอบครัว จ านวนสมาชิกของครอบครัวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไมํมี ความสัมพันธ์อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) ความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎เก่ียวกับบริโภค อาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบวํา 
มีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to study the food consumption behavior of the people 

and ( 2) to study the relationship between personal factors Family factors and knowledge about Food 
and dietary habits of the people Tambon Ra eye mold the district Yaring, Pattani sample of a 
population of 350 people used a questionnaire. Food consumption behavior The researchers have built 
the confidence of the entire 0.67 statistics used to. Data analysis were frequency, percentage, average 
( the X) values, standard deviations ( the SD) and correlation with the test , chi-square ( , Chi - Square This 
Test). 

The results showed that ( 1) the dietary habits of the people are good ( 2) the relationship 
between personal factors and dietary habits that career education levels are associated 
with significant statistically. at 0:05 , but gender, age, marital status was not associated with 
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a significant level of 0.05 (3) the relationship between family factors. It was found that family income , 
number of family members and food consumption behaviors were not statistically significant at the level 
of 0.05 (4) the relationship between knowledge about consumption. Food and food consumption 
behavior showed that There is a significant relationship at the level of 0.05. 
Keywords : food consumption behavior 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์เราน้ันเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมากเน่ืองจากเทคโนโลยีมีการ พัฒนาก๎าวหน๎าขึ้น 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปอยําง
เห ็นได ๎เด ํนชัดอัน เนื ่องจากอิทธิพลของอาหารแบบ
ตะวันตกที่แพรํหลายเข๎ามาอยํางรวดเร็วในสังคมไทย โดย 
กระบวนการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เข๎าถึงทุก
กลุํมเปูาหมาย ซ่ึงประชาชนสํวนใหญํ ทราบดีแล๎ววําต๎อง
ทานอาหารให๎ครบ 5 หมูํแตํในความเป็นจริงในปัจจุบันมี
การใช๎ชีวิตที่เรํงรีบ แขํงขันกัน บางคนมีการบริโภคอาหาร
ที่ไมํครบ 3 ม้ือ นอกจากน้ีความเชื่อในการบริโภคอาหารที่
มี อิทธิพลตํอพฤติกรรมการบริโภคคนในชุมชนหรือสังคม
ยึดถือปฏิบัติกันมา ท าให๎ผู๎คนจ านวนมาก ไมํสามารถรับ
สารอาหารได๎เพียงพอที่ร ํางกายต๎องการได๎ในแตํละวัน 
พฤติกรรมการบริโภคของ ประชาชนสํวนใหญํชอบบริโภค
อาหารในร ูปแบบใหมํเชํนประเภทอาหารขยะ ( Junk 
Food) และ อาหารฟาสต์ฟูด (Fast Food) เป็นต๎นแตํเมื่อ
พิจารณาคุณคําทางโภชนาการของอาหารทั้ง 2 ประเภทนี้ 
พบวํา มีคุณคําทางโภชนาการต ่าและไมํครบถ๎วนคือ มี
แปูง น ้าตาลและไขมันสูง โดยเฉพาะประเภท กรดไขมัน
อิ ่มตัวแต ํกลับได ๎ร ับความนิยมบร ิโภคมากในหมู ํของ
ประชาชน (อบเชยวงษ์ทอง. 2541) 
 จากการส ารวจของส านักโรคไมํติดตํอในปี พ.ศ. 
2553 พบวํา ประชาชนมีอัตราการเจ็บปุวย ด๎วยโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ
ขาดเลือด คิดเป็น 1349 39. 954.18. 307.93 และ 
20.47 ตํอประชากรแสนคนตามล าด ับ จากเหต ุผล
ดังกลําวน้ีชี้ให๎เห็นวําอัตรา การเจ็บปุวยของการเกิดโรคไร๎
เชื ่อเรื่องเหลํานี้สํวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคที่ไมํ เหมาะสม เชํน การบริโภคอาหารจ าพวกแปูง

และไขมันสูงการบริโภคผัก ผลไม๎น๎อยการสูบบุหรี่ การดื่ม
ส ุราการขาดการออกก  าล ั งกาย ท  าให ๎ม ีป ัญหาท ั ้ ง
โภชนาการเกินและโภชนาการขาดนับได ๎ว ํา ป ัญหา
โภชนาการเป็นปัญหาส าคัญที่ควรพิจารณาเป็นอยํางยิ่ง
เพราะเก่ียวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน
ในทุกวัยเน่ืองจากอาหารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญตํอชีวิต
มนุษย์ ในการ เจริญเติบโตและพัฒนาการทางด๎านรํางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนสํงเสริมสุขภาพ 
อนามัยของมนุษย์ให๎แข็งแรงและสมบูรณ์ จึงต๎องการ
สารอาหารไปใช๎ในการเสริมสร๎างการท างาน ของเซลล์
เนื ้อเยื ่อกระดูกและอวัยวะอื ่นๆ อีกทั ้งมีการเพิ ่มของ
น ้าหนักตัว สํวนสูงตํอมตํางๆ ท างานมากขึ้น และฮอร์โมน
ถูกขับออกมาเพิ่มมากขึ้นด๎วย ซึ่งมีความต๎องการพลังงาน 
และสารอาหารคํอนข๎างสูง โดยเฉพาะการเจริญเติบโต 
ของสมองให๎มีการเจริญและพัฒนาไปตามวัยสงผลโหม  
มะยาซีน สาเมาะ สติปัญญาที่ดี 
 นอกจากน้ี (2550) ได๎กลําวถึงสภาพการบริโภค
อาหารของประชาชนใน จังหวัดปัตตานีประชาชนสํวน
ใหญํมักจะนิยมการบริโภคอาหารที ่ปรุงท าเองเนื่องจาก
เป็นจังหวัดที ่ มีการค๎าขายการประมงท าให๎ประชาชน
สะดวกในการเลือกซื้ออาหารที่สดๆ ใหมํๆ ได๎ โดยทั่วไป 
ประชาชนในจังหวัดปัตตานีจะมีการปรุงท าอาหารด๎วย
กะทิ รสชาติคํอนข๎างหวานๆ ไมํเผ็ดจัด เหมือนกับจังหวัด
อ่ืนๆ ในภาคใต๎ โดยจะนิยมรับประทานน ้าพริกบดรํวมกับ
ผักสดผักลวกและนิยม รับประทานข๎าวสวย อาหารสํวน
ใหญ ํจะปร ุ งให ๎ข ๎น เพ ื ่อสะดวกในการใช ๎ม ือหย ิบ
รับประทาน ซ่ึง ได๎รับการถํายทอดสืบตํอกันมาตั้งแตํกํอน
จนถึงปัจจุบัน 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น ท าให๎ผู๎วิจัยสนใจที ่จะ
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน
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ต าบลราตาปันยัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
เน่ืองจากประชาชนเป็นกลุํมที่ส าคัญซึ่งจะเป็นก าลังและ
แรงงานใน การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชน ต าบลราตาปั ้นยัง อ าเภอยะ หร ิ ่งจ ังหวัด
ปัตตานี 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวน
บุคคล ปัจจัยด๎านครอบครัว ความรู๎ เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 
ต าบลราตาน้ันยัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
3. ขอบเขตการวิจัย  

3.1. ขอบเขตด๎านประชากร 
 การวิจัยครั้งน้ีท าการศึกษาประชาชนทั้งหมด ที่
มีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎านปีพ.ศ. 2554 และอาศัยอยูํที่ใน
ต าบลราตาปันยัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีมาไมํน๎อย
กวํา6เดือน ซ่ึงมี 5 หมํูบ๎าน มีประชากรจ านวน4.261 คน  
 3.2. ขนาดของกลุํมตัวอยําง 

การวิจัยครั้งน้ีท าการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชนใน ต าบลราตาปันยัง อ าเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 3.3. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา 
 1) ตัวแปรอิสระ 
  (1) ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย
เพศ   อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา 
  (2) ปัจจัยทางด๎านครอบครัวประกอบ 
ด๎วย รายได๎ของครอบครัว จ านวนสมาชิก ในครอบครัว 
  (3) ความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหาร  

2) ตัวแปรตาม 
  พฤติกรรมการบร ิ โภคอาหารของ
ประชาชน ต  าบลราตาปั ้นย ัง  อ าเภอยะหริง จ ังหวัด
ปัตตานี 
 
4. สมมติฐาน 

 1. ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วยเพศ อายุ  
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ มีความสัมพันธ์ตํอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลราตาปัน
ยังอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 2. ปัจจัยทางด๎านครอบครัว ประกอบด๎วย 
รายได๎ของครอบครัว จ  านวนสมาชิกใน ครอบคร ัวมี
ความสัมพันธ ์ก ับพฤติกรรมการบร ิ โภคอาหารของ
ประชาชน ต าบลราตาปันยังอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 3.ความร ู ๎ เ ก ี ่ ย วก ับการบร ิ โภคอาหาร  มี
ความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารของประชาชน ต าบล
ราตาปั้นยังอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 
5. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1. ท าให๎ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชน ต าบลราตานั ้นยังอ าเภอยะหริ ่ง จังหวัด
ปัตตานี 
 2. ท าให๎ทราบถึงความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัย
สํวนบุคคล ปัจจัยด๎านครอบครัวความรู๎กับ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชนต าบลราตาปันยัง อ าเภอยะ
หริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 3. ผู๎เก่ียวข๎องหรือบุคลากรสาธารณสุขสามารถ
น าไปปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการบริโภค อาหารให๎เกิด
ประโยชน์ตํอสุขภาพของประชาชนตํอไป 
 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนต าบลราตาปันยัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
เป็นการศึกษาเพื่อทราบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนต าบลราตาปั้นยัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
โดยมีวิธีด าเนินการศึกษาดังน้ี 
 6.1 ประชากรเปูาหมาย และกลุํมตัวอยําง  

6.1.1 ประชากรเปูาหมาย 
ประชากรในการวิจัยครั ้งนี ้ ท าการศึกษา

ประชาชนทั้งหมด ที่มีช่ืออยูํในทะเบียนบ๎านปี พ.ศ. 2554
และอาศัยอยูํที่ในต าบลราตาปันยัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี มาไมํน๎อยกวํา 6 เดือน ซึ ่งมี 5 หมู ํบ๎าน มี
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ประชากรจ านวน 4.261 คน (โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลราตาปันยัง. 2554)  

6.1.2 กลุํมตัวอยําง 
กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ได๎มาโดยการ

สุมํอยํางงํายแบบหยิบฉลากของหมํูบ๎าน ตัวแทน 2 หมูํ ซึ่ง
ได๎แกํหมูํที่ 3 และหมูํที่ 4 มีจ านวนทั้งหมด 2.055 คน 
โดยก าหนดขนาดกลุํมตัวอยําง โดยใช๎สูตร Taro Yamane 
และให๎ความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 0.05 จากการค านวณ
ขนาดตัวอยําง ต๎องใช๎ตัวอยํางไมํน๎อยกวํา 334 คน จึงถือ
วํามีขนาดมากเพียง พอที่จะใช๎แทนประชากรได๎ ดังนั้น
เพื ่อให๎ได๎กล ุ ํมต ัวอย ํางที ่สามารถเป็นต ัวแทนที ่ด ีของ
ประชากร การวิจัยครั้งน้ีผู๎วิจัยจึงเพิ่มจ านวนกลุํมตัวอยําง
เป็น 350 คน 
 6.2 วิธีการสุํมตัวอยําง 
 วิธีการสุํมตัวอยํางในหมูํที่ 3 และหมูํที่ 4 เป็น
การสุ ํมตัวอยํางแบบงํายและใช๎การก าหนด จ านวนตาม
สัดสํวนคือ การสุํมกลุํมตัวอยํางในหมูํที่ 3 จ านวน 11 คน 
และกลุํมตัวอยํางในหมู ํที่ 4 จ านวน 239 คน รวมเป็น
จ านวน 350 คน จากน้ันจะท าการสมอยํางงํายของหลังคา
เรือนและเลือก ตัวอยํางหลังคาเรือนละ 1 คน ท าการสุํม
จนครบจ านวน 350 คน ซึ่งจะเลือกเก็บรวบรวมข๎อมูล
จากผู๎ ที่ท าหน๎าที่เป็นแมํบ๎าน หรือบุคคลที่ปรุงอาหารเป็น
อันดับแรก ที่อาศัยอยูํจริงในต าบลราตาปันยัง อ าเภอยะ
หริ่ง จังหวัดปัตตานี  
 6.3 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม
จ านวน 1 ชุด ส าหรับใช๎ในการศึกษาพฤติกรรม การ
บริโภคอาหารของประชาชนหมํูที่ 3 และหมํูที่ 4 ต าบลรา-
ตาปันยัง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งสามารถแบํง
แบบสอบถาม เป็น 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา 
 ตอนที่ 2ปัจจัยทางด๎านครอบครัว ประกอบด๎วย 
รายได๎ของครอบครัว จ านวนสมาชิกใน ครอบครัว 
 ตอนที ่ 3 แบบวัดความรู ๎เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร เป็นการวัดความรู๎โดยออกข๎อสอบที่มี ค าตอบให๎

เลือก 2 ตัวเลือกคือ ใชํ และไมํใช ํ จ านวน 15 ข๎อ          
ซ่ึงคณะผู๎วิจัยได๎ก าหนดตัวแปรในการวัดดังน้ี 
 แบบวัดความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เป็น
การวัดความรู ๎โดยออกข๎อสอบที ่มีค าตอบให๎ เล ือก 2 
ตัวเลือกคือ ใชํ และไมํใชํ โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนนดังน้ี 
 ตอบถูกได๎ 1คะแนน 
 ตอบผิดได๎ 0 คะแนน 
 เกณฑ์การแปลผล การวัดความรู๎เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารมีค าถามทั้งหมด 15 ข๎อ แตํละ ข๎อวัดที่ตอบ
ถูกเป็นร๎อยละและระดับความรู๎ ซึ่งแบํงเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับต ่า ระดับปานกลาง ระดับสูง ซึ่งคิดจากคะแนน
เฉลี ่ยรายข๎อ และคะแนนรวมทุกข๎อ โดยแบํงคะแนน
ออกเป็น 3 ชํวง 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร เป ็นมาตราสํวนประเมินค ํา (Rating Scale)         
4 ระดับ จ านวน 20 ข๎อ โดยแยกเป็นพฤติกรรมทางบวก 
15 ข๎อ พฤติกรรมทางลบ 5 ข๎อ ซึ่ง คณะผู๎วิจัยได๎ก าหนด
ตัวแปรในการวัดดังน้ี การวัดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร  เกณฑ์การแปลผลการวัดพฤติกรรมการบริโภค
อาหารมีค าถามทั ้งหมด 20 ข๎อ แตํละข๎อ คะแนนอยูํ
ระหวําง 0-3 คะแนน และชํวงคะแนนของแบบวัด
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบํงเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ปรับปรุงระดับพอใช๎ ระดับดี ซึ่งคิดจากคะแนนเฉลี่ยราย
ข๎อ และคะแนนรวมโดย แบํงคะแนนออกเป็น 3 ชํวง 
เทํากันดังน้ี 
 6.4 การสร ๎างเคร ื ่องมือและการทดสอบ
เครื่องมือแบํงเป็นขั้นตอนดังน้ี 

6.4.1 ศึกษาหลักการสร๎างแบบสอบถาม 
และก าหนดโครงสร๎างเนื้อหาของแบบสอบตาม กรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

6.4.2 ศึกษาข๎อมูล ขอบเขตของเนื้อหาใน
แบบสอบถาม จากหน ั งส ือ  เอกสาร  การทบทวน 
วรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 

6.4.3 ก าหนดขอบเขตของข๎อค  าถาม
ส าหรับสร๎างแบบสอบถามให๎สอดคล๎องกับ วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
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6.4.4 ด าเนินการสร๎างแบบสอบถามที่เป็น
ฉบ ับร ํางและก  าหนดเกณฑ ์ในการให ๎คะแนน ของ
แบบสอบถาม 

6.4.5 ผู ๎วิจัยน าแบบสอบถามฉบับรํางที่
สร๎างขึ้น เพื่อประเมินความครอบคลุมของเนื ้อหา และ
ความถูกต๎องในการใช ๎ภาษา โดยน าแบบสอบถามให๎
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณาความ ถูกต๎องและความ
ครอบคลุมของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ พร๎อมทั้งการใช๎
ภาษาในแบบสอบถามให๎ เหมาะสมกับกลุํมตัวอยําง แล๎ว
น ามาปรับปรุงแก๎ไขกํอนน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ส าหรับ ท าการวิจัยตํอไป 

6.4.6 ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามที ่ผํานการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา น าไปทดลองใช๎กับ กลุํม
ประชากรที่มีลักษณะคล๎อยคลึงกับกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการ
ศึกษา จ านวน 50 คน เพื่อหาระดับ ความเชื่อมั ่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) ด๎วยเพื่อหาความเที่ยงตรง 
โดยใช๎คําสัมประสิทธ์แอลฟุาครอนบาค (Cronbachs 
Alpha Coefficient) ซ ึ ่ ง ได ๎ค ํ าความเท ี ่ ยงของ
แบบสอบถามเทํากับ 0.67 
 6.5 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผู ๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลแบบสอบถามโดย
การเก็บข๎อมูลจากประชาชน โดยผู๎วิจัยลงไป สอบถาม 
จากนั ้นน าแบบสอบถามมาตรวจดูความเรียบร๎อย โดย
เลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เทําน้ัน 
 6.6 การวิเคราะห์ข๎อมูล  

6.6.1 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ 
1) การวิเคราะห์ข ๎อมูลเกี ่ยวกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารใช๎การวิเคราะห์สถิติเชิง 
พรรณนา โดยใช๎สถิติที่เป็นคําร๎อยละ (Percentage) คํา
แจกแจงความถี ่ คําเฉลี ่ย คําความเบี ่ยงเบน มาตรฐาน 
เพื่อการวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐาน 
    2) การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี ่ยวกับ
ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
โดย ใช๎สถิติไค-สแควร์ 

3) ตรวจสอบความเชื ่อมั ่นของ
แบบสอบถามโดยใช๎คํา Reliability วิธีการวิเคราะห์ด๎วย
โปรแกรมการวิเคราะห์ทาง 

 
7. สรุป อภิปรายและข๎อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื ่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนต าบลราตาปั้นยังอ าเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี มี
วัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนต าบลราตาปืน ยังอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัย
ด๎าน ครอบคร ัวความร ู ๎ เก ี ่ยวกับการบร ิโภคอาหารกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลรา ตาปัน
ยังอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีได๎จ านวน 350 คน ผู๎วิจัย
ด าเนินการวิจัยโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือแบํงเป็น4
ตอน คือ ปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัยทางด๎านครอบครัว ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
น๎ า แบบสอบถามไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง ซึ่งประชาชนต าบล
ราตาปันยัง จ านวน 350 คน สถิติท าการ วิเคราะห์คือ (Chi-
Square) ที่ระดับความส าคัญทางสถิติ.05 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 

7.1.1 ปัจจัยสํวนบุคคล 
การวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุ ํม

ตัวอยํางที ่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 350 คน กลุ ํม 
ตวัอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 93.70 กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํอายุ 35 ปีขึ้นไป คิดเป็น ร๎อยละ 55.10 
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นสถานภาพสมรส คิดเป็นร๎อยละ 
70.00 รองลงมาโสด คิด เป็นร๎อยละ 15.10 กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรมมากกวําอาชีพอื่น คิดเป็น
ร๎อยละ 27.40 รองลงมารับจ๎างทั่วไป คิดเป็นร๎อยละ 
26.00 กลุ ํมตัวอย ํางสํวนใหญํจบระดับการศ ึกษาชั ้น 
ประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 26.30 รองลงมาจบชั้นมัธยม
ตอนต๎น คิดเป็นร๎อยละ 19.70 

7.1.2 ปัจจัยด๎านครอบครัว 
รายได๎ของครอบครัวพบวํา กลุํมตัวอยําง

สํวนใหญํมีรายได๎ต ่ากวํา 8.000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
63.40 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
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4 - 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.60 รองลงมามากกวํา 7 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 21.70 

7.1.3 ความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหาร 
จากผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความ

รู๎อยูํในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 13.07 และจะ
เห็นได ๎วําความรู ๎ที ่กลุ ํมตัวอยํางตอบถูกมากที ่ส ุด คือ 
ความร ู ๎ เก ี ่ยวก ับการล ๎างม ือให ๎สะอาดท ุกคร ั ้งก ํอน
รับประทานอาหาร มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.97 และตอบถูก
น๎อยที่สุด คือ ความรู๎ เกี่ยวกับอาหารที่ดีตํอสุขภาพ คือ 
อาหารจ าพวกแปูง โดยมีคําเฉลี่ย เทํากับ 0.63 ความรู๎
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารนั้นที่กลุํมตัวอยํางมีความรู๎ใน
ระดับสูง ได๎แกํ ความรู ๎ใน เรื่องการรับประทานอาหาร
จ าพวกเน้ือสัตว์ ปลา ไขํ ให๎สารอาหารประเภทโปรตีนเป็น
หลักการกิน เนื ้อส ัตว์เข ๎าไปจะท าให ๎ร ํางกายได ๎ร ับ
สารอาหารที ่ชํวยให๎ร ํางกายเจริญเติบโตและซํอมแซม 
กล๎ามเนื้อ อวัยวะอื ่นๆ การรับประทานขนมหวาน หรือ
น ้าตาลในปริมาณมากๆ ท าให๎เป็น โรคเบาหวาน การ
รับประทานอาหารรสเค็มจัด จะท าให๎เกิดโรคความดัน
โลหิตสูง อาหารจ าพวกแกงกะทิ มีสํวนประกอบของไขมัน
ท าให๎เสี่ยงตํอการเกิดโรค ผลไม๎ที่ให๎วิตามินซี สามารถพบ
ได๎ใน จ าพวกส๎มมะกอสุกเป็นต๎น ร ับประทานอาหาร
จ าพวกไขมันในปริมาณมากๆ จะท าให๎เกิดโรคอ๎วน การ
ปรุงอาหาร ทอดไกํ ควรใช๎น ้ามันพืช ปริมาณน ้าที่คนเรา
ควรได๎รับในแตํละวัน 6-8แก๎วอาหารที่ ควรรับประทาน 
คือ อาหารปรุงสุกใหมํๆ ควรล๎างมือให๎สะอาดทุกครั้งกํอน
รับประทานอาหาร การ แชํผักในน ้าสะอาดในระยะเวลา
หนึ ่งสามารถลดปร ิมาณยาฆําแมลง การร ับประทาน
อาหารรํวมกับ ผู๎อื่นควรใช๎ช๎อนกลางสํวนความรู๎เกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารน้ัน ที่กลุํมตัวอยํางมีความรู๎ในระดับปาน
กลาง ได๎แกํ ความร ู ๎ในเรื ่องอาหารที ่ด ีต ํอส ุขภาพ คือ 
อาหารจ าพวกแปูง 
 7.1.4 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชน ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารโดยสํวนรวมอยูํในระดับดี โดยมีคะแนน
เฉลี ่ยเทํากับ 46.44และจะเห็นได๎วํากลุ ํมตัวอยํางที ่มี
พฤติกรรมที่ดีมากที่สุด คือ พฤติกรรมการเลือกกินอาหาร

ที ่สะอาดและปราศจากแมลงวันตอม มีคําเฉลี ่ยเทํากับ 
2.94 และ พฤติกรรมที่น๎อยที่สุด คือ พฤติกรรมได๎มีการ
เติมผงชูรสในการปรุงอาหาร โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.77 
ส าหรับกลุํมตัวอยํางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่อยูํใน
ระดับดี ได๎แกํ การรับประทาน อาหารปรุงเองที ่บ๎าน
มากกวําซ้ืออาหาร การรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ มื้อ
เช๎า กลางวัน/เย็น) การ ใช๎ช๎อนกลางรับประทานอาหาร
รํวมกับผู๎อื่น การดื่มน ้าสะอาดอยํางน๎อยวันละ 6-8 แก๎ว 
การเลือกกิน อาหารที่สะอาดและปราศจากแมลงวันตอม 
การรับประทานอาหารที่ปรุงร๎อนๆ การเลือก รับประทาน
อาหารที่มีฝาปิดมิดชิด การล๎างผัก ผลไม๎ให๎สะอาดกํอนกิน
การล๎างมือกํอนรับประทาน อาหาร การร ับประทาน
อาหารมื ้อเช๎าเวลา 06.00-08.00 น. การรับประทาน
อาหารมื ้อเที่ยงเวลา 12.0013.00 น. ทํานรับประทาน
อาหารมื ้อเย็นเวลา 17.00-19.00 น. การรับประทาน
อาหารที่มีรสหวานจัด การรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม
จัดและการกินอาหารปิ้งยํางที่ไหม๎เกรียมสํวนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของกลุํมตัวอยํางที ่อยู ํในระดับพอใช๎ 
ได๎แกํ การดื่มนม กลํองการรับประทานเครื่องในสัตว์เชํน 
ตับหัวใจ และการได๎มีการเติมผงชูรสในการปรุงอาหาร 
 7.2 อภิปราย 
 จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ต าบลราตาปัน
ยัง อ าเภอยะหริ ่ง จ ังหวัดปัตตานี ผ ู ๎ว ิจัยอภ ิปรายใน
ประเด็นส าคัญดังน้ี 
 7.2.1 ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของประชาช14 
   1) เพศ จากการศึกษาพบวํา เพศกับ
พฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารของประชาชน ไม ํ มี  
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อที่ 1 โดย
ผลการศึกษาให๎เห็นวําเพศหญิงและเพศ ชายมีระดับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนที่ใกล๎เคียงกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพศไมํได๎ เป็นตัวก าหนดวําพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชน ซึ่งทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายก็สามารถ เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคําและมี
ประโยชน์ตํอรํางกายได๎ เพราะตามหลักบทบัญญัติทาง 
ศาสนาอิสลามมีข๎อห๎ามในการรับประทานอาหารและ
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เครื่องดื่มที่เหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง นั้นก็คือ 
ห๎ามรับประทานอาหารจ าพวกที่ไมํมีอาลาล เชํน เนื้อหมู 
เหล๎า เบียร์ เป็นต๎นซ่ึงสอดคล๎องกับงานวิจัย โสกา ญาณกิ
รัตน์ (2527) ได๎ศึกษากาวะโภชนาการของเด็กวัย เรียนใน
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี โดยศึกษาจากนักเรียนชั้น
ประถมปีที่ 1 มีอายุระหวําง 7-14 ปี จ านวน 240 คน 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางโภชนาการกับเพศ 
อายุ บริโภคนิสัยของเด็ก วัยเรียน และแหลํงอาหารของ
ครอบครัวพบวํา ไมํมีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
  2) อายุ จากการศึกษาพบวํา อายุกับ
พฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารของประชาชนไม ํ มี  
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อที่ 1 โดย
การศึกษาพบวํา ประชาชนทุกระดับอายุ นิยมปรุงอาหาร
เองทั้ง 3 ม้ือ มีการล๎างผัก ผลไม๎ให๎สะอาดกํอนกินและล๎าง
มือกํอนรับประทานอาหาร ทุกครั้ง อีกทั้งยังมีแหลํงในการ
เลือกซ้ืออาหารในที่เดียวกัน ดังนั้นจึงท าให๎ประชาชนทุก
ระดับอายุมี พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมือนกันซึ่ง
ผลการศึกษานี ้สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ อภิญญา 
วิเศษศรี (2522) ได๎ศึกษาภาวะ โภชนาการของมารดาที่มี
บุตรมาก สรุปวํามารดาที่มีอาชีพแตกตํางกันจะมีภาวะ
โภชนาการตํางกัน แตํอายุการศึกษาและรายได๎ไมํท าให๎
มารดามีภาวะโภชนาการตํางกัน 
  3) สถานภาพ จากการศึกษาพบวํา 
สถานภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน
ไมํมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อที่ 1 
โดยการศึกษาพบวํา ประชาชน ที่มีสถานภาพโสด สมรส 
หยําร๎างและแยกกันอยูํ ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่เหมือนกัน น้ันก็คือ ประชาชนสํวนใหญํจะปรุงอาหารท า
เอง จะรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ทุกเช๎า กลางวัน 
และเย็นซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ
ละเอียด หัสดี (2537) ซึ่งพบวํา สถานภาพ สมรสไมํมี
ความสัมพันธ์กับการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที ่ได๎
มาตรฐาน 
  4) อาชีพ จากการศึกษาพบวํา อาชีพ
ก ับพฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารของประชาชนมี  

ความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อที ่ 1 โดยจาก การศึกษา
พบวํา อาชีพของครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลตํอนิสัย
การบริโภคอาหาร สภาพการ ท างานของแตํละอาชีพจะมี
การบริโภคนิสัยที่ไมํเหมือนกัน กลําวคือ ครอบครัวที ่มี
อาชีพร ับราชการ จะมีพฤต ิกรรมการบร ิโภคที ่ด ีกวํา
ครอบคร ัวที ่ม ีอาช ีพเกษตรรับจ๎าง และค๎าขาย ทั ้งนี้
เน่ืองจากอาชีพ รับราชการ ท าให๎ครอบครัวมีรายได๎สูงขึ้น 
สามารถซื ้อหาอาหารที ่ม ีประโยชน์มาให ๎สมาชิกใน 
ครอบครัวมากินได๎บํอยๆ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของ อภิญญา วิเศษศิริ (2522) ได๎ศึกษาภาวะ 
โภชนาการของมารดาที่มีบุตรมาก สรุปวํามารดาที่มีอาชีพ
แตกตํางกันจะมีภาวะโภชนาการตํางกัน แตํอายุการศึกษา
และรายได๎ไมํท าให๎มารดามีภาวะโภชนาการตํางกัน 
  5) ระดับการศึกษา จากการศึกษา
พบวําระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบริโภค อาหาร
ของประชาชนมีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ0.05 ซ่ึงสอดคล๎องกับ สมมติฐานข๎อที่ 1 โดยจาก
การศึกษาพบวําประชาชนที่มีการศึกษาสูง มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ที่ดีกวําประชาชนที่ไมํได๎รับการศึกษา 
น้ันก็คือประชาชนที่มีการศึกษาก็จะมีความรู๎เรื่องการกิน 
อาหารที่ถูกต๎องรู๎ถึงคุณคําอาหารทางโภชนาการ อาหาร
สิ่งใดที่มปีระโยชน์ควรซ้ือ และน ามาปรุง ท าอาหารให๎คน
ในครอบครัวบริโภคอาหารสิ่งใดไมํมีประโยชน์ควรละเว๎น
เสีย ทั้งยังสามารถอบรม สั่งสอนบุตรในเรื่องของอาหารที่
มีประโยชน์และมีค ุณคําทางโภชนาการอีกด ๎วยซึ ่งผล
การศึกษานี ้ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ เมธา
คุปต์ (2527) ได๎ศึกษาอิทธิพล ของครอบครัวที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยกํอนเรียน พบวํา เด็กวัย
กํอนเรียนที ่มาจาก ครอบครัวท ี ่แตกตํางกันทางด ๎าน
การศึกษาจะมีบริโภคนิสัยตํางกัน กลําวคือ เด็กวัยเรียนที่
บิดาหรือ มารดามีระดับการศึกษาสูงกวําประถมศึกษาจะ
มีบริโภคนิสัยดีกวําเด็กที่บิดาหรือมารดาได๎รับ การศึกษา
ระดับประถมศึกษาและต ่ากวําประถมศึกษา 
 7.2.2 ข๎อมูลปัจจัยด๎านครอบครัวของประชาชน 
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  1) รายได๎ของครอบครัว จากการศึกษา
พบวํารายได๎กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของประชาชนไมํ
มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อที่ 2 โดย
การศึกษาพบวํา ประชาชนที่มีรายได๎ตํางกัน จะมีพฤติกรรม
การบร ิโภคอาหารที ่ ไม ํแตกตํางกัน เนื ่องจากฐานะทาง 
เศรษฐกิจหรือรายได๎และวิธีชีวิตความเป็นอยูํของคนในชุมชน
จะอยู ํกันแบบพอเพียงท าให๎รายได๎ หร ือรายจํายภายใน
ครอบครัวจึงไมํมีอิทธิผลตํอการเลือกซื้อและบริโภคอาหารใน
ครอบครัว ซึ่ง สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของละเอียด หัสดี 
(2529) ที่พบวํารายได๎ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร 
  2) จ านวนสมาชิกในครอบครัวจาก
การศึกษาพบวํา จ านวนสมาชิกในครอบครัวกับ แกติ
กรรมการบริโภคอาหารของประชาชนไมํมีความสัมพันธ์
กัน ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อ ที่ 2 โดยการศึกษา
พบวํา จ านวนสมาชิกของครอบครัวจะมากหรือน๎อยก็
ไมํได๎สํงผลตํอพฤติกรรม การบริโภคอาหารแตํอยํางใด 
เนื่องจากความนิยมหรือรสนิยมในการบริโภคอาหารที่
คํอนข๎าง เหมือนกัน และประชาชนมีการประกอบอาหาร
ในปริมาณที่พอเหมาะกับจ านวนสมาชิกใน ครอบครัวซึ่ง
สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ สุนี มุนิปภา (2531) ได๎
ศึกษา พฤติกรรมการกินของเด็กวัย เรียน อ าเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุร ี ผลการวิจ ัยพบวําระด ับรายได ๎ของ
ครอบครัว ขนาดของครอบครัว และล าดับที่การเกิดเป็น
บุตร ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกิน 
 7.2.3 ความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหารของ
ประชาชน ความร ู ๎ เก ี ่ ยวก ับการบร ิ โภคอาหารของ
ประชาชนผลการศึกษาความรู๎เก่ียวกับการบริโภค อาหาร
ของประชาชน พบวํา ประชาชนต าบลราตาปั ้นย ั ง          
มีความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํใน ระดับสูงคิดเป็น
ร๎อยละ 94.00 และยังพบอีกวําระดับการศึกษาของ
ประชาชนสํวนใหญํจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา คิด
เป็นร๎อยละ 26.30 ซ่ึงจะเห็นได๎วําระดับการศึกษาไมํอาจ
สํงผลให๎ประชาชนมี ความรู๎ในการบริโภคอาหารอยู ํใน
ระดับสูงหรือไมํ เนื ่องจากประชาชนต าบลราตาปั ้นยัง 
สํวนใหญํ จบการศึกษาระด ับประถมศึกษาแตํพบวํา 

ประชาชนสํวนใหญํมีความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํ 
ในระดับสูงซ่ึงไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมฤดี วีระพงษ์ 
(2535) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค อาหารจานดํวน
ทันใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรม
สามัญศ ึกษา กร ุงเทพมหานคร พบว ํานักเร ียนที ่ มี
ผู ๎ปกครองมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความรู ๎เร ื ่อง
เกี่ยวกับ อาหารดีกวํานักเรียนที่มีผู๎ปกครองมีการศึกษา
ระด ับประถมศ ึกษาเน ื ่องจากบ ิดาหร ือมารดาท ี ่ มี  
การศึกษาดี จะมีโอกาสค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงความรู๎
ตํางๆ ได๎มากกวํา สามารถให๎ค าแนะน า อบรม และให๎
ความร ู ๎ เกี ่ยวกับโภชนาการที ่ถูกต ๎องแกํเด็กได ๎ด ีกวํา
ผู๎ปกครองที่มีการศึกษาน๎อยกวํา เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวําไมํมีประชาชนต าบลราตาปันยัง ที่มีความรู๎อยู ํใน
ระดับน๎อย แตํพบวํา ประชาชนต าบลราตาปันยัง มีความรู๎
ระดับปานกลางในเรื่องดังตํอไปน้ีความรู๎เกี่ยวกับอาหารที่
ดีตํอสุขภาพ คือ อาหารจ าพวกแปูง ซึ่งปัญหาเหลํานี้อาจ
เกิดจาก ประชาชนบางสํวนคิดวําแปูงเปรียบเสมือนข๎าว 
เม่ือมีการรับประทานเข๎าก็จะท าให๎มีประโยชน์ตํอ รํางกาย 
ท าให๎รํางกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นต๎น จากผลการศึกษา
พบวํา ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค อาหารกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 7.3.2 ข๎อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตํอไป 
  1) ควรมีการศ ึกษาต ัวแปรอื ่นๆ
เพิ ่มเต ิม เช ํน ท ัศนคติ อิทธิพลของสื ่อโฆษณาและ 
ภูมิล าเนาเดิม ที่จะเป็นปัจจัยที ่กํอให๎เกิดพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชน 
  2) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
ประชาชนที ่อาศ ัยอย ู ํ ในชนบทเทํานั ้น ดังนั ้นควร มี
การศึกษาเปรียบเทียบระหวํางประชาชนที ่อาศัยอยูํใน
ชนบทและประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชน เมืองเพื ่อดูวํา
พฤติกรรมการบริโภคเป็นอยํางไร มีความแตกตํางกัน
หรือไมํอยํางไร 
  3) เพื่อให๎การวิจัยเรื ่องการบริโภค
อาหารกว๎างขวางยิ่งขึ้นควรศึกษาประชาชนใน ระดับวัย 
เชํน ประชาชนในวัยเด็ก วัยรุํน วัยทองวัยผู๎สูงอายุเป็นต๎น
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เพื่อน าผลการวิจัยมาปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการสอน
และการอบรมเลี ้ยงด ูการปลูกฝังจากครอบคร ัวให๎
เหมาะสมตามวัย เพราะการวิจัยเรื่องการบริโภคอาหาร
น้ัน มีความเก่ียวข๎องตํอการด าเนินชีวิตประจ าวันของคน
ทุกวัย ซ่ึงสํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศชาติตํอไป 
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