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บทคดัยํอ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ต าบล ปากนคร อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อความสัมพันธ์ปัจจัยด๎านบุคคลพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของประชาชน ต าบลปากนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งน้ีผู๎วิจัยได๎ สุํมกลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน เครื่องมือที่
ใช๎ในการเก็บรวมรวมข๎อมูลเป็น แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) 
คําสํวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Diviation ; S.D.) หาความสัมพันธ์ใช๎คําไค - สแควร์ 

ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุอยูํในชํวง 37-47 ปี สํวนใหญํนับถือ ศาสนาพุทธ มีสถานภาพ
การสมรส มีระดับการศึกษาอยูํในระดับประถมศึกษา สํวนใหญํประกอบอาชีพ ข๎าราชการ รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน
มากกวํา 5,000 บาท การได๎รับข๎อมูลขําวสารเก่ียวกับการบริโภค อาหารโดยภาพรวมอยูํในระดับสูง มีระดับความรู๎เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํในระดับมาก และมีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยภาพรวมอยูํในระดับดี และผลการหา
ความสัมพันธ์ปัจจัย ด๎านบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได๎ของ 
ครอบครัวตํอเดือน ปัจจัยด๎านการได๎รับข๎อมูลขําวสาร ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของ
ประชาชนที่ (p > 0.05) สํวนศาสนา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ปัจจัยด๎าน ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มี
ความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, นักเรียน 
 

Abstract 
This research study Objective: To study food consumption behaviors of people in Pak 

Nakhon Subdistrict, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. And for relationships, personal 
factors, behavior Food consumption of people in Pak Nakhon Subdistrict, Mueang District, Nakhon Si 
Thammarat Province This research, the researcher Random sample aged 15 years and 
over number 400 was used to collect data for statistics used in data analysis were percentage ( and 
amphoe) Averages ( a Mean) the standard deviation ( : Standard. Diviation ; the SD) relationship using chi -
 square. 
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The research found that Most of the samples were female. In the range of 37-47 years, most 
Buddhists have marital status. Have an education level at the elementary level Most of them are civil 
servants. Family income per month is more than 5,000 baht. Receiving information about 
consumption Overall food is high. There is a high level of knowledge about food consumption 
behavior. And the overall food consumption behavior was at a good level And the results of the 
relationship factors Personnel and food consumption behavior, including gender, age, education level, 
marital status, family income per month Factors for obtaining information No statistical correlation with 
behavior Food consumption of the people ( p> 0.05). Religion, occupation , number of family members, 
knowledge of food consumption There is a statistically significant relationship ( p <0.05). 
Keywords : food consumption behavior, students 
 
1.บทน า 

อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการทั ้งทางด๎าน รํางกายจิตใจ
อารมณ์สังคมสติปัญญา ตลอดจนสํงเสริมสุขภาพอนามัย
ของมนุษย์ให๎แข็งแรง สมบูรณ์ การบริโภคอาหารถูกหลัก
โภชนาการ จะท าให๎รํางกายเจริญเติบโตอยํางเหมาะสม 
เป ็นไป ตามศ ักยภาพท ี ่ควรจะเป ็นป ัจจ ุบ ันความ
เจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความ
เปลี่ยนแปลงไปมาก สํงผลให๎ข๎อมูลขําวสารทางวัฒนธรรม
วิถีทางด ารงชีวิตของแตํละเชื้อชาติ สามารถถํายทอดถึง
กันได๎ งํายรวดเร็ว และไร๎พรมแดน เมื ่อไมํกี่ปีที ่ผํานมา
พฤต ิก ร รมการบ ร ิ โ ภ คอาห าร ของคน ไทยม ี ก า ร 
เปลี ่ยนแปลงไปอยํางเดํนชัด อันเนื ่องจากอิทธิพลของ
อาหารแบบตะวันตกที่แพรํหลายเข๎ามาอยําง รวดเร็วใน
ส ั งคมไทย  โดยกระบวนการส ื ่ อสาร การ โ ฆษณ า
ประชาสัมพันธ์ที ่เข๎าถึงท ุกกลุ ํมเปูาหมาย สาเหตุของ
ปัญหาด๎านการบริโภคในสังคมเมือง สํวนใหญํเกิดจากการ
รับเอาวัฒนธรรมของสังคม ตะวันตกมาใช๎ โดยขาดความรู๎ 
ขาดการคัดสรรกลั่นกรอง หรือยอมรับวัฒนธรรมเหลํานั้น 
โดยไมํมี การเลือกสรร เน่ืองจากสภาพสังคมที่เรํงรีบ และ
แกํงแยํงแขํงขันกัน เป็นตัวบังคับรํวมไปกับอิทธิพล ของ
การโฆษณาที่มีการลงทุน และใช๎เทคนิคการสร๎างแรงจูงใจ
สูง จึงมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการ บริโภคที่เปลี่ยนไป ท า
ให๎พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตที่เป็นการ บริโภคอาหารที่มีอยูํอยํางจ ากัดเพื่อความ

อยูํรอด หรือเพื่อประทังชีวิต ไปเป็นการบริโภคอาหารคาม 
ความชอบของแตํละบุคคลตามก าลังทรัพย์ หรือฐานะ 
เพราะมีอาหารให๎เลือกมากขึ ้น โรงงาน อุตสาหกรรม
อาหารของประเทศจึงมีการขยายตัวเพ ื ่อผลิตอาหาร
ตอบสนองความต ๎องการของ  ผ ู ๎ บ ร ิ โภค และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิต
อาหารจากตํางประเทศ ตลอดจนการน าเข๎าเครื่องจักร
ตํางๆเข๎ามาในประเทศมาก และมีการผลิตบุคลากรใน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อชํวยในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ท าให๎มีการผลิต อาหาร
มากมายหลายชนิดออกสูํท๎องตลาด และยังสามารถสํงไป
จ าหนํายตํางประเทศน าเงินตราเข๎า ประเทศเป็นจ านวน
มากในแตํละปีมีการแขํงขันอยํางมากของอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารใน ปัจจุบันท าให๎ผู๎ผลิตจะต๎องศึกษาความ
ต๎องการของผู ๎บริโภคและเข๎าใจพฤติกรรมผู ๎บริโภคที่  
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและปัจจัยตํางๆ 
 จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในชํวง 10 ปีที่ผําน
มา (ปี 2542-2552) สาเหตุการเสีย ชีวิตของคนไทยทั่ว
ประเทศได๎แกํมะเร็งอุบัติเหตุโรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมองและความ ดันโลหิตสูง (นรินทร์ สังข์ร ักษา , 
2552) ขณะเดียวกันข๎อมูลจากการศึกษาของมหาลัย
มหิดล ในปี พ.ศ. 2555 ได๎ท  าการศึกษาสาเหตุการ
เสียชีวิตของคนไทย ในระหวํางปี พ.ศ. 2544-2553 พบวํา 
สา เหตุการเสียชีวิตที่ส าคัญ 5 ล าดับแรก คือ โรคมะเร็ง 
โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ โรคเบา หวาน และโรค
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ความดันโลหิตสูง (สถาบันวิจ ัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) และ จากการวิเคราะห์ข๎อมูล
โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ. 2555 ของ
โรงพยาบาลสํงเสริม สุขภาพต าบลบ๎านโคกขํอย ต าบล
ปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (3 ปี
ย๎อนหลัง) พบ วํา ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเป็นล าดับต๎น 
ๆ คือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบา หวานโดยปี พ.ศ. 
2553 มีผู๎ปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 29 คน 
และโรคเบาหวาน จ านวน 132 คน ปี พ.ศ. 2554 มีผู๎ปุวย
โรคความดันโลหิตสูง 321 คน โรคเบาหวาน จ านวน 163 
คน และปี พ.ศ. 2555 มี ผู ๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูง 
จ านวน 339 คน และมีผู ๎ปุวยโรคเบาหวาน 169 คน 
(โรงพยาบาลสํง เสริมสุขภาพต าบลบ๎านโคกขํอย , 2555) 
จากข๎อมูลที่แสดงข๎างต๎น พบวํา แตํละโรคมีแนวโน๎มเพิ่ม 
ขึ้นทุกปี ซ่ึงจะเห็นได๎วําจากการศึกษาดังกลําว สาเหตุการ
เสียชีวิตสํวนใหญํเกิดจากพฤติกรรมสุภาพ ทั้งสิ้น 
 จากความส าคัญของอาหารและโภชนาการ ซึ่งเป็น
เป็นพื ้นฐานที ่ส าค ัญต ํอการพัฒนา คุณภาพชีว ิตของ
ประชาชน และยังเก่ียวข๎องกับวัฒนธรรมประเพณีคํานิยม
ในการด ารงชีวิต จึงได๎ ปรากฎแผนอาหารและโภชนาการ
ครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 
4 และด าเนินตํอมาจนถึงแผนอาหารและโภชนาการฉบับ
ที ่ 8 ที ่ได๎เน๎นพื ้นฐานการพัฒนาคนในด๎าน รํางกาย
สติปัญญาและสังคมให๎เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมี
ยุทธศาสตร์ตํางๆในวงอาหาร และโภชนาการตั้งแตํการ
ผลิตการแปรรูปและการกระจายอาหาร เพื่อโภชนาการ
การสื ่อสารเพื่อ พฤติกรรมการกินที ่เหมาะสมสิ่งส าคัญ
ภายใต๎แผนนี้เน๎นการเสริมบทบาทครอบครัว และชุมชน
เป็น แกนในการพัฒนา (ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, 2541) ซึ่ง
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม แหํงชาติ
ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ที่มุํงเน๎นคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาและน าปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที ่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได๎ก าหนดเปูาหมายที่
เกี ่ยวข๎องกับการสํงเสริมสุขภาพกลําวคือคนไทยทุกคน
ได๎ร ับการ พัฒนาทั้งทางรํางกายจิตใจคนไทยมีอายุคาด

เฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 80 ปีควบคูํกับการลดอัตราเพิ่มของการ 
เจ็บปุวยด๎วยโรคที่ปูองกันได๎ 5 อันดับแรกคือโรคหัวใจ 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค มะเร็ง และหลอด
เลือดสมอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2550-2554) และจากความส าคัญของเปูาหมาย
ด๎านการสํงเสริมสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 10 ท าให๎รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดนโยบายความปลอดภัยด๎าน อาหาร โดยเรํงรัดให๎
หนํวยงานที ่ เก ี ่ยวข ๎องน านโยบายสู ํการปฏิบ ัติ เพ ื ่อ
ตอบสนองตํอการมีสุขภาพดี ของคนไทยอันเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการพัฒนาคนอยํางยั ่งยืน ซึ ่งพฤติกร รมการ
บริโภคอาหารจะ เป็นข๎อบํงชี ้ที่สะท๎อนภาวะสุขภาพที่
ส าคัญมากเพราะโรคตําง ๆ ที่เป็นสาเหตุการเจ็บปุวย และ
ตาย มักเกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมํ
ถูกต๎องทั้งสิ้น 

จากเหตุผลด ังกลําวชี ้ ให ๎เห ็นวํา ป ัญหาการ
บริโภคอาหารเป็นเรื่องที่ส าคัญ ผู๎วิจัยจึงสนใจที่  จะศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของประชากร ตั้งแตํอายุ 
15 ปี ขึ้นไป ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สํงเสร ิมสุขภาพ ต  าบลบ๎านโคกขํอย ต าบลปากนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อน าผลที่ได๎ จาก
การศึกษาให๎หนํวยงานที่เก่ียวข๎องน ามาเป็นข๎อมูลพื้นฐาน 
ในการแก๎ปัญหาพฤติกรรมการบร ิโภคอาหารให๎ เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอสุขภาพตนเองได๎อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 2.1 เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ใน ต าบลปาก นคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชน ตั้งแตํอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
ในต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
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 3.1 ขอบเขตด๎านเน้ือหา 
  ตัวแปรอ ิสระ ( Independent Variable) 
ประกอบด๎วย - ปัจจัยด๎านบุคคล - ปัจจัยด๎านครอบครัว - 
ปัจจัยด๎านความรู๎การบริโภคอาหาร - ปัจจัยด๎านการได๎รับ
สื่อขําวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนอายุ 15 ปี 
ข ึ ้ น ไป  ในต  าบลปากนคร  อ  า เภ อเม ื อง  จ ั ง หว ั ด
นครศรีธรรมราช 
 3.2 ขอบเขตด๎านพื้นที่ 
  ประชากรที่อาศัยอยูํในเขตพื้นที่ ต าบลปากนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 4 หมูํบ๎าน 
ได๎แกํ หมูํที่ 2 บ๎านปากนครบน หมูํที่ 3 บ๎านนางพระยา
หมํูที่ 4บ๎านโคกขํอย และ หมํูที่ 5บ๎านคันธง 
 3.3 ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปใน ต าบลปากนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนประชากร
ทั้งหมด 7,831 คน ครัวเรือนทั้งหมด 2,366 ครัวเรือน 
และได๎ประชากรกลุํม ตัวอยําง 400 จากการสุํมแบบมี
ระบบ(โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพบ๎านโคกขํอย พ.ศ. 
2555) 
 
4.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
  4.1.1 ประชากร 
    ประชากรเปูาหมายที ่ใช๎ในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งน้ี เป็นประชากรที่อาศัยอยูํใน ต าบลปากนคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนประชากรทั้งหมด 
7,830 คน ทั้งหมด 6 หมูํบ๎าน เพื่อลดขนาดของกลุํม
ตัวอยําง และเพื ่องํายตํอการท าวิจัย ผู ๎วิจัยจึงสุมกลุ ํม
ประชากรกลุ ํม ตัวอยํางโดยการหยิบฉลาก ได๎จ านวน
ทั้งหมด 4 หมํูบ๎าน โดยเป็นประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 6,816 คน (โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎าน
โคกขํอย, 2556)  
 4.1.2 กลุํมตัวอยําง 

 กลุ ํมตัวอยํางที ่ใช๎ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ๎วิจัยก าหนด
ขนาดตัวอยําง ใช๎การค านวณ ขนาดของกลุํมตัวอยํางโดย
ใช๎สูตรก านวณ จากสูตรการก าหนดขนาดตัวอยํางของ ทา
โรํ ยามาเนํ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร๎อยละ 95 และคําความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ร๎อยละ 
5 ซ่ึงจะได๎ขนาดของกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 377.82 คน  
 จากการค านวณได๎ขนาดกลุ ํมตัวอยํางที ่ใช๎ในการ
วิเคราะห์ จ านวน 377.82 คน เพื่อลดความ คลาดเคลื่อน
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยจึงใช๎กลุํม
ตัวอยํางเป็น 400 คน  
 4.1.3 การสุํมกลุํมตัวอยําง 
  การเลือกกลุํมตัวอยํางกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
ว ิจ ัย  ใช ๎ ว ิ ธ ี การเล ื อกกล ุ ํมต ั วอย ํ าง  แบบส ัดส ํวน 
(Proportion) อยํางมีระบบ (Systematic) ตามจ านวน
ประชากรแตํละหมู ํบ๎านในพื้นที่ ต าบลปากนคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการเลือกสุํมตัวอยําง
ตามสัดสํวน คือ น า ขนาดตัวอย ํางมาค ูณกั บจ านวน
หลังคาเร ือนกลุ ํมประชากรที ่ต ๎องการศึกษาในแตํละ
หมํูบ๎าน และหาร กับขนาดของหลังคาเรือนทั้งหมด  
(ที ่มา: โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านโคกขํอย , 
2556) 
 การสุํมตัวอยํางใช๎การสุํมอยํางมีระบบ (Systematic) 
โดยผู๎วิจัยเลือกเก็บแบบสอบถามกับ กลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 
15 ปีขึ้นไป โดยผู๎วิจัยจะเลือกเก็บแบบสอบถามจ าแนก
ตามสัดสํวนรายหมูํบ๎าน โดยจะเก็บแบบสอบถามแบบ 1 
เว๎น 4 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการกระจายข๎อมูล 
 4.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

เครื ่องมือที ่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaires) ท ี ่ผ ู ๎ ว ิจ ัย ได ๎น ๎ า 
แบบสอบถามงานวิจัยของ หทัยทิพย์ สูนําหู คาราวดี 
สรรเสริญ และวาสนา อาทิตย์ลับ (2555) มา ปรับปรุง
ประกอบด๎วย 5 สํวน ได๎แกํ 
 สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านบุคคล 
ได๎แกํ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส และอาช ีพล ักษณะของข ๎อค  าถ ามเป ็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
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 สํวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด๎านครอบครัว 
ได๎แกํ รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน และจ านวนสมาชิก
ของครอบครัว ลักษณะของข๎อก าถามเป็นแบบแบบเติมค า 
(Opened Form) 
 สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู๎เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร โดยมีลักษณะก าถามเป็น ก าถามแบบ
ประเม ินความร ู ๎  จ  านวน 15 ข ๎อ โดย ให ๎ผ ู ๎ตอบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบวํา “ใชํ” หรือ "ไมํใชํ" เพียง 2 
ตัวเลือกเทําน้ัน  
 เกณฑ์การให๎คะแนน 

ตอบถูก คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 
ตอบผิด คะแนนเทํากับ 0 คะแนน  
โดยมีเกณฑ์การวัดความรู ๎เกี ่ยวกับการบริโภค

อาหารเป็นรายข๎อโดยใช๎เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (Best, 
1977) 
 การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหารใน ภาพรวม แบํงเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.00 -0.33 หมายถึง ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับต ่า  
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.34 -0.67 หมายถึง ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.68 -1.00 หมายถึง ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับสูง 
 สํวนที ่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได๎ร ับข๎อมูล
ขําวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหาร โดยมี จ านวน 3 ข๎อแตํ
ละข๎อมีให๎เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี 
 ได๎รับเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎รับข๎อมูล
ขําวสารการบริโภคอาหาร 5-7 วัน  
 ได๎รับบํอยครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎รับข๎อมูล
ขําวสารการบริโภคอาหาร 3 - 4 วัน  
 ได๎รับนาน ๆ ครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎รับข๎อมูล
ขําวสารการบริโภคอาหาร 1 – 2 วัน  
 ไมํได๎รับเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไมํเคยได๎รับข๎อมูล
ขําวสารการบริโภคอาหารเลย  
เกณฑ์การให๎คะแนน 
 ได๎รับเป็นประจ า คะแนนเทํากับ 3 คะแนน  

 ได๎รับบํอยครั้ง คะแนนเทํากับ 2  
 ได๎รับนาน ๆ ครั้ง คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 
 ไมํได๎รับเลย คะแนนเทํากับ 0 คะแนน  
  การวัดระดับการได๎รับข๎อมูลขําวสารการบริโภค
อาหารของประชาชน ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชแบํงออกเป็น 3 ระดับ และใช๎คะแนน
เฉลี่ยระหวํางคะแนน สูงสุดและคะแนนต ่าสุดมาจัดระดับ 
โดยใช๎เกณฑ์การพิจารณาดังน้ี (Best, 1977) 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยด๎านการ ได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารเก่ียวกับการบริโภค อาหาร แบํงออกเป็น 3 
ระดับ คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.00 - 1.00 หมายถึง การ
ได๎รับข๎อมูลขําวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับ
น๎อย คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 1.01 - 2.00 หมายถึง การ
ได๎รับข๎อมูลขําวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 2.01 - 3.00 หมายถึง การ
ได๎รับข๎อมูลขําวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับ
มาก 
 สํวนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบ มีทั้งหมด 
จ านวน 20ข๎อ โดยมีให๎เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี 
 ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน 6 - 7 วัน  
 ปฏิบัติบํอยครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน 4 - 5วัน  
 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้งหมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน 1 - 3วัน  
 ไมํปฏิบัติเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไมํได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน ๆ เลย  

การวัดระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชน ต  าบลปากนคร  อ  า เภอเม ื อง  จ ั งหว ั ด
นครศรีธรรมราช แบํงออกเป็น 3ระดับ และใช๎คะแนน
เฉลี่ยระหวํางคะแนนสูงสุดและ คะแนนต ่าสุดมาจัดระดับ 
โดยใช๎เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (Best, 1977) อันตรภาค
ช้ัน 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยด๎านพฤติกรรม
สํงเสริมสุขภาพ แบํงออกเป็น 3 ระดับ  
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 คะแนนเฉลี ่ย เทํากับ 0.00 - 1.00 หมายถึง 
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพอยูํในระดับควรปรับปรุง  
 คะแนนเฉลี ่ย เทํากับ 1.01 - 2.00 หมายถึง 
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพอยูํในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี ่ย เทํากับ 2.01 - 3.00 หมายถึง 
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพอยูํในระดับดี 

 
4.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู๎วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล
โดยผู๎วิจัยด าเนินการลงชุมชนเพื่อ ด าเนินการเก็บข๎อมูล
ด๎วยตนเองท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง โดย
ใช๎แบบสอบถามใน การเก็บรวบรวมข๎อมูลซึ ่งมีขั ้นตอน
ดังน้ี 
 4.3.1 ผู๎ศึกษาได๎ติดตํอประสานงานกับโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.3.2 ผู๎วิจัยเข๎าพบและแนะน าตัวตํอผู๎อ านวยการ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ปากนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู ๎น  าช ุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า หมํูบ๎านเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
ท าการวิจ ัยและท าหนังสือขอความรํวมมือในการเก็บ
รวบรวม ข๎อมูล 
 4.3.3 ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสุํม
หมํูบ๎าน โดยการหยิบฉลากเพื่อให๎ ประชากรลดน๎องลง ให๎
งํายตํอการท าวิจัย จึงได๎กลุ ํมตัวอยํางจ านวน 400 ชุด 
จ าแนกเป็น 4 หมํูบ๎าน ทั้งน้ี หมูํที่ 2 จ านวน 132 ชุด หมูํ
ที่ 3 จ านวน 55 ชุด หมูํที่ 4 จ านวน 111 ชุด หมูํที่ 5 
จ านวน 102 ชุด ใช๎วิธีสุํมอยํางมีระบบ โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 
 (1) ผู ๎วิจ ัยท าการเก็บแบบสอบถาม โดยใช๎แบบ
สัมภาษณ์ด๎วยตนเอง  
 (2) ผู๎ศึกษาตรวจสอบความครบถ๎วนของข๎อมูลหลัง
เก็บแบบสัมภาษณ์ 
 (3) ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู ํใน 
ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 (4) ผู ๎ว ิจัยท  าการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎การ
สัมภาษณ์จากแบบสอบถาม โดยสัมภาษณ์ตามสัดสํวน 1 
ตํอ 5 ถ๎าไมํมีคนอยูํให๎ข๎ามไปเก็บหลังคาเรือนถัดไป 
 (5) หากบ๎านหลังไหนไมํมีประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไปให๎ข๎ามไปเก็บ หลังคาถัดไป 
 (6) ถ๎าเก็บรวบรวมยังไมํครบตามก าหนดในแตํละ
หมูํบ๎าน ผู๎วิจัยจะวนมา เก็บข๎อมูลโดยท าการเก็บข๎อมูล
หลังคาเรือนที่ข๎ามไปโดยไมํให๎ซ ้ากับหลังกาเรือนเดิมที่ได๎
ท าการ สอบถามไว๎แล๎ว 
 (7) เลือกกลุํมตัวอยํางหลังคาเรือนละ 1 คน หากใน
หลังคาเรือนมี ประชาชนที่มีอาย 15 ขึ้นไปมากกวํา 1 คน 
ใช๎บุคคลที่มีความนําเชื่อถือที่ หรือมีความส าคัญในการ 
ท าอาหาร 
 4.3.4 น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได๎สมบูรณ์ที่สุด
จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุดเพื่อ น าไปวิเคราะห์และประมวลผล
ตํอไป 
 
4.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย 
 การหาคําความเชื ่อมั ่นของเครื่องมือ (Reliability) 
ผู๎วิจัยได๎น าเครื่องมือวิจัยมาตรวจสอบ ความถูกต๎อง และ
ความครอบคลุมของเนื้อหาอามวัตถุประสงค์ พร๎อมทั้ง
การใช๎ภาษาใน แบบสอบถามให๎เหมาะสมกับกลุํมตัวอยําง 
แล๎วน ามาปร ับปร ุงแก ๎ไข เพ ื ่อหาความเช ื ่อมั ่นของ 
แบบสอบถาม ผู๎วิจัยได๎ท าการทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามกับประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้น ไป ต าบลทํา
ซัก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 คน 
และน าไปตรวจสอบความ เชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช๎
ส ูตรสัมประส ิทธิ ์อ ัลฟาของครอนบาค (Cronbach's 
Alpha Coefficient) ซ่ึงในการทดสอบเครื่องมือในครั้งนี้
ได๎คําความเช ื ่อมั ่นของแบบสอบถามทั ้งฉบับ เทํากับ 
0.772 
 
4.5 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามที่ได๎รับคืน มา
จัดระเบียบและท าการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎สถิติทางการ
วิจัยดังน้ี 
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 4.5.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านบุคคล ได๎แกํ 
เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
และอาชีพ โดยใช๎สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) 
 4.5.2 การวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านครอบครัว ได๎แกํ 
รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน และ จ านวนสมาชิกของ
ครอบครัว โดยใช๎สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) 
 4.5.3 การวิเคราะห์ระดับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร ว ิ เคราะห ์ โดยใช ๎  ค ําร ๎อยละ  (Percentage) 
คําเฉลี ่ย (Mean) และคําส ํวนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation; S.D.) 
 4.5.4 การวิเคราะห์ระดับการ ได๎รับข๎อมูลขําวสาร
การบริโภคอาหารวิเคราะห์โดยใช๎คําเฉลี่ย (Mean) คํา
ร๎อยละ (Percentage) และคําสํวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation; S.D.) 
 4.5.5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข๎อมูลปัจจัย
ด๎านบุคคล ได๎แกํ อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ปัจจัยด๎านครอบครัว ได๎แกํ 
รายได๎ของครอบครัว ตํอเดือน และจ านวนสมาชิกของ
ครอบครัว ปัจจัยด๎านความรู๎เกี ่ยวกับการบริโภคอาหาร
และปัจจัย ค๎านการ ได๎ร ับข๎อมูลขําวสารการสํงเสริม
สุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยใช๎คําไคส
แควร์ (Chi-Square) 
 
5.สรุป อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชน ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน ต าบลปาก
นคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อศึกษา
ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ รับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชนในต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนคร
ศรี ธรรมราช โดยกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาเป็นประชาชนอายุ 

15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยูํในต าบลปากนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน 

5.1.1 ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชนกลุํมตัวอยํางต าบลปาก นคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

(1) ปัจจัยด๎านบุคคล จากผลการศึกษาปัจจัย
ด๎านบุคคลของกลุํมตัวอยําง จ านวน 400 คน พบวํา กลุํม 
ตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 59.00 สํวนใหญํ
อยูํในชํวงอายุ 37-47 ปี คิดเป็นร๎อยละ 28.80 สํวนใหญํ
นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 94.50 สํวนใหญํจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร๎อยละ 48.50 สํวนใหญํอย ู ํ ใน
สถานภาพสมรส ร๎อยละ 72.00 และสํวนใหญํประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ เชํน รับจ๎าง ร๎อย ละ 21.80  

(2) ปัจจัยด๎านครอบครัว จากผลการศึกษา
ปัจจัยด๎านครอบครัว จากกลุํมตัวอยําง จ านวน 400 คน 
พบวํา รายได๎ของครอบตัวตํอเดือน สํวนใหญํมีรายได๎ 
5,000 บาทตํอเดือน คิดเป็นร๎อยละ 92.00 และสํวน ใหญํ
มีสมาชิกในครอบครัวน๎อยกวํา 5 คน ร๎อยละ 17.00 

(3) ปัจจัยด๎านความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหาร 
จากผลการศึกษาระดับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ของกลุํมตัวอยําง ใน ภาพรวมมีความรู๎เก่ียวกับการบริโภค
อาหารอยูํในระดับสูง คําเฉลี่ยโดยรวม เทํากับ 0.4 สํวน 
เบียงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.15 และเมื่อวิเคราะห์ระดับ
ความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหาร จ าแนกราย ข๎อ พบวํา 
มีความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหารที่กลุํมตัวอยํางตอบผิด
มาก เป็นความรู๎เกี่ยวกับอาหารดีตํอสุขภาพ คือ อาหาร
จ าพวกแปูง จ านวน 239 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.70 หรือ
ได๎คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.59  
 (4) การได๎ร ับข๎อมูลขําวสารเกี ่ยวกับการบริโภค
อาหาร จากผลการศึกษาการ ได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารของกลุ ํม ตัวอยํางในภาพรวมอยู ํใน
ระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 2.15 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทํากับ 0.53 เมื ่อวิเคราะห์ระดับการได๎ร ับ
ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร จ าแนกรายข๎อ 
พบวํา การได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ของกลุํมตัวอยําง จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชํนโทร ทัศน์
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อิเล็กทรอนิกส์ อยู ํในระดับมาก และการได๎ร ับข๎อมูล
ขําวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารจากสื่อ สิ่งพิมพ์ ได๎แกํ 
หนังสือพิมพ์ แผํนพับ ฯลฯ และจากสื ่อบุคคล ได๎แกํ 
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ปราชญ์ ชาวบ๎าน และ อสม. อยูํใน
ระดับปานกลาง  

(5) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 
จากผลการศ ึกษาพฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารของ
ประชาชนกลุํมตัวอยําง ใน ภาพรวมอยูํในระดับดี คําเฉลี่ย
โดยภาพรวมเทํากับ 2.08 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
0.30 

5.1.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด๎าน
บุคคล ปัจจัยด๎านครอบครัว ปัจจัยด๎านความรู๎ เกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร และปัจจัยด๎านการได๎รับข๎อมูลขําวสาร
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของประชาชน ต าบลปาก
นคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด๎านบุคคล 
ปัจจัยด๎านครอบคร ัว ปัจจัยด๎านความรู ๎เกี ่ยวกับ การ
บริโภคอาหาร และปัจจัยการได ๎ร ับข๎อมูลขําวสารกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน ต าบลปาก
นคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวํา ปัจจัย
ด๎านบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน ปัจจัยด๎านการได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนที ่ (p = 0.05) สํวน
ศาสนา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัวปัจจัยด๎าน
ความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กันอยําง
มี นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 5.2 อภิปรายผล  

5.2.1 ข๎อมูลปัจจัยด๎านบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร  

(1) เพศ จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน ต  าบลปาก นคร อ  าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม พบวํา เพศไมํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชน เนื่องจาก เพศเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม 
การแสดงออก ซ่ึงความแตกตํางของเพศ ท าให๎พฤติกรรม

การบริโภคอาหารมีความแตกตํางกันตามไปด๎วย ซึ ่ง 
สอดคล๎องสอดคล๎องกับ สัญชัยเจริญหลาย (2542) ที่
ท าการศึกษา เรื่อง ระบบการผลิตของครอบ ครัวเรือนใน
ชุมชนกะเหรี่ยงที่สัมพันธ์กับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่บ๎าน
แมํแพม ต าบลเมืองแหม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมํ
ผลการศึกษาพบวํา เพศ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การ บริโภคอาหารของประชาชน อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) 

(2) อายุ  จากผลการศึกษาปัจจัยด๎านอายุกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวํา อายุกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชน ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในภาพรวม พบวํา อายุไมํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ 
ประชาชน เน่ืองจากประชาชนมีอายุมากขึ้น ความใสํใจใน
ด๎านการบริโภคอาหารก็มีน๎อยลง จึงท า ให๎ประชาชน
ประสบกับปัญหาสุขภาพหลาย ๆ ด๎าน จากการศึกษาการ
บร ิโภคอาหารของประชาชน ต  าบลปากนคร พบวํา 
ประชาชนสํวนใหญํมีอายุ 37-47 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ต๎องการ
สารอาหารมากกวําวัยอ่ืน เน่ืองจากเป็นวัยแหํงการท างาน 
ดังนั ้น แตํละชํวงวัยจึงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
แตกตํางกัน ออกไปด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย นฤมล 
เปียซ่ือ (2535) ได๎ศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี พบวํา ลักษณะ พื้นฐานของ
นักเร ียน ได ๎แกํ เพศ อาย ุ และลักษณะพื ้นฐานของ
ผู๎ปกครอง ได๎แกํ การศึกษา รายได๎ ไมํ มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะโภชนาการของนักเรียน 

(3) ศาสนา จากผลการศึกษาในภาพรวมปัจจัย
ด ๎านศาสนาก ับพฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหาร ของ
ประชาชน ต  าบลปากนคร  อ  า เภอเม ื อง  จ ั งหว ั ด
นค รศ ร ี ธ ร ร มร าช  โ ด ยภาพร วม พบว ํ า  ศ าสนา 
ความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร (p < 0.05) เนื่องจาก ถึงแม๎วํา ประชาชน
ในต าบลปากนคร นับถ ือศาสนาที ่แตกต ํางกัน แต ํมี
พฤติกรรมการกินที่เหมือนกัน เนื่องจากสภาพแวดล๎อมใน
ต าบลปากนคร เป็นชุมชนชนบทจึงท าให๎มีพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหาร ที ่คล๎ายคลึงกัน เชํน การรับประทานผัก
ผลไม๎พื้นบ๎าน และการทานเนื้อสัตว์ตามบ๎าน เป็นต๎น ซึ่ง
ไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ขนิตฐา จิตติพรม (2545) ได๎
ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการบริโภคนิสัย ของ ชาวแอติกัน
ในอินเดียตะวันตก พบวํา การซื ้อ และการประกอบ
อาหาร ในครอบคร ัว  ความเช ื ่อของ อาหาร ไม ํ มี
ความส ัมพ ันธ ์ก ับการบร ิ โภคน ิส ัย  ส ํวนป ัจจ ัยท ี ่ มี
ความสัมพันธ์ ได๎แกํ ฐานะทาง เศรษฐกิจของครอบครัว 

(4) ระด ับการศ ึกษา จากผลการศึกษาใน
ภาพรวมปัจจัยด๎านระดับการศึกษากับพฤติกรรมการ 
บริโภคอาหารของประชาชน ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศร ีธรรมราช โดยภาพรวม พบวํา ระด ับ
การศึกษาไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร อาจเนื ่องมาจาก ประชาชนบางสํวนที่มี
ความรู๎มาก แตํก็เลือกที่จะบริโภคอาหารตามใจปาก หรือ
บริโภคอาหารที่ผิด ๆ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ สุนี 
มุนิปภา (2531) ได๎ศึกษา พฤติกรรมการกินของเด็กวัย
เรียน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวําระดับ
รายได๎ของครอบครัว ขนาดของครอบครัว และ ล าดับที่
การเกิดบุตร ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกิน 

(5) สถานภาพการสมรส จากผลการศึกษาใน
ภาพรวมปัจจัยด๎านสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรม การ
บริโภคอาหารของประชาชน ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศร ีธรรมราช โดยภาพรวม พบวํา พบวํา 
สถานภาพการสมรสไมํม ีความส ัมพันธ์ทางสถิต ิก ับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เนื ่อง จากประชาชนที ่มี
สถานภาพสมรส จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดย
การปรุงอาหารรับประทาน เองมากกวําการซื้อทาน ซึ่งผล
การศึกษานี ้สอดคล๎องกับผลการวิจัยของละเอียด หัสดี 
(2537) ได๎ศึกษา ประสิทธิภาพผลของโปรแกรมสุขศึกษา 
ในพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของแมํบ๎านอ าเภอ 
บ๎าน นา จังหวัดนครนายก พบวํา สถานภาพสมรสไมํมี
ความสัมพันธ์กับการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ ได๎
มาตรฐาน 
  (6) อาชีพ จากผลการศึกษาในภาพรวมปัจจัย
ด๎านอาชีพกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของประชาชน 

ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ภาพรวม พบวํา อาชีพมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิต ิกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (p < 0.05) 
เน่ืองจาก สํวนใหญํแมํบ๎านมักเป็นผู๎ประกอบอาหาร และ
แมํบ ๎านในเขตพื ้นท ี ่ท ี ่ท  าการศ ึกษา สํวนใหญ ํไมํได๎  
ประกอบอาชีพ ท าให๎มีเวลาในการเล ือก และคัดสรร
วัตถุดิบในการประกอบอาหารให๎แกํครอบครัว มาก ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สายสุนีย์ แย๎มสนรัรตน์ (2544) 
ได ๎ศ ึกษา พฤต ิกรรมผ ู ๎บร ิ โภค ผลไม ๎กระป ๋อง ของ
ประชาชนในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด พบวํา เพศ 
อายุ รายได๎ และระดับ การศึกษา ไมํมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภค เมื ่อจ  าแนกตามชนิดของผลไม๎
กระป๋องที ่บร ิโภค และสถานที ่ท ี ่น ิยมเล ือกซื ้อผลไม๎
กระป๋อง มีเพียงตัวแปรด๎านอาชีพมีความสัมพันธ์กับ วิ
กรรมการบริโภคผลไม๎กระป๋องอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แตํไมํมีความสัมพันธ์กับ ชนิดของผลไม๎
กระป๋องที่นิยมบริโภค 

5.2.2 ข๎อมูลปัจจัยด๎านครอบครัวกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร (1) รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน 
จากผลการศ ึกษาในภาพรวมป ัจจัยด ๎านรายได ๎ของ
ครอบครัวตํอเดือนกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชน ต  าบลปากนคร  อ  า เภอเม ื อง  จ ั งหว ั ด
นครศร ีธรรมราช โดย ภาพรวม พบวํา รายได ๎ของ
ครอบคร ัวต ํอเด ือนไม ํม ีความส ัมพ ันธ ์ทางสถ ิต ิก ับ
พฤติกรรมการบริโภค อาหาร เนื ่องจากประชาชนสํวน
ใหญ ํในต  าบลปากนคร ม ีอาช ีพร ับราชการ และมี
พฤติกรรมการบริโภค อยูํในระดับที่ดี และจากการส ารวจ 
พบวํา สภาพแว๎คลอมในชุมชนเป็นชุมชนชนบท และเมือง 
ผสมผสานกัน และจาการส ารวจ พบวํา มีพฤติกรรมการ
บร ิโภคที ่ด ี  ด ังนั ้น รายได ๎จ ึงไมํม ีความส าพันธ์ ก ับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึงสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
สุนีย์ มุนีประภา (2531) ได๎ศึกษา พฤติกรรมการกินของ
เด็กวัยเรียน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี ยกตัวอยําง
ประชากรเป็นนักเรียนชั ้น ประถมศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุร ี จ านวน 50 คน ใช๎การสัมภาษณ์ และ
แบบบันทึกอาหาร 3 วัน พบวํา ระด ับรายได ๎ของ
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ครอบคร ัวขนาดของครอบคร ัว ไมํมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการกิน 

(2) จ  านวนสมาช ิกในครอบคร ัว จากผล
การศึกษาในภาพรวมป ัจจัยด ๎านจ  านวนสมาชิกใน
ครอบครัวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 
ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย 
ภาพร วม  พบว ํ า  จ  านวนสมาช ิ ก ในค รอบคร ั ว มี
ความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรม การ
บริโภคอาหาร (p < 0.05) เนื ่องจาก สมาชิกของ
ครอบคร ัวจะมากหรือน๎อยก็ม ีพฤติกรรมการ บริโภค
อาหารที ่เหมือนกัน ซึ ่งอาจเกิดจากประชาชนมีการ
ประกอบอาหารในปริมาณที่พอเหมาะกับ จ านวนสมาชิก
ภายในครอบครัว ซึ่งไมํสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ สุนี 
มุนิปภา (2531) ได๎ศึกษา พฤติกรรมการกินของเด็กวัย
เรียน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี กลุ ํมตัวอยํางเป็น
นักเร ียนชั ้น ประถมศึกษาปีที ่ 6 ในโรงเร ียนสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัด เพชรบุรี จ านวน 90 คนผลการวิจัย พบวํา ขนาด
ของครอบคร ัว และล าด ับที ่การเกิดเป ็นบ ุตร ไม ํมี  
ความสัมพันธ์กันพฤติกรรมการกิน 

5.2.3 ปัจจัยด๎านความรู๎เกี ่ยวกับการบริโภค
อาหารของประชาชนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จาก
ผลการศึกษาในภาพรวมปัจจัยด ๎านความร ู ๎ เก ี ่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน ต าบลปาก
นคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม 
พบวํา ความร ู ๎เกี ่ยวกับการ บริโภคอาหารกันอย ํางมี
นัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (p < 
0.05) เน่ืองจาก กลุํม ตัวอยํางสํวนใหญํมีความรู๎เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู ํในระดับสูง เชํน ควร
รับประทาน อาหารที่ปรุงสุขใหมํ การรับประทานเนื้อสัตว์
เข๎าไป จะท าให๎รํางกายได๎รับสารอาหารที่ชํวยให๎รํางกาย 
เจร ิญเต ิบโตและซํอมแซมกล๎ามเนื ้อส ํวนอื ่ น ๆ และ
ปริมาณน ้าที่ควรจะได๎รับในแตํละวัน ประมาณ 6-8 แก๎ว 
ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน 
(2547) ได๎ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมตอนปลาย โรงเรียนนวมิ

นทราชูท ิศสตร ีว ิทยา 2 สังก ัดกรม สามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร พบวํา นักเรียนสํวนใหญํมีความรู๎ และ
ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร อยูํในระดับดี และไมํมี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

5.2.4 ปัจจัยด ๎านการได ๎ร ับข๎อมูลข ําวสาร
เกี ่ยวกับการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการ บร ิโภค
อาหาร จากผลการศึกษาในภาพรวมปัจจัยด๎านการความรู๎
เก่ียวกับการได๎รับข๎อมูลขําวสาร กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวม พบวํา การได๎ร ับข๎อมูล
ขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมํมีความสัมพันธ์ทาง
สถิติกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เนื ่องจากแม๎วํ า
ประชาชนในต าบลปากนคร ได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ
การ บริโภคอาหารจากสื ่อสิ ่งพิมพ์ ได๎แกํ หนังสือพิมพ์ 
แผํนพับ ฯลฯ และจากสื ่อบ ุคคล ได ๎แกํ เจ ๎าหน๎าท ี่  
สาธารณสุข ปราชญ์ชาวบ๎าน และ อสม. อยูํในระดับปาน
กลาง จึงท าให๎ประชาชนในต าปากนคร ได๎รับ ความรู๎ที่
น๎อยตามไปด๎วย แตํในภาพรวมการได๎รับข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกับบริโภคอาหารอยูํในระดับที่ดี ดังนั้น การได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารก็ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
เน่ืองจาก ประชาชนมีพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่ดีอยูํ
แล๎ว ซ่ึงสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิรยา บุญรินทร์ (2553) 
ได๎ศึกษา ปัจจัยที่มีผล ตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวํา 
นักศึกษา ได๎รับข๎อมูลขําวสารจากสื่อโฆษณาตําง ๆ อยูํใน
ระดับด ี นักศ ึกษาได ๎ร ับค าแนะน า สนับสนุน ในการ 
บริโภคอาหารจากบุคคลอ่ืน อยูํในระดับดี 
 
5.3 ข๎อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งตํอไป 

5.3.1 จากผลการศึกษา พบวํา พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร สํวนใหญํอยู ํในระดับดี และ บางสํวนมี
ความรู ๎อยูํในระดับปานกลาง แสดงให๎เห็นวําประชาชน
บางสํวนยังขาดความร ู ๎  ความ เข ๎าใจ ในด ๎านความร ู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร 

5.3.2 ควรมีการเผยแพรํความรู๎ในเรื่องทางเลือก
บร ิโภคอาหารที ่ เหมาะสม ให ๎ก ับประชาชน เพื ่อให๎
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ประชาชนทุกคนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร
ตําง ๆ ตํอสุขภาพของตน เพื่อ เป็นการสร๎างคุณภาพของ
ตนในเรื่องการบริโภคที่ถูกต๎อง 

5.4.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การบร ิโภคอาหารระหวํางการบริโภคอาหารที ่ ดีตํอ
สุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตํอการเกิด
โรค เพื่อให๎เห็นถึงความแตกตําง ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ใน
การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อให๎มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 

5.4.4 ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้อีก 
เพื่อให๎ผลการวิจัยสามารถอ๎างถึงประชากร ได๎กว๎างขวาง
ขึ้น โดยเพิ่มขนาดของประชากรที่ศึกษา โดยเปลี่ยนจาก
ประชาชนทั่วไปเป็นบุคคลากร ในหนํวยงานตําง ๆ ทั ้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 
6.บรรณนุกรม 
กัลยา สวรรณแสง, 2536, ประสิทธิภาพการบริการ

 โรงเรียนประถมศึกษา, กรุงเทพมหานคร: สาม
เจริญ.  

กองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข ,2549, รายงาน
 การส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของ
 ประเทศไทยครั้งที่ 5 พ.ศ 2546, องค์การรับสํง
สินค๎า และพัสดุภัณฑ์, กรมอนามัยกอง 

 โภชนาการ, กรุงเทพมหานคร.  
คุณาศิริ เกตุปมา, 2548, ความรู๎ทัศนคติและพฤติกรรม

 การบร ิโคอาหารเพื ่อส ุขภาพของประชากร
 ในเขตกร ุง เทพมหานคร , จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

เฉลิมพล ตันสกุล, 2541, พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข, 
 พิมพ์ครั้งที่ 2, ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม
 ศา สต ร ์ , ค ณ ะ สา ธา ร ณ ส ุ ข ศ า สต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล , กรุงเทพมหานคร.  

ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน, 2543, พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับ
 ก า ร บ ร ิ โ ภ ค อ า ห า ร ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

สตร ีว ิทยา 2 ส ั งก ั ดกรมสาม ัญศ ึกษา ,
 มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 

ชฎากานต์ อนันทิ, 2545, ความรู๎ทางโภชนาการและการ
 บริโภคของพยาบาลวิชาชีพ, สาขาวิชา โ ภ ช น
ศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.  

ชุดา จิตพิทักษ์, 2525 พฤติกรรมศาสตร์เบื้องต๎น, ไทย
 วัฒนาพาณิช, กรุงเทพฯ  

คุษณี สุทธปรียาตรี,2527, ปัญหาโภชนาการ, ในเอกสาร
ปร ะกอบการ สอนช ุ ด ว ิ ช า โ ภชนศาสต ร์
สาธารณสุขเล ํม 2 หนํวยที ่  12 นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 

ธนากรทองประยูร, 2546, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
 ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ของรัฐศึกษาเฉพาะ ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร , 
ภาคว ิ ชาคหกรรมศาสตร ์  มหาว ิทยาล ั ย
รามค าแหง, กรุงเทพมหานคร. 

ธนวรรธน์พลวิชัย, 2547, การส ารวจพฤติกรรมการบริโภค
 อาหาร,รายงานวิจัยมูลนิธิ สาธารณสุขแหํงชาติ 
กัญลักษณ์ บริร ักษ์ , 2547, พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนมัธยม ในเขตเทศบาล
เมืองราชบุรี, สาขา ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ช ุ ม ช น , 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, จังหวัดยะลา  

ธิดาภา สุขพล , 2548. การสื ่อสารระหวํางบ ุคคล , 
 กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 

นฤมล เปี ่ยมซื่อ, 2535, ภาวะโภชนาการของนักเรียน
 ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที ่ 6
 อ  า เ ภ อ ว ัฒ นาก าร  จ ั ง ห ว ั ด ป ร าจ ี นบ ุ รี  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

เกิริยารัตนาปนนท์, 2537, โภชนศาสตร์เบื้องต๎น,  โ อ
เดียนสโตร์, กรุงเทพมหานคร  

นพวรรณ เปียซ่ือและคณะ, 2549, ความรู๎ทางโภชนาการ
 ทัศนคติเกี ่ยวกับอาหารพฤติกรรมการรับประ
 ทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษา.
 พยาบาล และอาจารย ์พยาบาลในสถาบ ัน
พยาบาล ตํางๆ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , 
กรุงเทพมหานคร  
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บังอร ชุดง, 2551, การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
 ของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพรํและ
สุโขทัย,  ส  าน ั กว ิ จ ั ยและบร ิหารว ิ ชา การ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, จังหวัดอุตรดิตถ์.  

เบญจมาศค าคา, 2552, ความรู๎ทัศนคติและพฤติกรรมการ
 บริโภคอาหารเพื ่อสุขภาพของครูในโรงเรียน
 มัธยมศึกษาใน จังหวัดนนทบุรี, วิทยานิพนธ์ค
หกรรมศาสตรมหาบ ัณฑ ิต ,มหาว ิทยาล ั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครศรีอยุธยา.  

ปรมะ สละเวทิน, 2538, ความหมาย ความส าคัญ 
 วัตถุประสงค์และประเภทของการสื่อสาร, หลัก
และทฤษฎีการสื่อสาร,  หนํวยที่ 1, มหาวิทยลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2534, พฤติกรรมศาสตร์, พฤติกรรม
 สุขภาพและสุขศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2ส านักพิมพ์
พีระพัฒนา  

ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, 2543, โภชนศาสตร์, วิทยาลัย
 การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  

มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์, 2536,พฤติกรรมการบริโภคของคน
 ไทย ในช ุมชนเ ม ื อ ง :  ศ ึ กษาเ ฉพาะกรณี
 กร ุ ง เทพมหานคร , หล ักส ู ต รป ูองก ัน

ราชอาณาจ ักรภาคร ัฐร ํวมเอกชนร ุ ํนท ี ่  5,
วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร  

ยุพา สุภากุล, 2543, ทฤษฎีการสื่อสาร: ภาควิชาการ
ส ื ่ อ ส า ร ม ว ล ช น ค ณ ะ ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, จังหวัดเชียงใหมํ.  

เรียงพลเรียงจนะพาธี, 2550, รูปแบบการบริโภคภาค
 ครัวเรือนในเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัด
 เช ีย ง ใหม ํ , สาขาว ิ ชา  เศรษฐศาสตร ์ , 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ  

วิภาวี ปันนพศรี 2550 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
 สุขภาพของประชากรในอ าเภอล าลูกกาจังหวัด
 ปทุมธานี, บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 

อภิญญา วิเศษศิริ, 2522, การศึกษาภาวะโภชนาการของ
 มารดาที่มีบุตรมากในอ าเภอเมือง และอ าเภอ
 หนองบัวล าพู จังหวัดอุดรธานี, วิทยานิพนธ์
ว ิ ท ย า . ศ า ส ต ร ม ห า บ ั ณ ฑ ิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพมหานคร 
. 

อารี วัลขะเสรี, 2521, โภชนาการ, พิมพ์ครั้งที่ 2, มูลนิธิ
 โกมลคีมทอง, พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร. 


