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บทคดัยํอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบล อาซํอง อ าเภอรามัน 

จังหวัดยะลา และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สุํมกลุํมตัวอยําง จ านวน 400 ตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎
แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการ วิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (X) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ การทดสอบคําไค-สแควร์ (Chi-Square) 

ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุอยูํในชํวง 40-49 ปี นับ ถือศาสนาอิสลาม
ทั้งหมด มีระดับการศึกษาอยูํในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สํวนใหญํมีรายได๎
ตํอเดือนอยูํในชํวง 5,001-8,000 บาท และมีจ านวน สมาชิกในครอบครัวมากกวํา 7 คนขึ้นไป มีระดับความรู๎เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารโดยภาพรวมอยูํ ในระดับสูง การได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
และมี ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยภาพรวมอยูํในระดับดี และผลการหาความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา พบวําปัจจัยด๎าน บุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส และอาชีพ ปัจจัยด๎านครอบครัว ได๎แกํ รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
และปัจจัยด๎านความรู๎เก่ียวกับการ บริโภคอาหาร ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 
(p>0.05) สํวนศาสนาไมํสามารถทดสอบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารได๎ เนื่องจากมีเพียง ศาสนาเดียว และ
ปัจจัยด๎านการได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์อยําง มีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (p<0.05)บทที่ 1 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม ,การบริโภคอาหาร 
 

Abstract 
This research aims to study the dietary habits of the sub- ah brothel district Raman, Yala and 

factors that correlated with consumer behavior. Food of the people , Asong Sub-district, Raman District, 
Yala Province. This research was randomly assigned to a sample of 400 samples. Tools used for data 
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collection by using questionnaires Statistics used in Data analysis included percentage ( and 
amphoe) average ( the X) values, standard deviation ( the SD) and test Chi - Square ( , Chi-Square This). 
The results of the study showed that most of the sample groups were female. Is in the range of 40-
49 years since all Muslims are considered Have an education level at the upper secondary level Have 
marital status Agricultural occupation Most have a monthly income in the range of 5001-8000 baht and 
a number of family members, more than 7 people or more, with the knowledge of food consumption 
overall is high to get information about. Food consumption The overall picture is at a high level and the 
overall food consumption behavior is at a good level. And the results of finding relationships with Food 
consumption behavior of people , Asong Subdistrict, Raman District, Yala Province found that personal 
factors were gender, age, education level Marital status and occupation, family factors including family 
income per month and number of family members And knowledge of food consumption is not 
statistically correlated with food consumption behavior of the people ( p> 0.05). Religion cannot test the 
relationship with food consumption behavior Because there is only one religion and the factor of 
receiving information about food consumption There was a statistically significant correlation with food 
consumption behaviors of the people at Asong Subdistrict, Raman District, Yala Province ( p 
<0.05) Chapter 1 
Keywords : behavior, food consumption 
 
1.บทน า 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 9 
และฉบับที่ 10 เน๎นทรัพยากรมนุษย์ เป็นศูนย์กลางพัฒนา 
และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป ็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต โดยได๎ให๎ ความส าคัญกับมนุษย์ในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสังคม เพราะเห็นวํามนุษย์
เป็น หนํวยที่เล็กที่สุดของสังคม หากได๎มีการพัฒนาให๎มี
ค ุณภาพแล ๎ วย ํอมจะท  าให ๎ ส ั งคมในท ุกระด ับและ 
ประเทศชาติมีคุณภาพตามไปด๎วย ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์
ที ่มีคุณภาพจะต๎องมีการพัฒนาทั ้งทางด๎าน จิตใจและ
ทางด๎านรํางกาย ทางด๎านจิตใจจะต๎องได๎ร ับการพัฒนา 
โดยที่ประชาชนจะต๎องได๎รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและมี
การอบรมปฏิบัติอยํางมีศีลธรรมและจริยธรรมที ่ด ีต ํอ
ตนเองและสังคม และทางด๎านรํางกายประชาชนจะต๎องมี
ภาวะโภชนาการที่ดีจะสํงผลให๎มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
อันน าไปสูํผู๎ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด๎านจิตใจและทางด๎าน
ร ํางกายในการพ ัฒนาประเทศในท ุก ๆด ๎านป ัญหา
โภชนาการเป็นปัญหาส าคัญที่ควรพิจารณาเป็นอยํางยิ่ง 

เพราะเก่ียวข๎องกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในทุกวัย เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยที ่มีความส าคัญตํอ
ชีวิตมนุษย์ในการ เจริญเติบโตและพัฒนาการทางด๎าน
รํางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนสํงเสริม 
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ให๎แข็งแรงและสมบูรณ์ ในแตํละ
วันรํางกายจ าเป็นต๎องได๎รับอาหาร การ บริโภคอาหาร
อยํางถูกหลักโภชนาการ จะท าให๎รํางกายเจริญเติบโต มี
สุขภาพดีทั้งทางรํางกายและ จิตใจน าไปสูํรากฐานของการ
มีสุขภาพชีวิตที่ดี ดังนั ้นอาจกลําวได๎วํา อาหารและการ
บริโภคอาหาร ที่ถูกต๎องจะน าไปสูํการพัฒนาสติปัญญา
และรํางกายให๎แข็งแรงนั้นเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอยําง
ยิ่ง ส าหรับมนุษย์ทุกคน (หทัยกาญจน์ โสตรดีและอัมพร 
ฉิมพลี, 2550) จากการศึกษาของสถาบันวิจัย ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2555 ได๎
ท าการศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตของคน ไทย ในระหวํางปี 
พ.ศ. 2544-2553 พบวํา โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่
ส าคัญ 5 ล าดับแรก คือ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดัน โลหิตสูง ซึ่งจะ
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เห ็นได ๎ วําสาเหต ุการเส ียชีว ิตด ังกลําวเกี ่ยวข ๎องกับ
พฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารท ี ่ ไม ํ ถ ู กต ๎องท ั ้ งส ิ ้ น 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2555) 

จากรายงานการจัดอันดับโรคที ่ต ๎องเฝูาระวังทาง
ระบาดวิทยา โดยใช๎จ านวนผู ๎ปุวยเป็นเกณฑ์ ในการจัด
อันดับ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา พ.ศ.2556 ระหวํางวันที่ 
1 มกราคม-30 เมษายน 2556 พบวํา โรคที่มีจ านวน
ผู๎ปุวยสูงที่สุด 6 อันดับ ได๎แกํ โรคอุจจาระรํวง โรคตาแดง 
โรคอีสุกอีใส โรค ปอดบวม โรควัณโรค และโรคอาหาร
เป ็นพิษ (งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลรามัน) โรค
อุจจาระ รํวง ซ่ึงเป็นโรคที่มีจ านวนผู๎ปุวยสูงสุดในแตํละปี 
ในปี พ.ศ.2556 มีอัตราปุวยด๎วยโรคอุจจาระรํวง เทํากับ 
311.69 ตํอแสนประชากร สาเหตุดังกลําวเกิดจากการ
บริโภคอาหารที่ไมํถูกต๎อง และการเก็บ รักษาอาหาร การ
เตรียมอาหาร การปรุงอาหาร ตลอดจนวิธีการบริโภค
อาหารที ่ปนเปื้อนเชื้อโรค และพยาธิ ปนเปื้อนสารเคมี
ชนิดตําง ๆ จากที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น ท าให๎ผู๎วิจัยสนใจที่
จะศ ึกษา พฤติกรรมการบร ิ โภคอาหาร ป ัจจัยที ่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เพ ื ่อเป ็นแนวทางในการแก ๎ป ัญหา และการ
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนใน
ต าบลอาซํองให๎เกิดประโยชน์ตํอสุขภาพได๎อยําง ถูกต๎อง
และเหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัด 
ยะลา 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนต าบล อาซํอง อ าเภอรา
มัน จังหวัดยะลา 
 
 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอ รามัน จังหวัด
ยะลา สามารถแบํงขอบเขตการวิจัย ดังน้ี  

3.1 ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของประชาชน และปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลอา
ซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

3.2 ขอบเขตค๎านประชากร และกลุํมตัวอยําง 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งน้ี ได๎แกํ ประชาชน

ทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยูํในต าบล
อาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ านวน 3,769 คน 
1,035 หลังคาเรือน จ านวน 6 หมูํบ๎าน (โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลอาซํอง, 2556) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การวิจัยครั้งน้ีจ านวน 400 คน 
 
4. สมติฐานการวิจัย 

4.1 ปัจจัยด ๎านบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ 
ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ มี
ความสัมพันธ ์ก ับพฤติกรรมการบร ิ โภคอาหารของ
ประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

4.2 ปัจจัยด๎านครอบครัว ประกอบด๎วย รายได๎ของ
ครอบคร ัวต ํอเด ือน จ านวนสมาชิกใน ครอบคร ัว มี
ความสัมพันธ ์ก ับพฤติกรรมการบร ิ โภคอาหารของ
ประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

4.3 ความร ู ๎ เ ก ี ่ ย วก ับการบร ิ โภคอาหาร  มี
ความสัมพันธ ์ก ับพฤติกรรมการบร ิ โภคอาหารของ 
ประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

4.4 การได๎ร ับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ บริโภคอาหาร
ของประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 
5. ประโยชน์ที่คาดวําได๎รับ 

5.1 เพื ่อทราบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
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5.2 เพื่อทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนต าบล อาซํอง อ าเภอรา
มัน จังหวัดยะลา 

5.3 เพื่อน าผลที่ได๎จากการศึกษาให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องใช๎
เป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาให๎ดียิ่งขึ้น 
 
6.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 6.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง  

6.1.1 ประชากร 
ประชากรเปูาหมายที่ใช๎ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็น

ประชากรที่อาศัยอยูํในต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา มีจ านวนทั้งหมด 6 หมํูบ๎าน โดยมีประชากรที่มีอายุ 
15 ปีขึ ้นไป จ านวน 3,769 คน (โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลอาซํอง, 2556)  

6.1.2 กลุํมตัวอยําง 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี้ผู๎วิจัย

ก าหนดขนาดตัวอยําง ใช๎การค านวณ ขนาดของกลุ ํม
ตัวอยํางโดยใช๎สูตรการก าหนดขนาดตัวอยํางของทาโรํ ยา
มาเนํ (Yamane, 1973) ที่ ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
และคําความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ร๎อยละ 5 ซึ่งจะได๎
ขนาดของกลุํม ตัวอยํางทั้งสิ้น 361.62 คน โดยมีวิธีการ
ค านวณ 

จากการค านวณได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
วิเคราะห์จ านวน 361.62 คนเพื่อลดความ คลาดเคลื่อนใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยจึงใช๎กลุํม
ตัวอยํางเป็น 400 คน 3.1.3 การสุํมกลุํมตัวอยําง 
 การเลือกกลุํมตัวอยําง กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยใช๎
วิธีการเลือกกลุ ํมตัวอยําง แบบสัดสํวน (Proportion) 
อยํางมีระบบ (Systematic) ตามจ านวนประชากรแตํละ
หมํูบ๎านในพื้นที่ ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
โดยการเลือกสุํมตัวอยํางตามสัดสํวน คือน าขนาดจ านวน 
ประชากรแตํละหมูํบ๎านคูณกับจ านวนกลุํมตัวอยํางและ
น าไปหารกับจ านวนประชากรทั้งหมด จะ ได๎กลุํมตัวอยําง
จ าแนกตามสัดสํวนรายหมู ํบ ๎าน  (ที ่มา: โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลอาซํอง, 2556) 

 การส ุ ํ มกล ุ ํมต ัวอย ํ างใช ๎ การส ุ ํ มอย ํา งม ีระบบ 
(Systematic) โดยผู๎วิจัยเลือกเก็บแบบสอบถาม กับกลุํม
ตัวอยํางที ่มีอายุ 15 ปีขึ ้นไป โดยผู ๎วิจัยจะเลือกเก็บ
แบบสอบถามจ าแนกตามสัดสํวนราย หมูํบ๎าน โดยจะเก็บ
แบบสอบถามแบบ 1 หลังคาเรือน เว๎น 1 หลังคาเรือน 
เพื่อเป็นการกระจายข๎อมูล 
 
6.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เคร ื ่องม ือที ่ ใช ๎ ในการเก ็บรวบรวมข ๎อม ูล เป ็น
แบบสอบถาม (Questionnaires) ท ี ่ผ ู ๎ ว ิจ ัย ได ๎น  า 
แบบสอบถามงานวิจัยของ ฮามีดะห์ คือบึงมะ , พาอีซะ 
สตาปอ และฟาดีละห์ ซาซู  (2555) มา ปร ับปร ุง
ประกอบด๎วย 5 สํวน ได๎แกํ 
 สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านบุคคล 
ได๎แกํ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส และอาชีพ ล ักษณะของข ๎อค  าถามเป ็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
 สํวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด๎านครอบครัว 
ได๎แกํ รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน และจ านวนสมาชิก
ของครอบครัว ลักษณะของข๎อค าถามเป็นแบบเติมค า 
(Opened Form) 
 สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู๎เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร โดยมีลักษณะค าถามเป็น ค 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 โดยมีเกณฑ์

การวัดความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหารเป็นรายข๎อโดยใช๎
เกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี (Best, 1977) 
      การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร ใน ภาพรวม แบํงเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.00 -0.33 หมายถึง ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับต ่า  
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 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  
ได๎รับบํอยครั้ง คะแนนเทํากับ 2  
ได๎รับนาน ๆ ครั้ง คะแนนเทํากับ 1 
ไมํได๎รับเลย คะแนนเทํากับ 0  

 การวัดระดับการได ๎ร ับข ๎อมูลขําวสารการบริโภค
อาหารของประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอ รามัน จังหวัด
ยะลา แบํงออกเป็น 3 ระดับ และใช๎คะแนนเฉลี่ยระหวําง
คะแนนสูงสุดและคะแนน ต ่าสุดมาจัดระดับ โดยใช๎เกณฑ์
การพิจารณาดังน้ี (Best, 1977) 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยด๎านการได๎รับ
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  

 คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 2.01 - 3.00 หมายถึง การ
ได๎รับข๎อมูลขําวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับ
มาก 
 สํวนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบ มีทั้งหมด 
จ านวน 20 ข๎อ โดยมีให๎เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี 
ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน 6-7 วัน  
ปฏิบัติบํอยครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติพฤติกรรม
น้ัน 4-5 วัน  
ปฏิบัตินาน ๆ ครั ้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน 1 - 3 วัน  
ไมํปฏ ิบัต ิเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไม ํได ๎ปฏ ิบัติ
พฤติกรรมน้ัน ๆ เลย  
 เกณฑ์การให๎คะแนน 

ปฏิบัติเป็นประจ า คะแนนเทํากับ 3  
ปฏิบัติบํอยครั้ง คะแนนเทํากับ 2  
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง คะแนนเทํากับ  
ไมํปฏิบัติเลย คะแนนเทํากับ 0 

 การว ัดระด ับพฤต ิกรรมการบร ิ โคอาหารของ
ประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัด ยะลา แบํง
ออกเป็น 3 ระดับ และใช๎คะแนนเฉลี่ยระหวํางคะแนน
สูงสุดและคะแนนต ่าสุดมาจัด ระดับ โดยใช๎เกณฑ์การ
พิจารณา (Best, 1977) 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยด๎านพฤติกรรม
การบริโภคอาหา แบํงออกเป็น 3 ระดับ 
 0.00 - 1.00 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหาอยูํ
ในระดับควรปรับปรุง 
 1.01 -2.00 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํ
ในระดับปานกลาง 
 2.01 - 3.00 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อยูํในระดับดี  
 6.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บรวบรวมข๎อมู ล
จากกลุํมตัวอยําง โดยมีขั้นตอนและ เงื่อนไขในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลดังน้ี 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
Vol. 5 No. 2 July – December 2018 

 

 
 

~ 73 ~ 

 6.3.1 ผ ู ๎ ว ิจ ัยได ๎ต ิดต ํอ และประสานงานก ับ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลอาซํอง อ าเภอ รามัน 
จังหวัดยะลา 
 6.3.2 ผู๎วิจัยได๎เข๎าพบ และแนะน าตัวตํอเจ๎าหน๎าที่
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ผู ๎น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมํูบ๎าน เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัย 
และท าหนังสือขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 6.3.3 ท าการเก็บแบบสอบถามในกลุ ํมต ัวอยําง
จ านวน 400 ชุด จ าแนกเป็น 6 หมูํบ๎าน ดังนี ้ หมู ํที่ 1 
จ านวน 76 ชุด หมูํที่ 2 จ านวน 89 ชุด หมูํที่ 3 จ านวน 
43 ชุด หมูํที่ 4 จ านวน 35 ชุด หมูํที่ 5 จ านวน 127 ชุด 
หมํูที่ 6 จ านวน 30 ชุด ใช๎วิธีการแบบสัดสํวน 
 6.3.4 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม 
2556 ซ่ึงผู๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ด าเนินการ เก็บแบบสอบถามกับ
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยผู๎
ศึกษาท าการอธิบาย แบบสอบถามอยํางละเอียดแกํกลุํม
ตัวอยําง และท าการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางด๎วยตนเอง จะ
ใช๎ ระยะเวลาประมาณ 20-30 นาทีตํอกลุํมตัวอยําง 1 คน 
โดยมีเงื่อนไขในการเก็บข๎อมูลดังน้ี 
 (1) ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู ํใน
ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 (2) เลือกกลุํมตัวอยํางหลังคาเรือนละ 1 คน หากใน
หลังคาเรือนมีประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มากกวํา 1 
คน ผู๎วิจัยจะใช๎วิธีการจับฉลากเพื่อหากลุํมตัวอยําง 
 (3) ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูล 1 หลังคาเรือน 
เว๎น 1 หลังคาเรือน ถ๎าไมํมีคนอยูํ หรือหากหลังคาเรือน
ไหนไมํมีประชาชนที ่มีอายุ 15 ปีขึ ้นไปให๎ข๎ามไปเก็บ
หลังคาเรือนถัดไป ถ๎า จ านวนกลุํมตัวอยํางไมํครบ จ านวน 
400 คน ให๎วนกลับมาเก็บแบบสอบถามใหมํอีกครั้งใน
หลังคา เรือนที่เว๎นไป โดยไมํให๎ซ ้ากับหลังคาเรือนเดิมที่ได๎
ท าการสอบถามไว๎แล๎ว 
 6.3.5 น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข๎อมูลที่สมบูรณ์
ที่สุด จ านวนทั ้งสิ้น 400 ชุด เพื ่อน าไป วิเคราะห์และ
ประมวลผลตํอไป 
 6.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย 

 การหาคําความเชื ่อมั ่นของเครื่องมือ (Reliability) 
ผู๎วิจัยได๎น าเครื่องมือวิจัยมาตรวจสอบความ ถูกต๎องและ
ความครอบคลุมของเน้ือหาตามวัตถุประสงค์และผู๎วิจัยได๎
ท  าการทดสอบความเช ื ่อม ั ่น ของแบบสอบถามกับ
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 50 คน และน าไปตรวจสอบ
ความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามโดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) 
ซ่ึงในการทดสอบเครื่องมือในครั้งน้ีได๎คําความ เชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทํากับ 0.717 
 6.5 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมา
จัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข๎อมูล โดยใช๎สถิติ
ทางการวิจัยดังน้ี 
 6.5.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านบุคคล ได๎แกํ 
เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
และอาชีพ โดยใช๎สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) 
 6.5.2 การวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านครอบครัว ได๎แกํ 
รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน และ จ านวนสมาชิกของ
ครอบครัว โดยใช๎สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) 
 6.5.3 การวิเคราะห์ระดับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร ว ิ เคราะห ์ โดยใช ๎  ค ําร ๎อยละ (Percentage) 
คําเฉลี ่ย (Mean) และคําส ํวนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation; S.D.) 
 6.5.4 การวิเคราะห์ระดับการได๎รับข๎อมูลขําวสารการ
บริโภคอาหาร วิเคราะห์โดยใช๎ คําร๎อย ละ (Percentage) 
คําเฉลี ่ย (Mean) และคําส ํวนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation; S.D.) 
 6.5.5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข๎อมูลปัจจัย
ด๎านบุคคล ได ๎แกํ เพศ อาย ุ ศาสนา ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส และอาชีพ ปัจจัยด๎านครอบครัว 
ได๎แกํ รายได๎ของครอบครัว ตํอเดือน และจ านวนสมาชิก
ของครอบครัว ปัจจัยด๎านความร ู ๎เกี ่ยวกับการบริโภค
อาหาร และปัจจัย ด๎านการได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ
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การบร ิโภคอาหารกับพฤติกรรมการบร ิโภคอาหาร 
วิเคราะห์ โดยใช๎คํา ไคสแควร์ (Chi-Square) 
 
7.สรุป อภิปราย และข๎อเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษางานวิจัยเรื ่องพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา ข๎อมูลข ําวสารเกี ่ยวกับการบร ิโภคอาหารที ่ มี
ความสัมพันธ์ก ับพฤต ิกรรม การบร ิโภคอาหารของ
ประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา สรุป
ผลการวิจัยดังน้ี 

7.1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

1) ปัจจัยด๎านบุคคล  จากผลการศึกษา พบวํา 
จ านวนกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 คน เป็นประชาชนที่มี 
อายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 99.25 มีอายุ ระหวําง 40-49 ปี 
คิดเป็นร๎อยละ 42.00 นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร๎อย
ละ 100.00 สํวนใหญํจบ ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือ ปวช. คิดเป็นร๎อยละ 40.25 มี
สถานภาพ การสมรส คิดเป็นร๎อยละ 96.50 และประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร๎อยละ 72.00 

2) ปัจจัยด๎านครอบคร ัว จากผลการศึกษา 
พบวํา จ านวนกลุ ํมต ัวอย ํางทั ้ งหมด 400 คน เป ็น
ประชาชนที่มี อายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป กลุํมตัวอยํางที่ศึกษา
สํวนใหญํมีรายได๎ตํอเดือน 5,001-8,000 บาท คิดเป็นร๎อย 
ละ 30.25 รองลงมามีรายได๎ตํอเดือน 3,001-5,000 บาท 
คิดเป็นร๎อยละ 23.25 และมีจ านวนสมาชิกใน ครอบครัว
มากกวํา 7 คนขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 46.75 รองลงมา 6-7 
คน คิดเป็นร๎อยละ 32.00 

3) ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร จากผล
การศึกษาความรู๎เก่ียวกับการบริโภคอาหาร พบวํา ระดับ
ความรู ๎เกี ่ยวกับ การบร ิโภคอาหารในภาพรวมอยู ํ ใน
ระดับสูง คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 0.73 สํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทํากับ 0.11 เมื่อวิเคราะห์ความรู๎เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารจ าแนกรายข๎อ พบวํา ความรู ๎เก ี ่ยวกับ 
อาหารที ่ด ีต ํอสุขภาพ คือ อาหารจ าพวกแปูง การกิน
เน้ือสัตว์เข๎าไป จะท าให๎รํางกายได๎รับสารอาหาร ที่ชํวยให๎
รํางกายเจริญเติบโต และซํอมแซมกล๎ามเนื ้อสํวนอื่น ๆ 
ปริมาณน ้าที่คนเราควรได๎ร ับในแตํ ละวันประมาณ 6-8 
แก๎ว รับประทานอาหารที ่มีไขมันในปริมาณมาก ๆ จะ
กํอให๎เกิดโรคอ๎วน การบริโภคอาหารในรูปขนมหวาน 
เครื่องดื่ม น ้าอัดลมตําง ๆ ในการบริโภคมาก ๆ จะท าให๎
เกิด โรคเบาหวาน การรับประทานอาหารเค็มจัด จะท าให๎
เกิดโรคความดันโลหิตสูง อาหารที่ควร รับประทาน คือ 
อาหารที่ปรุงสุกใหมํ การแชํผักในน ้าสะอาดในระยะเวลา
หน่ึงสามารถลดปริมาณ ยาฆําแมลงได๎ กํอนรับประทาน
อาหารทุกครั ้งควรล๎างมือให ๎สะอาด การรับประทาน
อาหารรํวมกับ ผู๎อื่นควรใช๎ช๎อนกลาง ผลไม๎ที่ให๎วิตามินซี
สามารถพบได๎ในจ าพวกส๎ม มะละกอสุก เป็นต๎น การ ปรุง
อาหาร ทอดปลา ทอดไกํ ควรใช๎น ้ามันพืช และการกิน
อาหารทะเล เชํน ก๎ุง หอย ชํวยปูองกัน โรคคอพอกได๎ อยูํ
ในระดับสูง และความรู๎เกี่ยวกับการรับประทานมะละกอ 
สามารถชํวยในเร ื ่อง ของอาการท๎องผูก และอาหาร
จ าพวกแกงกะทิที่มีสํวนประกอบของไขมัน ท าให๎เสี่ยงตํอ
การเกิด โรค อยูํในระดับปานกลาง 

4) การได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร  จากผลการศึกษาการได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร พบวํา ระดับการได๎รับข๎อมูลขําวสาร
เกี ่ยวกับการบริโภคอาหารในภาพรวมอยูํในระดับมาก 
คําเฉลี่ย โดยรวมเทํากับ 2.15 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.51 เมื ่อวิเคราะห์ข๎อมูลการได๎ร ับขําวสาร 
เก่ียวกับการบริโภคอาหารจ าแนกรายข๎อ พบวํา การได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
ได๎แกํ หนังสือพิมพ์ แผํนพับ ฯลฯ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ 
โทรทัศน์  อิเล ็กทรอนิกส์  และจากสื ่อบ ุคคล ได ๎แกํ 
เจ๎าหน๎าที ่สาธารณสุข ปราชญ์ชาวบ๎าน และอสม.อยูํใน 
ระดับมาก 

5) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบวํา 
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ระดับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของกลุํมตัวอยํางที่
ศ ึกษาในภาพรวมอยู ํในระด ับดี คะแนนเฉลี ่ยโดยรวม
เทํากับ 2.17 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.32 เมื่อ
วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจ าแนกรายข๎อ 
พบวํา พฤติกรรมการบริโภคอาหารเกี ่ยวกับการดื ่มนม
กลํองทุกวัน การกินผักทุกวัน การกินผลไม๎ ทุกวัน การดื่ม
น ้าสะอาดอยํางน๎อยวันละ 6-8 แก๎ว การกินอาหารที่ปรุง
เองมากกวําซ้ืออาหารกิน การ รับประทานอาหารเช๎าเวลา 
06.30 - 08.00 น. การรับประทานอาหารเที ่ยงเวลา 
12.00 - 13.00 น. การ รับประทานอาหารเย็นเวลา 
17.00 - 18.00 น. การล๎างผักผลไม๎ให๎สะอาดกํอนกิน การ
ล๎างมือกํอน รับประทานอาหาร การใช๎ช๎อนกลางในการ
รับประทานอาหารรํวมกับผู๎อื่น การกินอาหารที ่มีฝาปิด 
มิดชิด การเลือกกินอาหารที่สะอาดและปราศจากแมลง 
การกินอาหารที่ปรุงร๎อน ๆ การรับประทาน อาหารครบ 3 
ม้ือ ม้ือเช๎าม้ือเที่ยงมื้อเย็น) การรับประทานอาหารที่มีรส
เค็มจัด และการรับประทาน อาหารที่มีรสหวานจัด อยูํใน
ระดับดี สํวนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกี่ยวกับการกิน
เครื่องในสัตว์ เชํน ตับ หัวใจ การกินอาหาร ซึ่งยําง ที่ไหม๎
เกรียม และมีการเติมผงชูรสในการปรุงอาหารอยูํใน ระดับ
ปานกลาง 

7.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ต าบลอาซํอง 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ผลการศึกษาปัจจัยที ่ มี
ความสัมพันธ ์ก ับพฤติกรรมการบร ิ โภคอาหารของ
ประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา พบวํา 
ปัจจัยด ๎านบุคคล ได ๎แกํ เพศ อาย ุ ระด ับการศ ึกษา 
สถานภาพการสมรส และอาชีพ ไมํมีความสัมพันธ์ทาง
สถิต ิกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน 
(p>0.05) สํวนศาสนาไมํสามารถหาความสัมพันธ์ทางสถิติ
ได๎ เนื่องจากกลุํมตัวอยํางนับ ถือศาสนาอิสลามทั ้งสิ ้น 
ปัจจัยด๎านครอบครัว ได๎แกํ รายได๎ของครอบครัว และ
จ านวนสมาชิกใน ครอบครัว ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน (p > 0.05) 
ปัจจ ัยด ๎านความร ู ๎ เก ี ่ยวกับการบร ิ โภคอาหารไมํ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค อาหาร

ของประชาชน (p>0.05) และปัจจัยด๎านการได๎รับข๎อมูล
ขําวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารมี ความสัมพันธ์อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชน (p < 0.05) 

7.2 อภิปราย 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ประชาชน และศ ึกษาปัจจัยที ่ ม ี  ความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลอาซํอง 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา สามารถน าผลการศึกษามา
อภิปรายผลดังน้ี 

7.2.1 ปัจจัยด๎านบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรา มัน จังหวัด
ยะลา 

(1) เพศ  ผลการศึกษา พบวํา เพศ ไมํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค อาหาร
ของประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
(p>0.05) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางสํวน ใหญํเป็นเพศหญิง 
และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํในระดับดี เชํน การ
ดื่มนมกลํองทุกวัน การ กินผัก และการกินผลไม๎ทุกวัน 
การดื่มน๎ าสะอาดอยํางน๎อยวันละ 6-8 แก๎ว เป็นต๎น ซึ่ง
สอดคล๎องกับ การศึกษาของ สุวัฒนา ลิ้มยุํนทรง (2550) 
ได๎ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเชื้อสาย 
กะเหรี่ยง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวํา เพศ ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของคนไทย
เชื้อสายกะเหรี่ยง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

(2) อาย ุ  ผลการศ ึกษา พบวํา อาย ุ ไม ํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค อาหาร
ของประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (p 
> 0.05) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ ศึกษาสํวนใหญํมีอายุอยูํ
ในชํวง 40-49 ปี และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํใน
ระดับดี เชํน การ ปรงกินอาหารที ่ปรุงเองมากกวําซื ้อ
อาหารกิน การรับประทานอาหารเช๎าเวลา 06.30 – 
08.00 น. การ รับประทานอาหารเที ่ยงเวลา 12.00 - 
13.00 น. เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ ณัฐพร 
ดี ว ิวัฒน์ และบงกชมาส ยังโหมด (2551) ได๎ศ ึกษา
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ โ ภ ค อ า ห า ร แ ช ํ แ ข ็ ง ข อ ง ค น 
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กร ุงเทพมหานคร พบวํา อายุ ไมํม ีความสัมพันธ์ต ํอ
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ โ ภ ค อ า ห า ร แ ช ํ แ ข ็ ง ใ น เ ข ต 
กรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

(3) ศาสนา ผลการศ ึกษาความสัมพ ันธ์
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลอา ซํอง 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยภาพรวม พบวํา ศาสนาไมํ
สามารถทดสอบหาความสัมพันธ์ได๎ เนื ่องจากมีเพียง
ศาสนาเดียว 

(4) ระดับการศึกษา ผลการศึกษา พบวํา ระดับ
การศึกษา ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรม การ
บริโภคอาหารของประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา (p > 0.05) เนื่องจากกลุํม ตัวอยํางที่ศึกษา
สํวนใหญํมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
4-ม.6) หรือ ปวช. และมี พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํ
ในระดับดี เชํน การรับประทานอาหารเย็นเวลา 17.00 - 
18.00 น. การล๎างผักและผลไม๎ให๎สะอาดกํอนกิน การล๎าง
มือกํอนรับประทานอาหาร เป็นต๎น ซึ ่งสอดคล๎อง กับ
งานวิจัยของ วนิดา แก๎วชะอุ ํม และนรินทร์ สังข์ร ักษา 
(2553) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค อาหารขยะของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปกร 
พบวํา ระดับการศึกษา ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบร ิ โภคอาหาร ขยะ อย ํางมีน ัยส  าค ัญทางสถิติ  
(p>0.05) 

(5) สถานภาพการสมรส ผลการศึกษา พบวํา 
สถานภาพการสมรส ไมํม ีความสัมพันธ์ทางสถิต ิก ับ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลอาซํอง 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (p > 0.05) เนื่องจากกลุํม
ต ัวอย ํางที ่ศ ึกษาสํวนใหญํม ีสถานภาพสมรส และมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํใน ระดับดี เชํน การใช๎
ช๎อนกลางในการรับประทานอาหารรํวมกับผู๎อื่น การกิน
อาหารที ่มีฝาป ิดมิดชิด การเลือกกินอาหารที ่สะอาด
ปราศจากแมลง ซ่ึงสอดคล๎องกับการศึกษาของวาสนา ศรี
โพนทอง (2555) ได๎ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของเจ๎าหน๎าที่ในโรงพยาบาลกันทรรักษ์
พบวํา สถานภาพสมรส ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของเจ๎าหน๎าที ่ อยําง มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) 

(6) อาชีพ ผลการศึกษา พบวํา อาชีพ ไมํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค อาหาร
ของประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (p 
> 0.05) เนื ่องจากกลุ ํมต ัวอยํางสํวน ใหญํม ีอาชีพ
เกษตรกรรม และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู ํใน
ระดับดี เชํน การกินอาหารที่ปรุง ร๎อน ๆ การรับประทาน
อาหารครบ 3 ม้ือ ม้ือเช๎า ม้ือเที่ยง(มื้อเย็น) หลีกเลี่ยงการ
กินอาหารที ่ ไหม๎ เกร ียม เป ็นต ๎น ซึ ่งสอดคล๎องกับ
การศึกษาของรัฐสุดา แสวงศรี และภัททิยา จันทร์เปรียง 
(2556) ได๎ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภค
อาหารของเจ๎าหน๎าที่ที่มีคํา BMI เกิน โรงพยาบาลขุน 
หาญ พบวํา อาชีพ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

7.2.2 ปัจจัยด๎านครอบครัวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

(1) รายได๎ของครอบครัว ผลการศึกษา พบวํา 
รายได๎ของครอบครัวตํอเดือน ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติ 
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลอา
ซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (p > 0.05) เนื่องจากกลุํม
ตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํมีรายได๎ 5,001-2,000 บาทตํอ
เดือน และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู ํในระดับดี 
เชํน หลีกเลี่ยงการกินเครื่องในสัตว์ เชํน ตับ หัวใจ และ
หลีกเลี่ยงการ รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด เป็นต๎น ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของสถิดาพร สุคนธมัต (2551) ได๎
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช๎า
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด
กร ุง เทพมหานคร เขตยานนาวา พบวํา รายได ๎ของ
ครอบครัวไมํมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเช ๎าของน ักเร ียนอยํางมีน ัยส  าค ัญทางสถ ิติ  
(p>0.05) 

(2) จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษา 
พบวํา จ านวนสมาชิกในครอบครัว ไมํมีความสัมพันธ์ทาง
สถิติกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบล
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อาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (p > 0.05) เนื่องจาก
กล ุ ํมต ัวอย ํางที ่ศ ึกษาส ํวนใหญํม ีจ  านวนสมาช ิกใน
ครอบครัวมากกวํา 7 คนขึ้นไป และมี พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยูํในระดับดี เชํน หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารที่มีรสหวานจัด และหลีกเลี่ยงการเติมผงชูรสในการ
ปรุงอาหาร เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของนิยม 
ศิริ (2550) ได๎ศึกษาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงโรคหนอนพยาธิ
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจอุจลง
จาระเพื่อหาไขํพยาธิ กรณีศึกษา อ าเภอบํอเกลือ จังหวัด
นําน พบวํา จ านวนสมาชิกใน องครัว ไมํมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทานอาหารที่ท าจากปลาoheจืด และ
เน้ือสัตว์อ่ืน ๆ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

7.2.3 ความรู ๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ต าบลอาซํอง 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ผลการศึกษา พบวํา ความรู๎
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร ไมํมีความสัมพันธ์ทาง สถิติกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลอาซํอง 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (p > 0.05) เนื่องจากกลุํม
ตัวอยํางที ่ศ ึกษาสํวนใหญํมีความรู ๎ เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารอยูํในระดับสูง เชํน ปริมาณน ้าที่คนเราควรได๎รับใน
แตํละวันประมาณ 6 - 8 แก๎ว การรับประทานอาหารที่มี
ไขมันใน ปร ิมาณมาก ๆ จะกํอให ๎เก ิดโรคอ๎วน การ
รับประทานอาหารในรูปขนมหวาน เครื่องดื่ม น ้าอัดลม 
ตําง ๆ ในการบริโภคมาก ๆ จะท าให๎เกิดโรคเบาหวาน 
การปรุงอาหาร ทอดปลา ทอดไกํ ควรใช๎ น ้ามันพืช การ
กินอาหารทะเล เชํน กุ๎ง หอย ชํวยปูองกันโรคคอพอกได๎ 
เป็นต๎น ซ่ึงสอดคล๎องกับ การศึกษาของจีรภัทร พลอยขาว 
(2553) ได๎ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการ
บริโภค อาหารของนักเรียนหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกิน 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบวํา ความรู ๎ใน การ
บริโภคอาหาร ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนหญิงที่มีภาวะ โภชนาการเป็นอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

7.2.4 การได๎ร ับข ๎อมูลขําวสารเกี ่ยวกับการ
บร ิโภคอาหารกับพฤติกรรมการบร ิโภค อาหารของ
ประชาชน ต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ผลการศึกษา พบวํา การได๎ร ับข๎อมูลขําวสาร
เกี ่ยวกับการบร ิโภคอาหาร มี ความสัมพันธ์อย ํางมี
นัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนต าบลอาซํอง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา (p < 
0.05) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํได๎รับข๎อมูลขําวสาร
เก่ียวกับ การบริโภคอาหารอยูํในระดับมาก เชํน การได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ และ สื่อสิ่ง
บุคคล ซึ ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของสุภาพร ชุมทอง 
(2552) ได ๎ศ ึกษาอิทธิพลของเคร ื ่องมือ การสื ่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที ่มีผลต ํอพฤติกรรมการซื ้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมอง และความจ า ประเภท
เครื ่องดื ่มของผู ๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวํา การ
ได๎รับข๎อมูลขําวสาร ของผู๎บริโภค มีผลตํอพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองและความจ าประเภท 
เคร ื ่องด ื ่มของผู ๎บร ิโภคในกร ุงเทพมหานคร อย ํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
7.3 ข๎อเสนอแนะ  

7.3.1 ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
1) ส าหรับความรู๎เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร ผลการศึกษา พบวํา ประชาชน มีความรู ๎อยูํใน
ระดับสูง และบางสํวนมีความรู ๎อยู ํในระดับปานกลาง 
แสดงให๎เห็นวําประชาชนยัง ขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ใน
ด๎านความรู ๎เกี ่ยวกับอาหารที ่ด ีต ํอสุขภาพ คือ อาหาร
จ าพวกแปูง การ รับประทานมะละกอ สามารถชํวยใน
เรื ่องของอาการท๎องผูก และอาหารจ าพวกแกงกะทิมี 
สํวนประกอบของไขมัน ท าให๎เสี่ยงตํอการเกิดโรค เป็นต๎น 
ดังนั้น ในพื้นที ่ควรจัดชมรมรักสุขภาพ เกี ่ยวกับอาหาร
และโภชนาการขึ้น เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
สามารถน าไปใช๎ ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎ 

2) ด๎านพฤติกรรมการบร ิโภคอาหาร ผล
การศึกษา โดยภาพรวมอยูํในระดับดี แตํพบวํา มีบางสํวน
ที่ต ๎องแก๎ไข ได๎แกํ การกินเครื่องในสัตว์ เชํน ตับ หัวใจ 
การกินอาหาร ปิ้ง ยําง ที่ไหม๎ เกรียม และมีการเติมผงชู
รสในการปรุงอาหาร เป็นต๎น ดังนั ้นหนํวยงานทางด๎าน
โภชนาการ ควร เผยแพรํความรู๎ในการเลือกบริโภคอาหาร
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ที่เหมาะสม เพื่อให๎ประชาชนได๎ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของสารอาหารตําง ๆ ตํอสุขภาพ และเพื่อเป็นการสร๎าง
สุขภาพในเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต๎อง  

7.3.2 ข๎อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตํอไป 
1) ควรมีการศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เชํน ทัศนคติ 

อิทธิพลของสังคม และวัฒนธรรม ที ่ จะเป็นปัจจัยที่
กํอให๎เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 

2) ควรมีการศ ึกษาปัจจัยที ่ม ีอ ิทธิพลต ํอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เกี่ยวกับปัญหา โภชนาการ
เก ินมาตรฐานและโรคอ๎วน เพ ื ่อเป ็นประโยชน์แกํ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และครอบครัวใน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 

3) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประชาชน
ที ่อาศ ัยอย ู ํ ในชนบทเทํานั ้น ด ังนั ้นควรมี การศ ึกษา
เปรียบเทียบระหวํางประชาชนที่อาศัยอยูํในชนบทและ
ประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชนเมือง เพื่อดูวําพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเป็นอยํางไร มีความแตกตํางกันหรือไมํ 
อยํางไร 

4) เพื่อให๎การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภค
อาหารกว๎างขวาง ควรศึกษาประชาชนใน ทุกๆ ระดับ 
และควรศึกษาในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และควรมี
การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อน าผล ที่ได๎จากการศึกษามา
ปรับปรุงแก๎ไข ปัญหาการบริโภคอาหารที่เกิดขึ้น เพราะ
การวิจัยเก่ียวกับการ บริโภคอาหารน้ันมีความเก่ียวข๎องตํอ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทุกวัย ซึ่งสํงผลกระทบ
ตํอ การพัฒนาของประเทศชาติตํอไป 
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