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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารและศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอระงู จังหวัดสตูล 
กลุ่มตัวอย่างที่มีสุ่มจากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา และ การทดสอบสมมุติฐานใช้ค่า Chi-Square(x2) 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.20  มีอายุอยู่ในช่วง 15-30 ปี ร้อยละ 42.80 มีสถานภาพ
สมรสคิดเป็นร้อยละ 65.20 การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาร้อยละ 43.40ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60.00 รายได้
ของบุคคลต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 56.40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร  พบว่า เพศและช่วงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ศาสนา สถานภาพการสมรส 
อาชีพ และรายได้ของบุคคลต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติและทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.01) 
ส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ความรู้, ทัศนคติ 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the people’s knowledge, attitudes, and their behavior 

concerning food consumption and correlation of these people’s personal factors namely their knowledge 
and attitudes and their food consumption behavior.  The population were those who were residing in 
Nam Pud Subdistrict, La-ngu District, Satun.  The sampling population consisted of 400 people aged at 
least 15 years old.  Questionnaires were used for collecting data.  Statistics used in the study were to 
provide percentage, mean, and standard deviation figures.  Chi-square was also used for finding 
correlation of related factors. 

Results from the study showed that most of the people involved in the study were female (49.80 
%), 15-30 years old (42.80 %), married (65.20 %), had secondary school education (43.40 %), 
agriculturalists (60.00 %), had a monthly income in the range of 5,001-10,000 baht (56.40 %).  These 
people had an average level of food consumption knowledge ( X = 1.74).  Their attitude concerning food 
consumption was at the average level ( X  = 2.75) while their actual food consumption behavior was 
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considered to be at the average level ( X = 1.74).  Personal factors namely gender and age were found to 
be correlated with their food consumption behavior with a statistically significant difference of (p<0.01).  
Level of education was found to be statistically correlated to their food consumption behavior (p>0.05) 
while these people’s religious belief, marital status, occupation, and monthly income were found to have 
no statistical correlation with their food consumption behavior.  As for their food consumption 
knowledge, this factor was found to have no correlation with their food consumption behavior (p>0.05).  
These people’s attitudes  were found to have statistical correlation with their food consumption behavior 
(p<0.01). 
Keywords: food consumption behavior, knowledge, attitudes 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยท าให้ประชาชนใน ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของตนเองและบุคคลภายในครอบครั วแต่ละ
ครอบครัวจะต้องต่อสู้ กับชีวิตและความเป็นอยู่ภายใน
ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่บางครอบครัวอาจขาด
การดูแล เอาใจใส่ตนเองและบุคคลภายในครอบครัว 
เนื่องจากต้องออกหางาน ท างานแข่งกับเวลา เพื่อหาเงิน 
มาเลี้ยงบุคคลภายในครอบครัวท าให้ไม่มีเวลาในการดูแล
สุขภาพตนเอง ท าให้ตนเองมีพฤติกรรม การบริโภคอาหาร
ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหารส าเร็จรูป การบริโภค
อาหารไม่ครบ 5 หมู่ (สุขบัญญัติ, 2554) ซึ่งในปัจจุบัน 
พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพวิถีชีวิตของ
ครอบครัว เพื่อน สังคม และสภาพแวดล้อม การ แข่งขัน
กับเวลาในการศึกษาหาความรู้ จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดย หันมารับประทาน
อาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟัด เนื่องจากอาหารจาน
ด่วน เป็นอาหารที่มีการ เตรียมขึ้นมาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถ
รับประทาน ได้ทันที ซึ่งเหมาะกับสังคมในสภาพที่ต้อง
เร่งด่วน เช่น แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก แซนด์วิช พาย พิชซ่า 
ไก่ทอด ไส้กรอก เป็นต้น ส่วนประเภทขนม เช่น โดนัท 
พุดดิ้ง เค้ก และไอศกรีม ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ท าให้รัฐบาล โดยกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดนโยบาย ความปลอดภัยด้านอาหาร 
โดยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน านโยบายสู่การปฏิบัติ
เพื่อตอบสนอง ต่อการมีสุขภาพดีของคนไทยอันเป็น
พื้นฐานส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ซึ่งพฤติกรรม

การ บริโภคอาหารจะเป็นข้อบ่งช้ีที่สะท้อนภาวะสุขภาพที่
ส าคัญมากเพราะโรคต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุการ เจ็บป่วยและ
ตายมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่
ถูกต้องทั้งสิ้น จากสถิติของ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า 5 
อันดับสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยทั่วประเทศใน 
ได้แก่ มะเร็ง อุบัติเหตุ โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และความดันโลหิตสูง ซึ่งสาเหตุการ เสียชีวิตส่วน
ใหญ่ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารทั้งสิ้น 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการส ารวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2556 
การบริโภคอาหารมื้อหลัก จากผลการส ารวจ พบว่า ร้อย
ละ 88.0 ของประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไปทานอาหารมื้อ
หลักในแต่ละวัน ครบ 3 มื้อ โดยพบว่า กลุ่มวัยเด็ก (6 - 
14 ปี) มีสัดส่วนดัง กล่าวสูงสุดร้อยละ 92.7 และต่ าสุดใน
กลุ่ม วัยเยาวชน (15 - 24 ปี) ร้อยละ 86.7 ผู้บริโภค
อาหารว่างมี ประมาณ 3 ใน 4 (ร้อยละ 79.3) ของ
ประชากร อายุ 6 ปีขึ้นไป โดย ประชากรวัยเด็ก (6 - 14 
ปี) มี อัตราการบริโภคอาหารว่างสูงสุด ร้อยละ 89.3 
รองลงมา คือ วัยเยาวชน (15 - 24 ปี) ร้อยละ 85.5 วัย 
ท างาน (25 - 59 ปี) ร้อยละ 77.6 ส่วนวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป) มีอัตราการบริโภคอาหารว่างต่ าสุด ร้อยละ 70.3 
ส ารวจสุขภาพประชาชนชาวไทยโดยการตรวจร่างกาย
ของส านักงานส ารวจสุขภาพ ประชาชนไทย (2554) 
พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มในการบริโภคผัก
และผลไม้ลดลง จากร้อยละ 21.7 ในปี 2546 - 2547 
เป็นร้อยละ 17.9 โดยกินผักและผลไม้ เฉลี่ยเพียงวันละ 3 
ส่วน มาตรฐานเท่านั้น ประชากรวัยเด็ก (6 - 14 ปี) มี
สัดส่วนของการบริโภคอาหาร มื้อหลักครบ 3 มื้อ สูงสุด 
(ร้อยละ 90.1) ส าหรับกลุ่มขนมส าหรับทานเล่น/ขนมกรุบ
กรอบ พบว่า เกือบครึ่งหน่ึงที่ไม่ ทาน (ร้อยละ 49.0) และ
เมื่อพิจารณาความถี่ของการทานขนมกรุบกรอบตามวัย 
พบว่า กลุ่มเด็ก (6 - 14 ปี) ทานทุกวันสูงกว่าวัยอื่น คือ 
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ร้อยละ 36.8 ส่วนวัยเยาวชนและวัยท างานส่วนใหญ่จะ
ทาน 1-2 วัน/สัปดาห์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.1 รับประทาน
อาหารนอกบ้านตามแผงลอยหรือรถเข็น มี ปัญหาภาชนะ
ที่ใส่ไม่สะอาดมีสิ่งแปลกปลอมในอาหารและอาหารไม่สด
มากกว่าร้อยละ 60 ท าให้มี การบริโภคเครื่องดื่มและ
อาหารที่มีรสหวานเพิ่มมากขึ้น (แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย, 2554) 

จากการศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชน
ในจังหวัดสตูล พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่า สาเหตุการ
เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
และโรคหลอดเลือดสมอง ตามล าดับ (ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล 2558) ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจ
คัดกรองสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคของประชากร ในปี 
พ.ศ. 2558 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านนางแก้ว  ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล อายุ 15 ขึ้นไป จ านวน 2,275 คน พบว่า 
ประชาชนมีภาวะดัชนีมวลกายเกิน ร้อยละ 25.13 สูบ
บุหรี่ ร้อยละ 13.03 ดื่มสุรา ร้อยละ 15.30 บริโภคอาหาร
รสหวาน ร้อยละ 3.48 บริโภค อาหารรสเค็ม ร้อยละ 
10.02 บริโภคอาหารรสมัน ร้อยละ 10.25 บริโภคอาหาร
สุก ๆ ดิบ ๆ ร้อยละ 2.05 มีญาติสายตรงป่วย
โรคเบาหวาน ร้อยละ 3.01 มีญาติสายตรงป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ 18.23 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านนางแก้ว, 2558) จากข้อมูลที่แสดงข้างต้น 
พบว่า ประชากรทั้งหมดในเขตพื้นท่ีต าบลน้ าผุด อ าเภอละ
งู จังหวัดสตูล มีภาวะกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ
รั้งเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเป็นห่วงหากดูข้อมูล
ตามกลุ่มเสี่ยง กลุ่มดัชนีมวล กายเกิน มีอัตราสูงสุด ซึ่ง
เป็นต้นเหตุน าไปสู่ภาวะเสี่ยงอื่นตามมา เช่น สาเหตุการ
เสียชีวิตด้วยโรค หลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคเบาหวาน รวมถึงความเสี่ยงจากการดื่มสุรา ซึ่ง 
เป็นสาเหตุการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ และการเสียชีวิต จาก
สาเหตุการ เจ็บป่วยดังกล่ าวล้ วนมีสา เหตุมา จาก
พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหารของบุคคล ซึ่งสามารถ
ป้องกันได้ด้วยความร่วมมือรวมเข ระหว่างบุคคล และ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา
เกี่ยวกับระดับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
เนื่องจากหากมี ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องแล้วก็จะ
น าไปสู่การปรับพฤติกรรมการบริโภคได้ถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งอาหารจัดเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตมี

ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์และเพื่อน าผลการวิจัยมาเป็น แนวทางในการ
พัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและน าไป แก้ปัญหาสาธารณสุขที่ยั่งยืน
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่ อศึ กษาระดั บความรู้  ทั ศนคติ  และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
บุคคล ความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรม การบริโภค
อาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาระดับความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล สามารถแบ่งขอบเขต
การศึกษาได้ ดังนี ้

1. ด้านพื้นท่ี 
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับประชาชน 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2. ด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนทั้งชาย
และหญิงที่มีอายุ 15 ปีขึ้น ไป ที่อาศัยอยู่ใน เขตพื้นที่ 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จ านวน 9,173 คน 
(องค์การบริหาร ส่วนต าบลน้ าผุด, 2558) 

3. ด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัยระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน 

4.ด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภค อาหารของประชาชนและศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
บริโภค อาหารของประชาชน 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ของบุคคลต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 
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2. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การบริโภค
อาหาร 

3. ปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การบริโภค
อาหาร 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ความรู้ หมายถึง ความสามารถและทักษะ
ด้านสมองในการคิดเกี่ยวกับ สิ่งต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมิน
ค่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหาร วัด
ได้โดยแบบสอบวัดความรู้โดยให้คะแนน 1 เมื่อตอบถูก 0 
คะแนน เมื่อตอบผิด 

2. ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด เป็น
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนแปลงทาง จิตใจ 
ได้แก่ การรับ การตอบสนอง การสร้างคุณค่า การ
จัดระบบคุณค่า และการสร้างลักษณะนิสัย เป็นความรู้สึก
นึกคิดต่อการบริโภคอาหาร วัดได้โดยแบบวัดทัศนคติ 4 
ระดับ 

3. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การ
กระท า หรือกิจกรรมที่บุคคลแสดงออก เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร ในเรื่องการเลือกซื้ออาหารที่สะอาด
ปราศจากอันตราย กินอาหารที่ปรุง สุกใหม่ ๆ มีการ
เตรียม การประกอบอาหาร และใส่ภาชนะที่สะอาด วัดได้
โดยแบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 4 ระดับ 
 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.ผลการวิจัยท าให้ทราบถึง ระดับความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2.ผ ล ก า ร วิ จั ย ท า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของ 
ประชาชนต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

3.ผลการวิจัยที่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปใช้ในการก าหนด และวางแผน ทางเดินยุทธศาสตร์ 
ในการวางแผนงาน เพื่อด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมการบริโภค อาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 
 
 
 

7. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัย  ครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เ ชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) โดยมีวิธีด าเนินการ วิจัย ดังน้ี 
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
7.1.1 ประชากร 
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น

ประชากรที่อาศัยอยู่ใน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัด
สตูล มีจ านวนทั้งหมด 11 หมู่บ้าน โดยก าหนดคุณสมบัติ 
คือ มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 9,173 คน (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าผุด , 2558) 

7.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้

ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้การ ก าหนดขนาดตัวอย่าง
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่า ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ร้อยละ 5 ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 383.28 
คน โดยมี วิธีการค านวณ ดังน้ี 

 

 
จากสูตร 

เมื่อ 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.05 
แทนค่าในสูตร 
n = 9,1731+9,173(0.05)2 

n = 383.28 
จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
จ านวน 383.28 คน เพื่อลดความ คลาดเคลื่อนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็น 400 คน 

7.1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportion) อย่างมีระบบ 
(Systematic) ตามจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วน คือ น าขนาดตัวอย่างหารกับขนาด
ของ ประชากร (nN) และน าไปคูณกับจ านวนประชากรที่
ต้องการศึกษาในแต่ละหมู่บ้าน จะได้กลุ่ม ตัวอย่างจ าแนก
ตามสัดส่วนรายหมู่บ้าน 
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การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้เป็นการสุ่มอย่างมีระบบ 
(Systematic) ตามจ านวนประชากรแต่ละ หมู่บ้าน ผู้วิจัย 
เลือกเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป เลือกเก็บแบบสอบถาม จ าแนกตามสัดส่วนราย
หมู่บ้าน โดยจะเก็บแบบสอบถามแบบ 1 หลังคาเรือน เว้น 
4 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการกระจายข้อมูล 

7.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ที่ผู้วิจัยศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก ่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ศาสนา สถานภาพการ สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ของบุคคลต่อเดือน ลักษณะของข้อค าถามเป็น
แบบ ตรวจสอบรายการ 
(Check list) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร จ านวน 20 ข้อ โดยให้ผู้ตอบ แบบสอบถามเลือก
ค าตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เพียง 2 ตัวเลือกเท่านั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูก คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ตอบผิด คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
การวัดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนนเฉลี่ย ระหว่างคะแนน
สูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ (Best,1977) 

ดูข้อเสนอแนะในบทคัดย่อ 
Scale เป็นคะแนน 0 1 ผู้วิจัยต้องก าหนดว่าตอบ

ได้ช่วงคะแนนเท่าไร ให้เป็นคะแนนสูง ปานกลาง ต่ า เช่น  
0 – 7 คะแนน มีความรู้ระดับต่ า 
8 – 14 คะแนน มีความรู้ระดับปานกลาง 
15 – 20   คะแนน มีความรู้ระดับสูง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ โดยมี
ให้เลือกตอบ 4 ระดับ ดังนี ้

ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได้
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 5 - 7 วัน 

ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้น 3 - 4 วัน 

ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได้
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 1 - 2 วัน 

ไม่ปฏิบัติเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไม่ได้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้นเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ข้อความเชิงบวก 
ปฏิบัติเป็นประจ า    คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง       คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง    คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ไม่ปฏิบัติเลย         คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
ข้อความเชิงลบ 
ปฏิบัติเป็นประจ า     คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง        คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง     คะแนนเท่ากับ 2คะแนน 
ไม่ปฏิบัติเลย          คะแนนเท่ากับ 3คะแนน 

 
การวัดระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนนเฉลย ระหว่างคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ (Best, 1977) 
อันตรภาคช้ัน 

ส่วนที่  4 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยให้ผู้ตอบ แบบสอบถาม
เลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ โดยมีให้เลือกตอบ 4 ระดับ ดังนี ้

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง หมายถึง มีทัศนคติที่ดีต่อ
กิจกรรมนั้น ร้อยละ 90 - 100 

เห็นด้วย หมายถึง มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมนั้น 
ร้อยละ 80 - 89 

ไม่แน่ใจ หมายถึง มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมนั้น 
ร้อยละ 50 - 79 

ไม่เห็นด้วย หมายถึง มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมนั้น
น้อยกว่าร้อยละ 50 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ข้อความเชิงบวก 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
เห็นด้วย คะแนนเทา่กับ 3 คะแนน 
ไม่แน่ใจ คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ข้อความเชิงลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
เห็นด้วย คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
การวัดระดับทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร แบ่งออกเป็น 4 ระดับ และใช้ คะแนนเฉลี่ย
ระหว่างคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (Best, 1977) 
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อันตรภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด
จ านวนระดับช้ัน 

แทนค่าในสูตร  =  4 - 14 
= 0.75 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบ่ง ออกเป็น 4 ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.00-1.75 หมายถึง  มี
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับต่ า 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.76-2.50 หมายถึง มี
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.51-3.25 หมายถึง มี
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.26 - 4.00 หมายถึง ม ี
7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน และ เง่ือนไขในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี ้
7.3.1 ผู้ศึกษาได้ติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

7.3.2 ผู้วิจัยเข้าพบและแนะน าตัวต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการ ท าการวิจัยและท าหนังสือขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

7.3.3 ท าการเก็บแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 ชุด จ าแนกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 
จ านวน 50 ชุด หมู่ที่ 2 จ านวน 54 ชุด หมู่ที่ 3 จ านวน 15 
ชุด หมู่ที่ 4 จ านวน 38 ชุด หมู่ที่ 5 จ านวน 55 ชุด หมู่ที่ 6 
จ านวน 46 ชุด หมู่ที่ 7 จ านวน 20 ชุด หมู่ที่ 8 จ านวน 27 
ชุด หมู่ที่ 9 จ านวน 28 ชุด หมู่ที่ 10 จ านวน 43 ชุด หมู่ที่ 
11 จ านวน 24 ชุด โดยใช้วิธีการแบบสัดส่วน 

7.3.4 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน
เมษายน 2559 ซึ่งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ด าเนินการ เก็บ
แบบสอบถามกบัประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 400 
คน โดยผู้ศึกษาท าการอธิบายแบบ สอบถามอย่างละเอียด
แก่กลุ่มตัวอย่าง และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 10 - 15 นาทีต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 คน โดยมีเง่ือนไขในการเก็บข้อมูลดังนี ้

1) ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2) เลือกกลุ่มตัวอย่างหลังคาเรือนละ 1 คน หาก
ในหลังคาเรือนมีประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มากกว่า 1 
คน ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหากลุ่มตัวอย่าง 

3) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 หลังคาเรือน 
เว้น 4 หลังคาเรือน ถ้าไม่มีคนอยู่ ให้ข้ามไปเก็บหลังคาเรือน
ถัดไป ถ้าจ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่ครบ จ านวน 400 คน ให้วน
กลับมาเก็บ แบบสอบถามใหม่อีกครั้งในหลังคาเรือนที่เว้น
ไป 

4) น าแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมข้อมูลที่สมบูรณ์
ที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด เพื่อ น าไปวิเคราะห์และ
ประมวลผลต่อไป 

7.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือการ
วิจัย 

7.4.1 ความตรงของเนื้อหา (Content Validity: 
IOC) 

ผู้ วิ จั ยน าแบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้นให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความ
ตรงตามเนื้อหา การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
และความชัดเจนของ ภาษา เกณฑ์พิจารณาความตรงของ
เนื้อหาของเครื่องมือในครั้งนี้ คือ ข้อค าถามที่มีค่าความตรง
ของ เนื้อหา ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงสามารถ
น าไปใช้ได้เลย และข้อค าถามที่มีค่าความตรง ของเนื้อหาต่ า
กว่า 0.50 ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้ โดยการวิจัยครั้งนี้มีระดับ
ความตรงของเนื้อหาของ เครื่องมือแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 
0.66 1.00 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้เลย 

7.4.2 การหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข แล้วไปทดลองกับประชาชน ในพื้นท่ี ต าบลป่าแก่บ่อ
หิน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าไปตรวจสอบความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) พิจารณา
ค่าที่ค านวณได้จากสัมประสิทธิ์ ของครอนบาค อยู่ที่ 0 - 1 
ค่าที่เข้าใกล้ 1 จะมีค่าความเที่ยงสอดคล้องภายในสูง แสดง
ว่า แบบสอบถามสามารถวัดเนื้อหาเดียวกัน และวัดได้
สอดคล้องกันทุกข้อ เกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นของ เครื่องมือใน
ครั้งนี้ คือ น้อยกว่า 0.5 เช่ือถือได้น้อย ระหว่าง 0.5 - 0.65 
เช่ือถือได้ปานกลาง และตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป เช่ือถือได้สูง (สุ
ชาติ ประสิทธิ์รัฐสิน, 2546) โดยการวิจัยครั้งนี้มีระดับความ
เช่ือมั่นของ เครื่องมือจ าแนกรายด้าน ดังนี ้

1) แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร KR20 เท่ากับ 0.548 

2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ได้สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.887 
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3) แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้ สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค เท่ากับ 0.867 

7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับ

คืน มาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ทางการวจิัย ดังนี ้

7.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการ สมรส ระดับ
การศึกษา และอาชีพปัจจุบัน โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ได้แก่ ค่า ร้อยละ (Percentage) 
เครื่องมือในการวิจัยนี้หาได้แค่ความถี่ ร้อยละ 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ 
และทัศนคติกับพฤติกรรม การบริโภคอาหาร โดยใช้ค่าสถิติ 
ไค - สแควร์ (Chi – square) 
 
8. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน 
ต าบลนน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู 
จังหวัด สตูล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นประชาชนอายุ 15 
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต าบลน้ าผุด อ าเภอ ละงู จังหวัด
สตูล จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความรู้ 
และระดับ พฤติกรรม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; S.D.) และหาค่าความสัมพันธ์ปัจจัยด้านบุคคล 
ความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมการ บริโภคอาหาร โดยใช้
ค่า (Chi - Square) ผลการวิจัยโดยสรุป มีดังนี ้

8.1 สรุปผลการวิจัย 
8.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากผลการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.20 ช่วงอายุ ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง 15 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.80 ศาสนา 
ส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิ ดเป็นร้ อยละ 64.50 
สถานภาพการ สมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 65.20 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่เรียนจบ 

มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.40 การประกอบอาชีพ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น ร้อยละ 60.00 
และรายได้ ส่วนใหญ่รายได้ของบุคคลต่อเดือนอยู่ในช่วง 
5,001 - 10,000 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 56.40 

8.1.2 ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร  ผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน ภาพรวมซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับสูงค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 100 และ เมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายข้อ พบว่า 
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูง 

8.1.3 ปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร  ผลการศึกษาระดับทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปากลาง มี
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 
และเมื่อ วิเคราะห์ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่างจ าแนกตามรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่มี
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง 
8.1.4 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ผลการศึกษา
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างภาพ
รวมอยู่ใน ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.74. ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 และเมื่อวิเคราะห์ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
รายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง 

8.2 อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล สามารถน าเสนอผลการศึกษามาอภิปรายผล 
ดังนี ้

8.2.1 ปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน 

1) เพศ จากการศึกษา พบว่า เพศกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนมี ความสัมพันธ์กันอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้
เนื่องจาก ผลการศึกษา พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การ
รับประทานอาหารหมักดอง เช่น หน่อไม้ดอง ผักกาดดอง 
ผลไม้ดอง ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค อาหารเป็นพิษ และการ
รับประทานขนมหวาน เช่น ขนมช้ัน สังขยา ลอดช่อง กล้วย
บวชชี เป็น ประจ าเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ซารีนา เด็นใสหมัด และเกศินี เดเระนะ (2555) ได้ศึกษา
การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผล
การศึกษา พบว่า เพศกับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของ
ประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2) ช่วงอายุ  จากการศึกษา พบว่า ช่วงอายุกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชนมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้ง ไว้ เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ช่วงอายุทุกช่วงมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารมี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การรับประทานอาหารมื้อเช้า การ
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ และตรงเวลา ซึ่งทุกช่วงอายุมี
พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผล 
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิบรอเฮเม เจะมะ นูรี
ยะห์ แวดอยี และกูบราฮัน ลอจี (2556) ได้ ท าการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนของประชาชน ต าบล
เกาะเพชร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
การศึกษา พบว่า อายุกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนม ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

3) ศาสนา จากการศึกษา พบว่า ศาสนากับ
พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของ ประชาชนไม่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน ที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า 
ศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามมีพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ หรือ สาโท และ
การดื่มเครื่องที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน ได้แก่ ชา กาแฟ และ
เครื่องดื่มชูก าลัง ซึ่ ง ศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผล 
การศึกษาสอดคล้องกับวิจัยของ อาซียะห์ ดาโอะ ซารีนา 
ดอเลาะ และสารีนา เจะปอ (2556) ได้ ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลท้ายส าเภา 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา 
พบว่า ศาสนากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 
ไม่มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

4) สถานภาพการสมรส จากการศึกษา พบว่า 
สถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของ
ประชาชนไม่ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจาก
ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพสมรส โสด หย่าร้าง และ
แยกกันอยู่ จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ การท าอาหารรับประทานเอง และการซื้อแกง ถุงจาก
นอกบ้านมารับประทาน ซึ่ งสถานภาพแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่มี ความสัมพันธ์กัน ซึ่งผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาสมัก โคลีโคลี รอ
ปีอะห์ ดอเลาะ และอัมรัน วาเฮง (2555) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน บ้านอุเคะ หมู่ ที่ 
5 ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา ผลการศึกษา 
พบว่า สถานภาพการสมรสกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต(ิp <0.05) 

5) ระดับการศึกษา จากการศึกษา พบว่า ระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ไว้เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า 
ระดับการศึกษาในระดับต่าง ๆ มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การรับประทานอาหารที่
มีกากใยมาก เช่น ผัก ผลไม้ จะช่วยลดอาการ ท้องผูกได้ 
และการมีภาวะโภชนาการที่ดีมีผลท าให้ร่างกายแข็งแรง มี
ภูมิต้านทานโรค ซึ่งทุกช่วง - ดับการศึกษามีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อามีดะห์ คือบิงหมี พาอีซะ สะตาปอ และฟาดีละห์ 
ซาซู (2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ บริโภคอาหาร
ของประชาชน ต าบลราตาปันยัง อ าเภอยะหยิ่ง จังหวัด
ปัตตานี ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษากับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ (p<0.05) 

6) อาชีพ จากผลการศึกษา พบว่า อาชีพกับ
พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของ ประชาชนไม่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหารประเภทบะหมี่กึ่ง
ส าเร็ จรูป ปลากระป๋อง โจ๊กกึ่ งส าเร็ จรูป และการ 
รั บประทานอาหารฟาสต์ฟู ด  เ ช่น ไก่ ทอด พิ ซซ่ า 
แฮมเบอร์ เกอร์ ซึ่ ง ทุกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ท า อาชีพ
เกษตรกรรมต้องอาศัยแรงงานในการประกอบอาชีพไม่มี
เวลาเอาใจใส่พฤติกรรมการบริโภค อาหารของตนเอง ขาด
การเรียนรู้  อาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาสมัก โคลี
โคลี รอปีอะห์ ดอเลาะ และอัมรัน วาเฮง (2555) ได้ 
ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 
บ้านอุเมะ หมู่ที่ 5 ต าบลกรงปินัง อ าเภอ กรงปินัง ผล
การศึกษา พบว่า อาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนไม่มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) 
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7) รายได้ของบุคคลต่อเดือน จากการศึกษา 
พบว่า รายได้ของบุคคลต่อเดือนกับพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ (p>0.05) ซึ่งไม่ สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ได้ตั้งไว้ เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ทุกช่วงของรายได้มี
พฤติกรรมการ บริโภคอาหารที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
การบริโภคอาหารหลากหลายชนิดช่วยให้ร่างกาย แข็งแรง 
และ การรับประทานอาหารไม่สมส่วนจะท าให้มีผลต่อ
สุขภาพในอนาคต ซึ่งทุกช่วงของรายได้มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาสมัก รดลีโคลี รอปีอะห์ ดอเลาะ และอัมรัน 
วาเฮง (2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของประชาชน บ้านอุเพะ หมู่ที่ 5 ต าบลกรงปินัง อ าเภอ
กรงปินัง ผลการศึกษา พบว่า รายได้ต่อเดือน กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) 

8.2.2 ปัจจัยด้านความรู้กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน 

จากการศึกษา พบว่า ระดับความรู้กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ได้ตั้งไว้ เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความรู้กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่มีความสัมพันธ์ กัน ได้แก่ 
การรับประทานอาการประเภท งย่าง ไหม้เกรียม เสี่ยงต่อ
การเกิดโรงมะเร็ง และการ รับประทานอาหารประเภท เนื้อ 
นม ไข่ จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึก
หรอ ซึ่งทุกระดับความรู้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งผลการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รอกเย้าะ แวดือราแม มัสมีสา หะยีแวคือจิ และยารียะห์ ตา
เมาะ (2556) ได้ท าการศึกษาการบริโภคอาหารของ
ประชาชน ต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความรู้กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชนไม่มี ความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p >0.05) 

8.2.3 ปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน 

จากการศึกษา พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของประชาชนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p < 0.01) 
ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้เนื่องจากผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารที่
มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การดื่มน้ าเปล่าอย่างน้อย วันละ 

6-8 แก้ว และการรับประทาน ผักใบเขียว เช่น ผักบุ้ง 
ผักกาด ผักคะน้า เป็นต้น ซึ่งทุกระดับทัศนคติมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สตีฟาตีเมาะห์ สอละซอ ซากี
เราะห์ อาบูลัด และสุพรรณี วาเต๊ะ (2555) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน มัธยมศึกษาใน
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  

8.3 ข้อเสนอแนะ 
8.3.1 ข้อเสนอที่ได้จากการวิจัย 
1) จากการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

อาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มี ระดับความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดับสูง แต่ยังมีบางส่วนมีความรู้ในระ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในด้านความรู้ เกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ คือ 
อาหารจ าพวกแป้ง อาหารจ าพวกแกง กะทิ มีส่วนประกอบ
ของไขมัน ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค และการรับประทาน
อาหารที่มีรสเค็ม เช่น เนื้อเค็ม ปลาเค็ม ไข่เค็ม ผักกาดดอง 
การแช่ผักในน้ า สะอาดหรือน้ าส้มสายชูสามารถลดปริมาณ
สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้ เป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อควรมี การส่งเสริมทางด้านสอน
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร โดย จัดชมรมรักสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอาหาร
และโภชนาการขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอนาคตได้ 

2) จากการศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีพฤติกรรมบางส่วนท่ีต้อง
แก้ไข ได้แก่ การ ซื้อแกงถุงจากนอกบ้านมารับประทาน การ
รับประทานอาหารประเภทอาหารทอด เช่น ไก่ทอด กล้วย
ทอด ปาท่องโก๋ การดื่มเครื่องที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน 
ได้แก่ ชา กาแฟ และเครื่องดื่มชูก าลัง การรับประทาน
อาหารฟาสต์ฟูด เช่น ไก่ทอด พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น 

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเสริมความรู้
ในด้านการบริโภคอาหารให้ มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุก
คนได้ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหารต่าง ๆ ต่อ
สุขภาพของ ตน เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพของตนในเรื่องการ
บริโภคอาหารที่ถูกต้อง 

3) จากการศึกษาระดับทัศนคติด้านการบริโภค
อาหาร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีระดับทัศนคติ
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ด้านการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่า
ประชาชน บางส่วนมีทัศนคติที่ต้องปรับ ได้แก่  การ
รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจ าพวก กูลต้า ให้ 
ประโยชน์ต่อร่างกาย การรับประทานอาหารแช่แข็งและอุ่น
ด้วยไมโครเวฟเหมาะสมกับวิถีชีวิตใน ปัจจุบัน การดื่ม
น้ าอัดลมท าให้สดช่ืนกระปรี้กระเปร่า เป็นต้น 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการส่งเสริมทางด้าน
โภชนาการและโทษของ การบริโภคอาหาร โดยจัดชมรมรัก
สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอาหารและโภชนาการขึ้น เพื่อให้
ประชาชน มีทัศนคติ และความเข้าใจในการเลือกบริโภค
อาหารและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจ าวันและ
อนาคตได้ 

8.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น 

อิทธิพลของสื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่จะ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 

2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประชาชนท่ีอาศัย
อยู่ในชนบทเท่านั้น ดังนั้น ควรมี การศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทและประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนเมือง เพื่อดูว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็น
อย่างไร มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

3) เพื่อให้การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภค
อาหารกว้างขว้างยิ่งขึ้น ควรศึกษา ประชาชนในทุก ๆ ระดับ 
และควรศึกษาในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และควรมี
การศึกษาทั่ว ประเทศ เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริโภคอาหารที่เกิดขึ้น เพราะการ 
วิจัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารนั้นมีความเกี่ยวข้องต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน ซึ่งจะ ส่งผลต่อการน า
ผลการศึกษาไปใช้ในการก าหนดและวางแผนนโยบาย
ทางด้านสาธารณสุขใน ระดับประเทศต่อไป 
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