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รายงานการวิจยั 
  

การจัดสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของประชากร บ้านเดื่อ ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Management  of  Household Food  Sanitation Among,Population  Ban Dua 
,Tambon  Kok Kruad ‚ Amphoe  Mueang ‚  Changwat  Nakhon 

 
ชัญญานุช  ไพรวงษ์1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
พฤติกรรมการจัดสุขภิบาลอาหารในครัวเรือน
และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสุขาภิบาลอาหารใน
ครัวเรือนของประชากร  รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม  กลุ่มตัวอย่างประชากรบ้านเดื่อ
จ านวน 172 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของ Pearson 
ผลการวิ จัยพบว่าความ รู้ เกี่ ยวกับการจัด
สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน ของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับดี   ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนมีผลต่อ
พฤติกรรมการจัดสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน
ของประชากรบ้านเดื่อ ส่วนปัจจัยทางด้านเจต
คตทิี่มีต่อการจัดสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี    ปัจจัยด้านเจต
คติต่อการจัดการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดสุขาภิบาลอาหาร
ในครัวเรือนของประชากร 
 

ค าส าคัญ สุขาภิบาลอาหาร 
 

Abstract 
The purposes of this research were 

aimed to investigate household foodssanitation 
among the population of  Ban Dua ,Tambon  
Kok  Kruad ‚ Amphoe  Mueang ‚  Changwat  
Nakhon  Ratchasima. The sample of  the study 
were consisted of 172 people,  obtained from 
Taro Yamane’ s formula. They were those  
involved in preparing or handling food in the 
household. Instrument used  for data collection 
was a questionnaire constructed by the 
investigator.  The data  were  analyzed for the 
average, Standard  Deviation,  and Pearson’ s 
Product  Moment  Correlation  Coefficient.The 
findings were as follow:  The  knowledge  
concerning food sanitation of the household 
was at a good  level. Factors on  household  
management  and  food  sanitation  affected the  
behavior  of  the  household  in Ban Dua.  

1 บัณฑิตวิทยาลัย  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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While  the  attitudes toward  food  sanitation  
did  not  affect  the  behavior  of   the  
household  population. 
 
Key Word : Quality of Food Sanitation. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัจจุบันการบริโภคอาหารของคนใน
สังคมไทยไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองหรือเขต
ชนบทได้ บริโภคอาหารกึ่งส าเร็จรูป และ
หรืออาหารพร้อมบริโภคมากขึ้น เพื่อความ
สะดวกในการด ารงชีวิตโดยไม่ได้ค านึงถึง
การได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของร่างกาย สิ่งที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่ง คือความสะอาดและสภาพที่เหมาะสม
ในการป้องกันการปนเปื้อนจากเช้ือจุลินทรีย์
ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาพิษภัย
ในอาหารและความไม่สะอาดปลอดภัยใน
การบริโภคอาหารของประชาชนย่ิงนับวันจะ
ทวีความรุนแรงขึ้น เกิดผลกระทบที่ส าคัญ
ตามมาคือปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อ การบริโภค หรือมี
พฤติกรรมอนามัยที่เกี่ยวกับอาหารไม่ถูกต้อง
ท าให้ เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรค
ติดเช้ือจากอาหาร (Food-borne Infection) 
และโรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) ทั้ง 
2 โรค เรียกว่าเป็นโรคที่เกิดจากอาหาร (Food 
borne Disease) (กองระบาดวิทยา, 2548) 
สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคที่เกิดจากอาหารได้มาก
ที่สุดมาจากผู้สัมผัสอาหารซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรุง ประกอบ และ
จ าหน่ายอาหารเพราะเมื่อผู้สัมผัสอาหารไม่

ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เช่น ไม่มีสุข
วิทยาส่วนบุคคลที่ดี  มีพฤติกรรมในการ
เตรียม การปรุง ประกอบอาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ  การใช้ภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่
สะอาด ปลอดภัยซึ่งส่งผลให้อาหารมีการ
ปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์และสารพิษของ
เช้ือจุลินทรีย์ การกระท าดังกล่าวล้วนเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหารทางด้านจุล
ชีววิทยาว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (วรนันท์ 
ศุภพิพัฒน์, 2538) 

จากการรวบรวมข้อมูลของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยของประชากรทั่ว
ประเทศอัตราผู้ป่วยต่อประชากร100,000 คน 
ตามล าดับการจัดกลุ่มสาเหตุ การป่วย10 
ล าดับแรก  ทั้งประเทศ รายภาค  และ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 พบว่า Diarrhoea 
and Gastroenteritis of Presumed Infectious 
Origin (A09) อาการท้องร่วงกระเพาะและ
ล าไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติด
เช้ือยู่ในอันดับ 6 ของประเทศโดยคิดเป็น 
656.48 ต่อประชากรแสนคน ส่วนใหญ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรา คือ 718.56 ต่อ 
ประชากรแสนคนซึ่งสาเหตุของโรคดังกล่าว
ล้วนเกิดมาจากการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกซื้ออาหาร 
การประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหารซึ่ง
เป็นกระบวนการส าคัญที่ส าให้เกิดโรค
อุจจาระร่วง ส าใส้อักเสบหรือที่เรียกว่าโรคที่
มีสื่อมาจากอาหาร 

ต าบลโคกกรวดเป็นพื้นที่ เป็นสังคม
กึ่งเมืองกึ่ งชนบทมีความหลากหลายของ
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อาชีพดังจะเห็นได้จากข้อมูลพื้นฐานด้าหน่วย
ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
กรวด เช่น ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงแรม ปั๊มน้ ามันและก๊าซรวมทั้งธุรกิจอื่นๆ
และการท าเกษตรกรรมด้วยซึ่งท าให้วิถีชีวิต
การบริโภคและการด ารงชีวิตของประชากร
แต่ล ะอา ชีพแตกต่ า งกัน  เ ช่น  โรง งาน
อุตสาหกรรมจะท างานเป็นช่วงเวลา ส่วน
เกษตรกรรมจะท างานตามฤดูกาล และการ
เจ็บป่วยจะเป็นโรคเร้ือรัง เช่นความดันโลหิต
สูง เบาหวาน และโรคติดเช้ือ เช่นอุจจาระร่วง
เป็นโรคที่ติดอันดับ1 ใน5 ของการเจ็บป่วย
ของประชากรต าบลโคกกรวด ซึ่งโรคเหล่านี้
เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถ้ามีการจัด
สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนที่ดีและถูกต้อง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทราบพฤติกรรมการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของประชากร
บ้านเดื่อ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

2. เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของ
ประชากร บ้านเดื่อต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษางานวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา ใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชากรที่ เป็นตัวแทนในครัวเรือนที่ท า
หน้าที่จัดหาอาหารหรือ ปรุงประกอบอาหาร 
จัดเก็บอาหารในครัวเรือนจ านวน 172  คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro  Yamane
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค านวณค่าสถิติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านความรู้และเจตคติกับพฤติกรรมใน
การจัดสุขาภิบาลอาหารในวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของ 
Pearson  
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นศึกษาการจัดสุขภิ
บาลอาหารในครัวเรือนของประชากรบ้าน
เดื่อ  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา 

ส่วนที่  1  ปัจจัยด้านชีวสังคม 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ 
33.1  มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนเฉลี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000 - 8,999 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 54.1 ส่วนใหญ่ท าหน้าที่ในการ
จัดซื้ออาหารและปรุงอาหารเอง  ร้อยละ 32.6   

ส่วนที่ 2            ความรู้ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 

91.9  ความรู้เกี่ยวกับการจัดสุขาภิบาลอาหาร
ในครัวเรือนดี   รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนในระดับ
พอใช้  ร้อยละ 8.1 

ส่วนที่ 3            เจตคติ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  คือ  

ร้อยละ 97.1 มี เจตคติต่อการจัดสุขาภิบาล
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อาหารในครัวเรือนดี               เจตคติ
ต่อการจัดสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนปาน
กลาง ร้อยละ  2.9 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านการปฏิบัติในการ
จัดสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน 

พบ ว่ ากลุ่ ม ตั วอ ย่ า งส่ วน ใหญ่ มี
พฤติกรรมการปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารใน
ครัวเรือนดี  คิดเป็นร้อยละ  95.9  ส าหรับกลุ่ม
ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหาร
ในครัวเรือนพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 4.1   

ส่วนที่ 5 สรุปผลตามสมมุติฐาน 
    n=172 
ปัจจัยที่ศึกษา                              r                p-value 

ปัจจัยด้านความรู้               .154             .044 
ปัจจัยด้านเจตคติ              -.036             .643 

ปัจจัยความรู้เกี่ยวกับการจัดสุขาภิบาล
อาหารในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง  มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติในการจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
ครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับต่ า  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   

ปัจจัยด้านเจตคติต่อการจัดสุขาภิบาล
อาหารในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติในการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดอบรมและนิทรรศการเกี่ยวกับ
การจัดสุขภิบาลอาหาร โดยเน้นเร่ืองการจัด
สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนอาหารสะอาด
ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจถึงการจัดสุขาภิบาลอาหาร
ในครัวเรือนที่ถูกต้องตามหลักวิธีการ 

2.            /โครงการเพื่อรณรงค์
และตรวจสอบในการส่งเสริมการจัดสุขาภิบาล
อาหารในครัวเรือนในระดับต าบลต่างๆและเฝ้า
ระวังโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.                                   

                        ต่างๆ  นโยบายการ
จัดสุขาภิบาลอาหาร ที่จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมการจัดสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน 

2.              กึ่งทดลองหรือ
การศึกษาเชิงคุณภาพในการจัดสุขาภิบาล
อาหารในครัวเรือน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และครอบครัวของ
ประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัด
สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน 

3.                       การจัด
สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนกว้างขวางย่ิงขึ้น
ควรศึกษาประชากรในระดับต่างๆด้วย เช่น
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือ
ระดับภูมิภาค เป็นต้น และควรมีการศึกษาทั่ว
ประเทศ เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปประกอบ
ในการออกนโยบายทางสาธารณสุข เกี่ยวกับ
การจัดสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทุกวัย ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากร
โลกต่อไป 

4. ท างาม วิ จัย ร่ วมกับหน่ วยงาน
สาธารณสุขเร่ืองการสุขภิบาลอาหารของ
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลหรือศึกษา
การสุขภิบาลร้านอาหาร หน่วยบริการอาหาร 
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