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รายงานการวิจยั 
  

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของครัวเรือนในต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

Household Food  Purchasing  Behaviors  Among  Households of  
Tambon Ban Mai, Amphoe Mueang, Changwat Nakhon Ratchasima 

 
       นิตยา  หมายเหนี่ยวกลาง1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์อยู่  2 
ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อ อ าห า รขอ ง ค รั ว เ รื อน ใ น เ ข ตพื้ น ที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต า บ ลบ้ า น ใ หม่  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัย อันได้แก่  การให้คุณค่าต่อสุขภาพ 
ความรู้ความเข้าใจ และการได้ รับข้อมูล
ข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหาร กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพ่อบ้าน
หรือแม่บ้านที่มีหน้าที่ในการเลือกซื้ออาหาร 
โดยผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 320 ครัวเรือน 
ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 8 เดือน 
รูปแบบการวิจั ย เป็นการวิจั ย เชิ งส ารวจ 
เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจั ย  ประกอบด้วย
เ ค รื ่อ งม ือ  2  ช ุด  ( แบบสอบถ าม  แล ะ 
แบบทดสอบความรู้) การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์
ข้ อมู ลด้ ว ย  ค่ า เ ฉลี่ ย  (Mean)  ค่ า ร้ อยละ 

(Percentile) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  
และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบ 
Pearson’s Product Moment Coefficient of 
Correlation 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของ

พ่อบ้านหรือแม่บ้านอยู่ในระดับเหมาะสม
ปานกลาง  

2. ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ การให้
คุณค่าต่อสุขภาพและการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของพ่อบ้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ความรู้ความเข้าใจเร่ืองอาหารไม่
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001    
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร 
 
Abstract 

The purposes of this research were 
(1) to study the behavior of household’s food 

1  บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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purchasing in Tumbon Banmai Amphoe 
Muang  Nakhonratchasima Province (2) to 
study what related factors were, for sample, 
food bought versus personal health, the body 
of knowledge of adequate nutrition e.g. 
being better informed consumers versus food 
purchasing behavior, normally being the 
fathers or the mothers. It was a 8 month-
period study and 2 sets of survey 
questionnaires were used to gather the 
information, and an another set to test 
knowledge and understanding. The analysis 
of the data in order to present mean, 
percentile and Standard Deviation was the 
following. The research used an Accidental 
Sampling of 320 households. 

Research results of this study were 
following  

1. Behavior of households to 
purchase of food was moderate. 

2. The individual factors of those 
father consumers had given equal 
importance between the value of food for 
health and the received information and the 
two factors are related  with statistically 
significance at the level of 0.0001.  There 
were no differences between the knowledge 
of nutrition and the purchasing of food 
which   had no influence on their behaviors 
with a statistical significance at the level of 
0.001. Moreover, the finding of this study 
revealed by the knowledge test on food had 

negative relation with a statistical 
significance at 0.001 levels. 
 
Keyword:  Food purchasing behaviors 
 
บทน า 
  ปัจจุบันพฤติกรรมการ เลือกซื้ อ
อาหารของครัวเรือนเปลี่ยนไป (ฉัตยาพร 
เสมอใจ และ มัทนยา  สมมิ, 2546) เนื่องจาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
น าไปสู่ประ เทศอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศไทย (ศิริพร จันทร์แสนตอ, 2542)
ผู้หญิงต้องท างานนอกบ้านเพื่อช่วยพยุง
เศรษฐกิจของครอบครัว ท าให้พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนแปลง 
จากการประกอบอาหารที่บ้านไปเป็นการ
พึ่งพาอาหารพร้อมบริโภคที่มีจ าหน่ายใน
ท้องตลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นร้านอาหารแผง
ลอยจ าหน่ า ยอาหาร  ผลิ ตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป จึงมีบทบาทส าคัญ
ต่อสุขภาพของคนในเมือง ด้วยเหตุที่มีการ
ปรุงอาหารที่รวดเร็วในปริมาณที่มาก  เพื่อ
สนองความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น 
มักพบความไม่เหมาะสมของการใช้วัสดุหรือ
ภาชนะอุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคใน
อาหาร นอกจากนี้แล้วการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตอาหารโดยการน าสารเคมีเข้ามาช่วย
ในกระบวนการผลิตในรูปของการปรุงแต่ง
อาหารซึ่งมีข้อจ ากัดในการใช้ พบว่าผู้ผลิตมี
การใช้สารเคมีเกินขนาด ใช้ผิดวัตถุประสงค์
บ้าง หรือมีการใช้อย่างไม่ระมัดระวัง สิ่ง
เหล่านี้เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคที่
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เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food–borne Diseases) 
ดังนั้น ความสะอาดความปลอดภัยของอาหาร
จึงเป็นบทบาทหน้าที่ในครัวเรือน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ที่รับผิดชอบงานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหาร ร้าน
แผงลอย ที่จะต้องช่วยกันดูแล ควบคุม และ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อลดและป้องกันไม่ให้
เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นสื่อ (ไมตรี 
สุทธจติต์, 2531) จากการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหาร ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของ
ครัวเรือน ในการเลือกซื้ออาหาร และปัจจัย
อะไรบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือก
ซื้ออาหาร ทั้งนี้ผลของการศึกษาสามารถ
น า ไปใช้ เป็ นข้ อมู ล ให้ กั บหน่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปวางแผนให้ความรู้และ
กระตุ้นให้ผู้บริโภค มีความตระหนักในการ
เลื อกซื้ ออาหารได้ อย่ า ง เหมาะสม เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารของครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัย ได้แก่  การให้
คุณค่าต่อสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับอาหาร และ
การได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึ กษา งานวิ จั ย เป็นก ารวิ จั ย       

เ ช ิง พ รรณนา  (Descriptive research) ใ ช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่
เป็นตัวแทนในครัวเรือนที่ท าหน้าที่จัดหา
อาหารหรือ ปรุงประกอบอาหาร จัดเก็บ
อาหารในครัวเรือน จ านวน 320 ครัวเรือนๆ 
ละ 1 คน จ านวน 320 คน วิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร Taro Yamane การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณค่าสถิติ 
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  สถิติ เชิง
พรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์เป็นการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหารกับปัจจัยด้านการให้คุณค่า
ต่อสุขภาพ ความรู้  และการได้ รับข้อมูล
ข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้สถิติสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการเลือก
ซื้ออาหารในครัวเรือนของประชากรในเขต
พื้นที่ รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

ส่วนที่  1 ปัจจัยด้านชีวสังคม 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่ มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน
เฉลี่ ยส่วนใหญ่อยู่ ระหว่าง  10,000-19,999 
บาทต่อเดือนร้อยละ 43.10 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 64.70  
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหาร 

มีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารระดับ
ปานกลางคือ คะแนนอยู่ระหว่าง 19.09 – 
29.35 คะแนน จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.20   

ส่วนท่ี             การให้คุณค่าต่อ
สุขภาพ 

พบว่าการให้คุณค่าต่อสุขภาพของ
ครัวเรือน อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 15.90 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.80 

ส่วนที่ 4            ความรู ้
พบว่ าค รัว เ รือนมีคะแนนความ รู้

เกี่ยวกับอาหาร โดยเฉลี่ย 9.30 จากคะแนน
เต็ม 15 คะแนน มีผู้ ได้คะแนนสูงสุด  14 
คะแนน คะแนนต่ าสุด 3 คะแนน ซึ่งค่อนข้าง
มีคะแนนที่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม
ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร
อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง 

ส่วนท่ี 5 ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

พบว่า ครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับอาหาร อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 17.20   

ส่วนที่ 6 สรุปผลตามสมมุติฐาน 
การให้คุณค่าต่อสุขภาพ และการ

ได้ รับข้อมูลข่ าวสารมีความสั มพันธ์กับ
พฤติกรรมการ เลื อกซื้ ออาหาร  อย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ซึ่งการให้
คุณค่ าต่ อสุขภาพมีค่ าความสัมพันธ์ ใน
ทางบวก เท่ากับ 0.489 กล่าวคือเมื่อมีการให้

คุ ณ ค่ า ต่ อ สุ ข ภ า พม า ก ก็ จ ะ ส่ ง ผ ล ให้ มี
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าต่อ
สุ ขภ าพ  ก ารได้ รับข้ อมู ลข่ า วส ารมี ค่ า
ความสัมพันธ์ทางลบ เท่ากับ -.269 กล่าวคือ 
เมื่อมีการได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย ก็ส่งผลให้
มีพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่า
ต่อสุขภาพน้อย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ครัวเรือนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่
จ านวน 320 ครัวเรือน 

1.2 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
ของครัวเรือนอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การให้คุณค่าต่อสุขภาพอยู่ในระดับเหมาะสม
ปานกลางเช่นกัน ผลการทดสอบสมมติฐานมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

1.3 การให้ คุณค่ า ต่ อสุ ขภ าพ  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเลือก
ซื้ออาหาร หมายถึงกลุ่มตัวอย่างให้คุณค่าต่อ
สุขภาพมากก็จะส่งผลให้พฤติกรรมการเลือก
ซื้อที่ดีมากตามไปด้วย แต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างให้
คุณค่าต่อสุขภาพน้อย พฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารก็จะน้อยลงเช่นกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

1.4 การได้รับข้อมูลข่าวสารมีความ
ส าพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร 
หมายถึงกลุ่มตัวอย่ างมีการได้ รับข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีความถี่น้อยก็
ส่งผลให้พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารที่ดี
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น้อยลง แต่ถ้าหากได้รับข้อมูลข่าวสารที่มี
ความถี่มากก็จะส่งผลให้พฤติกรรมการเลือก
ซื้ออาหารที่ดีมากตามไปด้วย ผลการทดสอบ
สมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

1.5 ความรู้ความเข้าใจเร่ืองอาหาร
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหาร จากการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจ
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน 
ถึ งแม้กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่จะมีระดับ
การศึกษาต่ าและไม่มีความรู้เร่ืองการเลือกซื้อ
อาหารที่ถูกต้อง แต่พฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารก็อยู่ในระดับปานกลาง อาจส่งผลมา
จากกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อและเห็นคุณค่าต่อ
สุขภาพตนเองมากขึ้ น  ผลการทดสอบ
สมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. จากผลการวิจัยพบว่า ครัวเรือนมี

ระดับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารอยู่ใน
ระดับเหมาะสมปานกลาง ดังนั้นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขควรให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งแหล่ง
จ าหน่าย หรือร้านค้าในการประกอบอาหาร
ให้หันมาใส่ใจในเร่ืองของความสะอาดและ
ความปลอดภัย เพราะถ้าหากมีมาตรการก ากับ
ดูแลการผลิตอาหาร และสถานที่ จ าหน่าย
อาหารที่ปลอดภัยอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง 
ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อ/จัดหา

อาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหารอยู่ในระดับที่เหมาะสม
มากขึ้นด้วย 

2. ผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยซึ่ง
ได้แก่ การให้คุณค่าต่อสุขภาพ การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจาก
สื่อต่าง ๆ การได้รับข่าวเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารจากบุคคลต่าง ๆมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ซึ่งแสดงว่า   
ตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยคร้ัง
ต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาหารูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของ
ผู้บริโภคให้เหมาะสมตามปัจจัยที่ได้จาก     
ผ ล วิ จั ย  พ ร้ อมทั้ ง ติ ด ต า มป ระ เ มิ น ถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ
นั้น ๆ ว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น ๆ ได้หรือไม่ 

2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางในการวางนโยบายในการ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้กับผู้บริโภค และ
ผู้ผลิต มีความตระหนักถึงผลกระทบจากโรค
ที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อเพิ่มมากขึ้น 

3. ท างานวิจั ย ร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขเร่ืองการสุขาภิบาลอาหารของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลหรือศึกษา
การสุขาภิบาลร้านอาหาร หน่วยบริการอาหาร
ต่างๆ 
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