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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชเครื่องปรุงรสและ

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการใชเครื่องปรุงรสของประชาชน
บานเมืองชุมอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เก็บขอมูลโดยใช แบบสอบถามในกลุมตัวอยางจํานวน 282 คน 
และวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ รอยละ และหาความสัมพันธโดยใชสถิติของเพียรสัน 
(Pearson correlation)  

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง มีระดับความรูเรื่องการใชเครื่องปรุงรสอยูในระดับดี มีทัศนคติในการ
ใชเครื่องปรุงรสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการใชเครื่องปรุงรสโดยรวมอยูในระดับ ตํ่า ผล
การวิเคราะหความสัมพันธพบความสัมพันธระหวางความรูกับทัศนคติ ความรูกับพฤติกรรม และทัศนคติกับ
พฤติกรรม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
คําสําคัญ : ความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรม, เครื่องปรุงรส 
 
 

Abstract 
The research aims to study the level of knowledge, attitude and behavior of using 

seasonings and to study the relationship among knowledge, attitudes and behaviors of using 
seasonings of people in Ban Mueang Chum, Wiang Chai District, Chiang Rai Province. Data 
were collected by using questionnaires in 282 samples and analyzed by descriptive statistics; 
frequency and percentage. The relationships were analyzed by using Pearson correlation 
statistics. 

The results showed that the sample had a good level of knowledge, the attitude was 
at a medium level, and the behavior of using seasoning was at a low level. The relationship 
analysis result showed the relationship between knowledge and attitude, knowledge and 
behavior, and attitude and behavior there were significant at the level of 0.01. 
Keywords: Knowledge, attitude, behavior, seasonings 
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บทนํา 
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

เปนโรคเรื้อรังที่พบในทุกประเทศ อัตราความชุก
ของโรคมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร กอใหเกิด
ปญหาสาธารณสุขมากมายซ่ึงนับวันจะทวีความ
รุนแรง และเปนปญหาสาธารณสุขของหลาย ๆ 
ประ เทศ  ทํ า ให ส งผลกระทบต อครอบครั ว 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอยางมหาศาล 
(อมรรัตน ภิรมยชม และอนงค หาญสกุล, 2555) 
สําหรับประเทศไทยพบผูปวยเบาหวานและผูปวย
ความดันโลหิตสูงรายใหมจํานวนมาก รวมทั้งมี
อัตราปวยและตายสูงข้ึน อันเน่ืองจากพฤติกรรม
สุขภาพดานการรับประทานอาหาร การออกกําลัง
กายและการจัดการความเครียดที่ไมเหมาะสม ซึ่ง
พฤติกรรมเหลานี้มีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ เชน 
ประชาชนขาดความรู การรับรู และแรงจูงใจดาน
สุขภาพ (เวธกา กลุนวิชิตและคณะ, 2553) จาก
ขอมูลองคการอนามัยโลกพบวา โรคความดันโลหิต
สูงเปนสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ลานคน 
หรือรอยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด ทั้ง
ยังมีผลสูญเสียปสุขภาวะ 57 ลานปหรือคิดเปน
รอยละ 3.7 ของ DALYs จํานวนผูที่มีความดัน
โลหิตสูงทั่วโลกพบวามีจํานวนเกือบถึงพันลานคน 
ซึ่งสองในสามจะอยูในประเทศกําลังพัฒนา และมี
การคาดการณวาจะมีความชุกของโรคความดัน
โลหิตสูงทั่วโลกเพ่ิมข้ึนถึง 1.56 พันลานคน ในป 
พ.ศ. 2568 โดยสาเหตุสวนใหญมาจากปจจัยการ
ดําเนินชีวิตที่เปล่ียนไปเชน การบริโภคอาหารท่ีมี
สวนประกอบของเกลือ การมีกิจกรรมทางกายนอย 
และไขมันสูง การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
และการสูบบุหรี่ ซึ่งนํามาสูภาระโรคท่ีเพ่ิมขึ้น 
(WHO, 2013)  

การประกอบอาหารของคนไทยเคร่ืองปรุง
รสเปนสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดในการปรุงอาหาร เพ่ือ
เ พ่ิมรสชาติอาหารใหมีความกลมกลอม  ซึ่ ง
สวนประกอบของเครื่องปรุงรสสวนใหญ คือ 
โซเดียม การบริโภคเกลือหรือโซเดียมปริมาณมาก 

เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง 
เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ และโรคอัมพฤกษ อัมพาต พบวาปจจุบัน
คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคเกลือหรือโซเดียมสูง 
2-3 เทาของปริมาณที่รางกายตองการ ซึ่งการ
รับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง มีผลเสียทําให
ความดันโลหิตสูง  เ พ่ิมการรั่ วของโปรตีนใน
ปสสาวะ และยังมีผลเสียตอไตโดยตรง 

จากสาเหตุของการเปนโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง เบื้องตน  สวนหนึ่ ง เกิดจาก
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการรับประทานเคร่ืองปรุงรส ดังนั้นผูวิจัยจึงได
สนใจศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการใช
เครื่องปรุงรส และเพ่ือศึกษาความสัมพันธของ
ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมในการใชเครื่องปรุง
รสของประชาชนบานเมืองชุม ตําบลเมืองชุม 
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  เพ่ือใหเกิดองค
ความรูและเปนแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรม
การใชเครื่องปรุงรสท่ีถูกตองตอไป อันจะเปนการ
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง เชน ความดัน
และเบาหวานในชุมชนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใช เครื่องปรุงรสของประชาชน
บานเมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรู 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชเครื่องปรุงรสของ
ประชาชนบานเมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร 

คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูบานเมืองชุม หมูที่ 7 
ตําบลบานเมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
จํานวน 737 คน (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
บานเมืองชุม, 2561) ขนาดกลุมตัวอยาง คํานวณ
โดยใชสูตรทาโร ยามาเน ที่ความเชื่อมั่น 95% ได
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กลุมตัวอยางจํานวน 260 คน ทําการสุมกลุม
ตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random 
Sampling) โดยที่จะเลือกบานเลขที่ลงทายดวย 2 
4 6 8 9 0 

 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ก าร เก็บรวบรวม  คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  สวนที่ 2 
แบบสอบถามเรื่องความรูเรื่องการใชเคร่ืองปรุงรส 
สวน ท่ี  3 แบบสอบถามเ ร่ืองทัศนคติการใช
เครื่ อ งป รุงรส  ส วนที่  4 แบบสอบถามเรื่ อง
พฤติกรรมการใชเครื่องปรุงรส โดยแบบสอบถามมี
คาความเท่ียงเทากับ 0.74 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การแจกแบบสอบถาม  พรอมทั้งอธิบาย
รายละเอียดและวัตถุประสงคการทําวิจัยให
ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค ในการตอบ
แบบสอบถามและการเก็บขอมูลในครั้งนี้ จากนั้น
ทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลกอนนําไปวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ประมวลผลขอมูล  โดยใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยสถิติ เชิงพรรณนา 
ความถี่ รอยละ โดยคะแนนความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการใชเคร่ืองปรุงรส แบงออกเปน 3 
ชวงเทา ๆ กัน ตามเกณฑในการแบงระดับคะแนน
ของเบสท (Best, 1977) และหาความสัมพันธโดย
ใชสถิตขิองเพียรสัน (Pearson correlation) 
 

ผลการวิจัย 
ระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมใน

การใชเครื่องปรุงรส พบวา กลุมตัวอยางมีความรู
เรื่องการใชเครื่องปรุงรสอยูในระดับดี (ตารางที่ 1) 

มีทัศนคติในเรื่องของการใชเครื่องปรุงรสอยูใน
ระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) และมีพฤติกรรมใน
การใชเครื่องปรุงรสอยูในระดับต่ํา (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของระดับความรู
เรื่องการใชเครื่องปรุงรส 

ระดับความรู จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับดี  146 51.8 
ระดับปานกลาง  124 44.0 
ระดับตํ่า  12 4.2 

รวม 282 100.0 
จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความรูอยูในระดับดี จํานวน 146 คน คิด
เปนรอยละ 51.8 และนอยที่สุดอยูในระดับตํ่า 
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.3 

  
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของระดับทัศนคติ
การใชเครื่องปรุงรส 

 
จากตารางท่ี 2 พบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง จํานวน 194 
คน คิดเปนรอยละ 68.8 และนอยที่สุดมีทัศนคติ
อยูในระดับดี จํานวน 36คน คิดเปนรอยละ 12.8 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรม
การใชเครื่องปรุงรส 
 
ระดับพฤติกรรม จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับดี  35 12.4 
ระดับปานกลาง 83 29.4 
ระดับนอย 164 58.2 

รวม 282 100 

ระดับทัศนคติ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับดี  36 12.8 
ระดับปานกลาง 194 68.8 
ระดับนอย 52 18.4 

รวม 282 100.0 
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จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีพฤติกรรมอยูในระดับนอย จํานวน 164 คน 
คิดเปนรอยละ 58.2 และพบนอยท่ีสุดมีพฤติกรรม
อยูในระดับดี จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 12.4    
 

ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการใชเครื่องปรุงรส ผลการศึกษา
พบความสัมพันธระหวางความรูกบัทัศนคติ ความรู
กับพฤติกรรม  และทัศนคติกับพฤติกรรม  มี
ความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการใช เค ร่ืองปรุ งรส  โดยใช 
Pearson correlation 

ตัวแปร r P-value 

ความรูกับทัศนคติ 0.324** 0.000 

ความรูกับพฤติกรรม 0.371** 0.000 

ทัศนคติกับพฤติกรรม 0.365** 0.000 

**มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4 ความรูกับทัศนคติ ความรู
กับพฤติกรรมและทัศนคติกับพฤติกรรมการใช
เครื่องปรุงรส มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 

 
สรุปและอภิปรายผล 

กลุมตัวอยางมีระดับความรูเรื่องการใช
เครื่องปรุงรสอยูในระดับดี มีทัศนคติในการใช
เครื่องปรุงรสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมี
พฤติกรรมการใชเคร่ืองปรุงรสโดยรวมอยูในระดับ
ต่ํา ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบความสัมพันธ
ระหวางความรูกับทัศนคติ ความรูกับพฤติกรรม 
และทัศนคติกับพฤติกรรม มีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

 
 
 

อภิปรายผล 
กลุมตัวอยางมีระดับความรูเรื่องการใช

เครื่องปรุงรสอยูในระดับดี ซึ่งความรูที่เกิดขึ้นเปน
กระบวนการท่ีเกิดจากความเขาใจ จากการเรียนรู
และประสบการณ จึงอาจทําใหกลุมตัวอยางท่ีสวน
ใหญมีอายุคอนขางเยอะ มีประสบการณหรือผาน
การเรียนรูเรื่องการใชเครื่องปรุงอาหาร จึงมีความรู
ในระดับสูงใกลเคียงกับการศึกษาของสุวรรณา 
เชียงขุนทด และคณะ (2556) ที่พบวา ความรูการ
บริโภคอาหารของคนในเขตภาษีเจริญอยูในระดับ
ปานกลาง แตตรงขามกับการวิจัยของ อมรรัตน 
นธะสนธิ์ และคณะ (2560) ที่พบวาความรูทาง
โภชนาการของประชาชนชุมชนกึ่งอยูในระดับต่ํา
ซึ่งอาจเน่ืองจากสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา 

จากการศึกษาพบวาทัศนคติในการใช
เครื่องปรุงรสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของสุวรรณา เชียงขุนทด 
และคณะ (2556) พบวาทัศนคติตอการบริโภค
อาหารของคนในเขตภาษีเจริญอยูในระดับปาน
กลาง แตมีความแตกตางจากการศึกษาของอนุกูล 
พลศิริ (2551) พบวานักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีทัศนคติการบริโภคอาหารในระดับดี 
ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลมากจากกลุมเพ่ือน สังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งกลุมวัฒนธรรมตางๆท่ีถายทอด
กันมาในสถานศึกษาและเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผล
ตอพัฒนาการทางดานทัศนคติของบุคคล 

พฤติกรรมการใชเครื่องปรุงรสโดยรวมอยู
ในระดับต่ํา สอดคลองกับการศึกษาของ อมรรัตน 
นธะสนธิ์ และคณะ (2560) ที่พบวาพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของประชาชนชุมชนกึ่งชนบท 
ผลการศึกษาพบวา ตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียของ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมอยูใน
ระดับไมเหมาะสม โดยพบการรับประทานอาหารท่ี
ใสผงชูรสบางครั้งถึงเปนประจํา รอยละ 85.50 
รวมกับการเติมเคร่ืองปรุงเวลาที่รับประทานอาหาร 
บางครั้งถึงเปนประจํา รอยละ 79 
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ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ความรูเรื่องการ
ใชเครื่องปรุงรสมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติ
การ ใช เ ครื่ อ งปรุ ง รสและพฤ ติกรรมการ ใช
เครื่องปรุงรส สอดคลองกับทฤษฎีความสัมพันธ
ระหว างความรู  ทัศนคติและพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร (Murray RB and Zentner 
PJ., 1993) และสอดคลองกับผลการศึกษาที่ผาน
มาพบวา ความรูทางโภชนาการ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร (อมรรัตน นธะสนธิ์ และ
คณะ, 2560; ทัศนา ศิริโชติ, 2557) ซึ่งหมายถึง
หากกลุมตัวอยางมีความรูเรื่องการใชเครื่องปรุงรส 
ระดับดี มีทัศคติที่ดีตอการใชเครื่องปรุงรสดี ทําให
มีพฤติกรรมการใชเครื่องปรุงรส ที่ดีดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
เครื่องปรุงรสของประชาชนบานเมองชุม อําเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในครั้ งนี้ ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
1. บุคคลกรผูมีความรูและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ควรใหความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องปรุงรสในการ
ประกอบอาหารท่ีถูกตองแกประชาชน เพ่ือให
ประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับการใช
เครื่องปรุงรสในปริมาณที่พอเหมาะ อันจะนําไปสู
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช เครื่องปรุงรสที่
ถูกตอง และเหมาะสมกับวัย 

2. หากประชาชนไดรับความรู มีทัศนคติที่
ดีตอการใช เค ร่ืองปรุงรสและมีพฤติกรรมใช
เครื่องปรุงรสอยางเหมาะสม ถูกตอง จะทําให
ป ร ะ ช า ช น ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ท่ี จ ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได 

3. ทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเร่ืองของ
สุขภาพอนามัย สาธารณสุขชุมชนควรนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในเรื่องของการใชเคร่ืองปรุงรสใน

การประกอบอาหารที่มีผลดีตอสุขภาพของคนไทย
ในปจจุบันใหกับประชาชนไดรับรูอยางสม่ําเสมอ 

ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาเชิงทดลอง เพ่ือหาโปรแกรม

การสงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
เครื่องปรุงรสอยางเหมาะสมใหแกประชาชน 

2. ศึกษาการใชเคร่ืองปรุงรสในการ
ประกอบอาหารท่ีจะสงผลใหเกิดโรคอ่ืนๆตามมา
นอกเหนือจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
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