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1 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านพระเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, 2 วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร จังหวัดตรัง 

การบริโภคเกลือโซเดียมของประชาชนทั่วโลก พบว่า มีการบริโภคเกลือโซเดียมสูงในปริมาณ 9-12 
กรัมต่อวันต่อคน และจากการส ารวจการบริโภคเกลือโซเดียมของคนไทยในปี พ .ศ. 2552-2553 
พบว่า คนไทยบริโภคเกลือโซเดียมถึง 10.8 กรัมต่อวันต่อคน หรือเท่ากับ 2 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งเป็น
การบริโภคเกลือโซเดียมในปริมาณสูงโดยปริมาณเกลือสูงสุดที่องค์การอนามัยโลกแนะน าให้
รับประทานต้องไม่เกิน 5-6 กรัมต่อวัน หรือเพียง 1 ช้อนชาต่อวัน คิดเป็นปริมาณโซเดียม เท่ากับ
2,300 มิลลิกรัมต่อวัน  
จังหวัดตรังมีประชากรที่มีภาวะความดันโลหิตจากการคัดกรอง อยู่ในกลุ่มสงสัยที่เป็นโรค ปี พ.ศ. 
2555-2557 พบว่า ประชากรมีภาวะความดันโลหิตนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นปัญหา
ระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยก าหนดเป็นนโยบายของประเทศ ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจใน
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในต าบลบางหมาก 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ในการบริโภคเกลือโซเดียม (7.16±2.04) และการรับรู้ต่อสถานการณ์โรคที่เกิดจากการบริโภคเกลือโซเดียม (1.74±0.31)  อยู่ในระดับสูง, ทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือ
โซเดียมของครัวเรือน (3.57±0.34), ข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียมที่ส่งผลต่อสุขภาพ (1.21±0.50) และพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน (0.89±0.37) อยู่ในระดับปานกลาง, ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งบริการหรือแหล่งอาหาร (4.05±0.54) อยู่ในระดับมาก และการกระตุ้นเตือนจากบุคคล ในการบริโภคเกลือโซเดียมลดลง (1.49±0.47) อยู่ในระดับดี อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน อาชีพ 
ความรู้ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหารข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียมและการกระตุ้นเตือนจากบุคคลในการบริโภคเกลือโซเดียมลดลงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน ได้แก่ อายุ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหารบริการหรือแหล่งอาหาร และข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพร้อยละ 18.8  

ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการควบคุมก ากับการผลิตอาหารที่มีเกลือโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งส่งเ สริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค ส าหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพื่อหาวิธีพัฒนาการดูแลสุขภาพหรือการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของสมาชิกในครัวเรือน โดยการจัดโปรแกรมให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติแก่สมาชิกในครัวเรือน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียม ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขและชุมชน และควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และส ารวจในอ าเภอหรือจังหวัดอื่นๆ เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครัวเรือนในต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ านวน 307 ครัวเรือน ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามสัดส่วนของจ านวนหมู่บ้านในต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
และการสุ่มแบบเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) คือ อายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สื่อสารภาษาไทยได้ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ อาศัยอยู่ในต าบลบางหมาก และยินยอมให้ความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในเขตพื้นที่
ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเครื่องมือในด้านความเหมาะสม
ในด้านเนื้อหา และหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ เท่ากับ 0.95 ค่าความเชื่อมั่นของครอ
นบาค เท่ากับ 0.76 และค่าความเชื่อมั่นของความรู้ในการบริโภคเกลือโซเดียม โดยใช้สูตร Kuder-Richardson สูตร 
KR-21 เท่ากับ 0.70 เก็บรวบรวมขอมูล เดือนพฤศจิกายน 2558 และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (Pearson Chi-square) 
และการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วิธีการวิจัย 

ผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา 

บรรณานุกรม 

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 Factors Affecting Sodium Consumption Behavior of Households at Bangmak Sub-District,  
 Kantang District, Trang Province 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน และ 2) ท านายปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ านวน 307 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคส
แควร์ และการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ในการบริโภคเกลือโซเดียม (7.16±2.04) และการรับรู้ต่อสถานการณ์โรคที่เกิดจากการบริโภคเกลือโซเดียม (1.74±0.31)  อยู่ในระดับสูง, ทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน (3.57±0.34), ข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียมที่ส่งผลต่อสุขภาพ (1.21±0.50) และพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียม
ของครัวเรือน (0.89±0.37) อยู่ในระดับปานกลาง, ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งบริการหรือแหล่งอาหาร (4.05±0.54) อยู่ในระดับมาก และการกระตุ้นเตือนจากบุคคล ในการบริโภคเกลือโซเดียมลดลง (1.49±0.47) อยู่ในระดับดี อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน อาชีพ ความรู้ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหาร ข่าวสาร /ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียม และการกระตุ้น
เตือนจากบุคคลในการบริโภคเกลือโซเดียมลดลงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน ได้แก่ อายุ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหารบริการหรือแหล่งอาหาร และข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ร้อยละ 18.8 ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ควบคุมก ากับการผลิตอาหารที่มีเกลือโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, เกลือโซเดียม, ครัวเรือน  

ปัจจัย ᵪ𝟐 P-value* 

อายุ (ปี)     4.00 <0.001 
ระดับการศึกษา 12.00 <0.001 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 8.00 <0.001 
อาชีพ 10.00 <0.001 
ความรู้ในการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน 4.00 0.04 
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหาร 4.00 0.04 
ข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียม 4.00 <0.001 
การกระตุ้นเตือนจากบุคคลในการบริโภคเกลือโซเดียมลดลง 4.00 <0.001 

ตารางท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (n=307) 

องค์ประกอบ B SEb ß R R2 F 

อายุ (A) 0.015 0.570 0.361 0.397 0.017 56.987* 

A, ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหาร (B) 0.191 0.567 0.137 0.413 0.157 31.236* 

A, B, ข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียม (C) 0.123 0.562 0.135 0.433 0.188 23.325* 

ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน 

ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม  

และพฤติกรรมการบริโภคเกลอืโซเดียมของครวัเรือน 
Mean S.D. ระดับ 

ปัจจัยน า 

1. ความรู้ในการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน 

 
7.16 

 
2.04 

 
สูง 

2. ทัศนคติต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือน 3.57  0.34 ปานกลาง 

3. การรับรู้ต่อสถานการณ์โรคที่เกิดจากการบริโภคเกลือโซเดียม 1.74 0.31 สูง 

ปัจจัยเอื้อ 

4. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งบริการหรือแหล่งอาหาร 

 
4.05 

 
0.54 

 
มาก 

ปัจจัยเสริม 

5. ข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเกลือโซเดียมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

 

1.21 

 

0.50 

 

ปานกลาง 

6. การกระตุ้นเตือนจากบุคคลในการบริโภคเกลือโซเดียมลดลง 1.49 0.47 ดี 

พฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครวัเรือนแบ่งตามในภาพรวม 0.89 0.37 ปานกลาง 

ตารางที่ 1 ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในต าบลบางหมาก 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (n=307) 

*ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

*ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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