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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง  (Cross – sectional 
descriptive research) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอา ยุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง  กลุํมตัวอยํางท่ีศึกษาในครั้งนี้  คือ 
ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลปลาค๎าว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญจ านวน 140 คน โดยการ
สุํมอยํางงําย (Simple random sampling) รวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วย
โปรแกรมทางสถิติ โดยใช๎คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําต่ าสุด คําสูงสุด คํามัธยฐาน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช๎สถิติ Chi-square tests และ 
Fisher's Exact test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการศึกษาพบวํา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับปานกลาง ร๎อยละ 60.7 
โดยกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํยังมีพฤติกรรมที่ไมํ เหมาะสม เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  คือรับประทานข นมหวาน 
เชํน ลอดชํอง ทองหยิบ ทองหยอด ส าหรับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับดี ร๎อยละ 62.1 แตํยังมี
ความรู๎ที่ไมํถูกต๎องเก่ียวกับการบริโภคอาหาร คือ การรับประทานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เชํน ไส๎กรอก หมูยอ 
ปลาร๎า ไมํท าให๎ความดันโลหิตสูงขึ้น  ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร อยูํในระดับ ดี ร๎อยละ 77.9 แตํกลุํม
ตัวอยํางยังมีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่ไมเํหมาะสม คือ การรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันไมํมีสํ วนท าให๎
ความดันโลหิตสูงขึ้น ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อยูํในระดับปานกลาง  ร๎อยละ 50.7 และปัจจัยเสริม
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  พบวํา กลุํมตัวอยํางเคยได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากสื่อและบุคคล
ตํางๆ ร๎อยละ 90.0 โดยได๎รับจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร๎อยละ 85.0 และพบวํา อายุ ระดับ
ความรู๎และปจัจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่
ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควรมีการสํงเสริมด๎านการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือให๎มีความตระหนักในการปฏิบัติตน เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารให๎เหมาะสมกับสภาวะโรคของตน 
 
 
 
 
 



บทน า 
 ประเทศไทยได๎กลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแตํปี พ .ศ. 2548 คือ มีสัดสํวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูง
ถึงร๎อยละ 10 ประชากรสูงอายุก าลังเพิ่มขึ้นด๎วยอัตราที่เร็วมาก คือ สูงกวําร๎อยละ 4 ตํอปี ในขณะที่ประชากร
รวมเพ่ิมข้ึนด๎วยอัตราเพียงร๎อยละ 0.5 ส านักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ได๎
คาดการณ์วําประเทศไทยจะมีสัดสํวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร๎อยละ 20 ในปี พ .ศ. 2564 จัดวําเป็น
สังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ์ และจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดสํวนประชากรผู๎สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง
ร๎อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2574 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู๎สูงอายุไทย , 2558) ซึ่งจะเกิดปัญหาด๎านตํางๆตํอ
ประชากรกลุํมผู๎สูงอายุเหลํานี้ตามมา 

ประชากรผู๎สูงอายุไทย จากการส ารวจพบวํา ผู๎สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร๎อยละ 41.4 ตามกลุํม
อายุของผู๎สูงอายุ ทั้งนี้พบวํา ผู๎สูงอายุจะเป็นโรคมากข้ึนเมื่ออายุสูงขึ้น อยํางเชํนในกลุํมผู๎สูงอายุที่มีอายุ 75 ปีขึ้น
ไป เกือบครึ่งหนึ่งหรือร๎อยละ 45.6 เป็นโรคความดันโลหิตสูง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู๎สูงอายุไทย, 2556) 
โรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาที่มีแนวโน๎มสูงขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมกา รรับประทานอาหาร
สามารถท าให๎เกิดโรคความดันโลหิตสูงได๎  เชํน การรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม ทั้งนี้สามารถดูแลตนเองได๎
ด๎วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเค็ม ลดหวาน ลดไขมัน ออกก าลังกาย และตรวจรํางกายเป็นประจ า หาก
พบปัญหาเร็วก็อาจแก๎ไขได๎ (สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล , 2557) จะเห็นได๎วําโรคความดันโลหิตสูงในผู๎สูงอายุเป็น
ปัญหาที่ส าคัญ โดยพฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้นมีผลตํอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงด๎วย ดังนั้น ถ๎าผู๎สูงอายุ
มีพฤติกรรมที่ไมํดีตํอการบริโภคอาหารอาจท าให๎โรคความดันโลหิตสูงนั้นมีความรุนแรงมากข้ึน น าไปสูํการเกิด
ภาวะแทรกซ๎อนของโรคตามมาได๎ 

อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญตํอสุขภาพของบุคคลทุกวัย รวมทั้งใน 
วัยสูงอายุด๎วย การที่ผู๎สูงอายุได๎รับสารอาหารไมํเพียงพอหรือได๎มากเกินไป จะมีผลซ้ าเติมอวัยวะตํางๆใน
รํางกายที่มีแนวโน๎มจะเสื่อมอยูํแล๎วให๎เสื่อมมากข้ึน (วนัสรา เชาวน์นิยม และคณะ , 2557) จากการทบทวน
วรรณกรรม พบวํา ด๎านโภชนาการมีบทบาทส าคัญที่ท าให๎รํางกายของผู๎สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
หรือกํอให๎เกิดปัญหากับตัวผู๎สูงอายุได๎ สาเหตุสํวนใหญํเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู๎สูงอายุ 
ซึ่งมีผลตํอการยํอยและการดูดซึมของอาหาร นิสัยการกินที่อาจไมํถูกต๎องกํอให๎เกิดปัญหาทุพโภชนาการ มีทั้ง
ปัญหาการขาดแคลนสารอาหารและปัญหาโภชนาการเกินความต๎องการ สาเหตุของโรคท้ังหมดเกิดจากการกิน
ที่ไมํเหมาะสม ทั้งการกินมากเกิน ความยากจน ขาดความรู๎ทางโภชนาการ ขาดการพักผํอน ท าให๎ระบบของ
รํางกายท างานผิดปกต ิและท้ังนี้พบวํา ผู๎สูงอายุสํวนใหญํมีภาวะโภชนาการผิดปกติ คือ มีคําดัชนีมวลกายน๎อย
กวํามาตรฐานและเกินมาตรฐาน ร๎อยละ 53.6 (วิจิตรา ศรีชะนนท์ และคณะ , 2558) จากข๎อมูลดังกลําว จะ
เห็นได๎วําพฤติกรรมทางด๎านการบริโภคอาหารที่ไมํเหมาะสมสํงผลให๎เกิดผลเสียตํางๆ ตามมา เชํน โรคความดัน
โลหิตสูง ภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ เป็นต๎น ดังนั้นการจะแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ ควรที่จะมีการสํงเสริมเก่ียวกับ
การบริโภคอาหารในผู๎สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือได๎รับรู๎และตระหนักในการบริโภคอาหารให๎
เหมาะสมตํอตนเอง  



ต าบลปลาค๎าว อ าเภอเมืองอ านา จเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นชุมชนที่อยูํในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีปลาค๎าว มีจ านวนประชากรในพื้นที่ 4,283 คน มี
ประชากรผู๎สูงอายุที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 961 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.43 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด ในผู๎สูงอายุดังกลําวมีผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน  320 คน ซึ่งเป็นจ านวนถึง 1 ใน 
3 ของจ านวนผู๎สูงอายุทั้งหมด จากการส ารวจคําดัชนีมวลกายของผู๎สูงอายุ ในเขตต าบลปลาค๎าว พบวํา ผู๎สูงอายุ
ที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสํวนใหญํมีปัญหาภาวะ โภชนาการผิดปก ติ คือ มีคําดัชนีมวลกายน๎อยกวํา
มาตรฐานและเกินมาตรฐาน ร๎อยละ 51.45 (สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีปลาค๎าว
, 2563) ซ่ึงภาวะโภชนาการไมํดี อาจเกิดจากการได๎รับสารอาหาร ไมํเพียงพอหรือได๎รับมากเกินไป หรือไมํได๎
สัดสํวนที่เหมาะสม ท าให๎เกิดความผิดปกติ ของระบบและอวัยวะตํางๆ ในรํางกาย  (สัมพันธ์ ธนกิจจ ารูญ , 
2558) นอกจากนี้ผู๎สูงอายุยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
การพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  เชํน การมีทรัพยากรที่สํงเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู๎สูงอายุ 
การมีกิจกรรมในการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ การได๎รับข๎อมูลขําวสารจากสื่อตํางๆ การได๎รับค าแนะน าจาก
บุคคลตํางๆ ไมํวําจะเป็นครอบครัว หรือญาติพ่ีน๎อง รวมถึงการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมํถูกต๎อง
และไมํเหมาะสม เชํน การรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม การรับประทานอาหารที่ ท าจากกะทิหรือทอดน้ ามัน
เป็นประจ า และการดื่มน้ าอัดลม ชา กาแฟเป็นประจ า เป็นต๎น ซึ่งมีความส าคัญท่ีสํงผลกระทบตํอสุขภาพของ
ผู๎สูงอายุ (วรรณวิมล เมฆวิมล, 2555) 

ผู๎วิจัยจึงท าวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบล
ปลาค๎าว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งข๎อมูลที่ได๎สามารถใช๎เป็นแนวทางส าหรับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องในการปรับปรุงวิธีการให๎ความรู๎ด๎านการบริโภคอาหาร รวมไปถึงการสร๎างเสริมพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ให๎มีการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารที่ถูกต๎องเพ่ือ
ชํวยลดความรุนแรงของโรค และลดภาวะเสี่ยงจากปัญหาทางพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ท าให๎เกิดภาวะ
โภชนาการที่ไมํเหมาะสม โดยการวางแผนด าเนินการแก๎ไขปัญหานั้น ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง
สามารถที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง และด ารงชีวิตได๎อยํางปกติสุข 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบล
ปลาค๎าว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ ป่วยด๎วยโรค
ความดันโลหิตสูง ต าบลปลาค๎าว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

รูปแบบการวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional descriptive 

research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรค ความดันโลหิตสูง ต าบลปลาค๎าว 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีวิธีการเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสัมภาษณ์  



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู๎ทีม่ีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไป ที่ได๎รับการวินิจฉัยจากแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
วําเป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่อาศัยอยูํในต าบลปลาค๎าว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ มี
จ านวนทั้งสิ้น 320 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไป ที่ได๎รับการวิ นิจฉัยจากแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐหรือ
เอกชนวําเป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่อาศัยอยูํในต าบลปลาค๎าว อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
ซึ่งได๎มาจากการค านวณขนาดตัวอยําง โดยใช๎สูตรการประมาณคําสัดสํวน จ านวน 140 คน  
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ท าการสุํมตามสัดสํวนของจ านวน ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ในแตํ
ละหมูํ ตามความเหมาะสม จากนั้นสุํมตัวอยํางในแตํละหมูํโดยใช๎วิธีการสุํมอยํางงําย (Simple random 
sampling) โดยการจับฉลาก 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช๎แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมาเองจากการทบทวนวรรณกรรม โดยแบํ ง
ออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
1. ข๎อมูลทั่วไปเป็นแบบสัมภาษณ์ มีลักษณะค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิดที่ให๎ผู๎ ตอบ

เลือกตอบตามตัวเลือกท่ีก าหนดให๎ไว แล๎วเพียง 1 ค าตอบ หรือหลายค าตอบ  ประกอบด๎วย เพศ อายุ บุคคลที่
พักอาศัยอยูํด๎วยในปัจจุบัน ระดับการศึกษา รายได๎ครอบครัว น้ าหนัก สํวนสูง คําดัชนีมวลกาย จ านวน 8 ข๎อ 
   2. ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเป็นแบบสัมภาษณ์ จ านวน 15 ข๎อ มีลักษณะข๎อค าถาม
แบบมีตัวเลือกให๎ตอบ แบํงเป็นข๎อค าถามเชิงบวก จ านวน 13 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 1, 2, 3, 4, 5, 7 8, 9, 11, 12, 13, 
14 และ 15 ข๎อค าถามเชิงลบ จ านวน 2 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ  6 และ 10 ลักษณะของค าถามเป็นแบบให๎เลือกตอบ 2 
ตัวเลือก โดยให๎ผู๎ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว มีคะแนนระหวําง 0 – 15 คะแนน โดยให๎ความหมายของค าตอบ 

ใช ํ หมายถึง ข๎อค าถามนั้นถูกต๎อง 
ไมํใช ํ หมายถึง ข๎อค าถามนัน้ไมํถูกต๎อง 

   ก าหนดเกณฑ์การให๎คะแนน ดังนี้ 
 
    
  

 จากนั้นแบํงคะแนนรวมออกเป็น 3 กลุํม โดยใช๎เกณฑ์ของ Benjamin Bloom (Bloom, 1971 
อ๎างถึงใน สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ, 2555) 

คะแนนตั้งแตํร๎อยละ 80 ขึ้นไป  หรือคะแนนอยูํระหวําง 12 – 15 คะแนน หมายถึง  ความรู๎ในระดับด ี
คะแนนร๎อยละ 60 – 79  หรือคะแนนอยูํระหวําง 9 - 11 คะแนน หมายถึง ความรู๎ในระดับปานกลาง 
คะแนนต่ ากวําร๎อยละ 60  หรือคะแนนอยูํระหวําง 0 – 8 คะแนน หมายถึง ความรู๎ในระดับต่ า 

 

ข๎อความตอบถูก ให๎คะแนน 1 
ข๎อความตอบผิด ให๎คะแนน 0 



   3. ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารเป็นแบบสัมภาษณ์ จ านวน 15 ข๎อ มีลักษณะข๎อค าถาม
แบบมีตัวเลือกให๎ตอบ แบํงเป็นข๎อค าถามเชิงบวก จ านวน 12 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
14 และ 15 ข๎อค าถามเชิงลบ จ านวน 3 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 8, 9 และ 13 ข๎อค าถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินคํา 
(Rating Scale) มี 3 ระดับ โดยให๎ผู๎ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว มีคะแนนระหวําง 0 – 30 คะแนน โดยให๎
ความหมายของค าตอบ 

เห็นด๎วย หมายถึง ข๎อค าถามนั้นตรงกับความรู๎สึกของทําน 
ไมํแนํใจ หมายถึง ข๎อค าถามนั้นทํานไมํม่ันใจที่จะตอบเห็นด๎วย หรือไมํเห็นด๎วย  
ไมํเห็นด๎วย หมายถงึ  ข๎อค าถามนั้นไมํตรงกับความรู๎สึกของทําน 

   ก าหนดเกณฑ์การให๎คะแนน ดังนี้ 
  เชิงบวก เชิงลบ 
เห็นด๎วย ให๎คะแนน 2 0 
ไมํแนํใจ ให๎คะแนน 1 1 
ไมํเห็นด๎วย ให๎คะแนน 0 2 

 โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมของระดับความคิดเห็นตามกฎของ Best 
(1977 อ๎างถึงใน สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ, 2555) 

คะแนนสูงสุด –  คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น 
=  

30 – 0

3
     = 10 

  

แล๎วน ามาจัดระดับชํวงคะแนนพบวํา 
คะแนนรวม 20 - 30   หมายถึง มีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับดี 
คะแนนรวม   10 - 19    หมายถึง มีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับปานกลาง 
คะแนนรวม   0 -  9     หมายถึง มีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับต่ า 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เป็นข๎อค าถามแบบมีตัวเลือกให๎ตอบและข๎อ
ค าถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินคํ า (Rating Scale) มี 4 ระดับ โดยให๎ผู๎ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว จ านวน 
8 ข๎อ มีคะแนน ระหวําง 0 – 24 คะแนน โดยให๎ความหมายของค าตอบ 

 
 
  
 
 
  
 

มาก  หมายถึง หนํวยงานมีปัจจัยเอ้ือมากเพียงพอ 
ปานกลาง หมายถึง หนํวยงานมีปัจจัยเอ้ือปานกลาง 
น๎อย หมายถึง หนํวยงานมีปัจจัยเอ้ือน๎อย 
ไมํมีเลย หมายถึง หนํวยงานไมํมีปัจจัยเอื้อเลย 



 ก าหนดเกณฑ์การให๎คะแนน ดังนี้ 
มาก ให๎คะแนน   3  
ปานกลาง ให๎คะแนน   2 
น๎อย ให๎คะแนน   1  
ไมํมีเลย ให๎คะแนน   0 

       โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมของระดับความคิดเห็นตามกฎของ Best 
(1977 อ๎างถึงใน สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ, 2555) 

คะแนนสูงสุด –  คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น 
=  

24 – 0

3
     = 8 

 แล๎วน ามาจัดระดับชํวงคะแนนพบวํา 
คะแนนรวม 16 - 24   หมายถึง ข๎อมูลปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับมาก 
คะแนนรวม   8 - 15    หมายถึง ข๎อมูลปัจจัยเอือ้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับปานกลาง 
คะแนนรวม   0 -  7     หมายถึง ข๎อมูลปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับน๎อย 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร    
 เป็นแบบสัมภาษณ์ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุ มีลัก ษณะค าถามแบบ

ปลายปิด เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีให๎ผู๎ ตอบเลือกตอบตามตัวเลือกท่ีก าหนดให๎ไว แล๎วเพียง 1 ค าตอบ หรือหลาย
ค าตอบ ประกอบด๎วย การได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากสื่อและบุคคลตํางๆ จ านวน 1 ข๎อ 

  

 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
    เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ านวน 15 ข๎อ มีลักษณะข๎อค าถาม
แบบมีตัวเลือกให๎ตอบ แบํงเป็นข๎อค าถามเชิงบวกจ านวน 8 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 และ 14 ข๎อ
ค าถามเชิงลบ จ านวน 7 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 7, 8, 10, 11, 12, 13 และ 15 ข๎อค าถามเป็นแบบมาตรวจประเมินคํา 
(Rating Scale) มี 3 ระดับ โดยให๎ผู๎ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว จ านวน 15 ข๎อ มี คะแนนระหวําง 0 – 30 
คะแนน โดยให๎ความหมายของค าตอบ 

ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ทํานปฏิบัติตามข๎อความเป็นประจ า 5-7 วัน/สัปดาห์ 
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ทํานปฏิบัติตามข๎อความบางครั้ง 1-4 วัน/สัปดาห์ 
ไมํปฏิบัติเลย หมายถึง ทํานไมํเคยปฏิบัติตามข๎อความนั้นเลยในหนึ่งสัปดาห์ 

   ก าหนดเกณฑ์การให๎คะแนน ดังนี้ 
  ข๎อความเชิงบวก ข๎อความเชิงลบ 

ปฏิบัติประจ า ให๎คะแนน 2 0 
ปฏิบัตินานๆครั้ง ให๎คะแนน 1 1 
ไมํปฏิบัติเลย ให๎คะแนน 0 2 



         โดยมีเกณฑ์การแปลความหม ายของคะแนนรวมของระดับความคิดเห็นตามกฎของ Best 
(1977 อ๎างถึงใน สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ, 2555) 

คะแนนสูงสุด –  คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น 
=  

 30– 0

3
     = 10 

 แล๎วน ามาจัดระดับชํวงคะแนนพบวํา 
คะแนนรวม   20 – 30 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํในระดับด ี
คะแนนรวม   10 – 19    หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํในระดับปานกลาง 
คะแนนรวม   0 – 9 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํในระดับควรปรับปรุง 

  

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และผู๎ ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ทําน ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดย
ทดสอบใช๎ (Try out) กับประชากรที่คล๎ายกับกลุํมตัวอยําง ในจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 30 คน แล๎วน ามา
วิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ ท าการค านวณหาความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ์โดยใช๎สูตรการหา
ความคงที่ภายใน  KR-20 (Kuder-Richardson) ส าหรับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และ ค านวณคํา
สัมประสิทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  
ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได๎คําความเชื่อม่ันดังนี้ 
 ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีคําเทํากับ 0.719 
 ทัศนคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีคําเทํากับ 0.726 
 ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีคําเทํากับ 0.734 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีคําเทํากับ 0.702 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. สร๎างแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความเรีย บร๎อย ความครบถ๎วนของแบบสัมภาษณ์ให๎ครบตาม

จ านวนกลุํมตัวอยํางที่ได๎ค านวณไว๎ วางแผนจัดเตรียมเพ่ือ ให๎ผู๎ชํวยนักวิจัย น าไปสัมภาษณ์และเก็บรวบรวม
ข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง 

2. ผู๎วิจัย รับสมัครเจ๎าหน๎าที่ในพ้ืนที่ เป็นผู๎ชํวยนักวิจัย และด าเนินการอบรม 
3. ท าหนังสือถึงผู๎ใหญํบ๎านแตํละหมูํบ๎านเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
4. การลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลภาคสนาม เริ่มจาก ผู๎ชํวยนักวิจัยเข๎าพบกลุํมตัวอยํางขอความรํวมมือในการ

ตอบแบบสัมภาษณ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข๎อมูล ขั้นตอนในการตอบแบบสัมภาษณ์ในแตํละสํวนให๎แกํ
กลุํมตัวอยํางรับทราบ  และผู๎ชํวยนักวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางท่ีก าหนดไว๎ โดยผู๎ชํวย
นักวิจัยเป็นผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูลเองทั้งหมด 

5. ตรวจสอบความถูกต๎อง ครบถ๎วนและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสัมภาษณ์ และเก็บข๎อมูล
เพ่ิมเติมกรณีท่ีได๎ข๎อมูลไมํถูกต๎องและไมํครบถ๎วน กํอนน าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติตํอไป 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได๎วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แย กวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์โดยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 

1. สถิติพรรณนา  
- ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงคุณภาพ ได๎แกํ เพศ อาย ุบุคคลที่พักอาศัยอยูํด๎วยในปัจจุบัน ระดับการศึกษา  

รายได๎ครอบครัว คําดัชนีมวลกาย ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาห าร ปัจจัยเอื้อ
เกี่ยวกับในการบริโภคอาหาร  ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะใช๎การ
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาคําร๎อยละ (Percentage) 

- ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได๎แกํ อายุ รายได๎ครอบครัว และคําดัชนีมวลกายจะใช๎การวิเคราะห์
ข๎อมูลโดยวิธีการหาคําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คําต่ าสุด  (Minimum) 
คําสูงสุด (Maximum) คํามัธยฐาน (Median) เปอร์เซ็นไทล์ที่ (Percentile) 25 และ 75 

2. สถิติอนุมาน 
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางเพศ อายุ บุคคลที่พักอาศัยอยูํด๎วยในปัจจุบัน ระดับการศึกษา รายได๎

ครอบครัว  คําดัชนีมวลกาย ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ทัศนคติ เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ปัจจัยเอื้อ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุ
ที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช๎สถิติ Fisher's Exact test เนื่องจากมีคํา Expected 
value น๎อยกวํา 5 มากกวํา ร๎อยละ 20 ของ cell ทั้งหมด 

 

ผลการวิจัย 
 ปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสู ง พบวํา กลุํมตัวอยํางเป็นเพศ หญิงมากที่สุด 
ร๎อยละ 57.9 โดยมีคํามัธยฐานของอายุเทํากับ 69 ปี (P25 = 64, P75 = 76) สํวนใหญํมีอายุในชํวง 60 – 69 ปี 
ร๎อยละ 50.7 อาศัยอยูํกับคํูสมรส ร๎อยละ 60.0 จบระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร๎อยละ 84.3 มีคํามัธยฐาน
ของรายได๎ครอบครัวตํอเดือนเทํากับ 2,100 บาท (P25 = 800, P75 = 10,000) โดยรายได๎ครอบครัวตํอเดือน
มากกวําหรือเทํากับ 2,100 บาทและน๎อยกวํา 2,100 เทํากัน คือ ร๎อยละ 50.0 สํวนใหญํมีคําดัชนีมวลกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 18.5 – 22.99 กิโลกรัมตํอตารางเมตร ร๎อยละ 43.6 
 ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ผลการศึกษาระดับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่
ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง พบวํา  กลุํมตัวอยํางมีความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับ ดี มากที่สุด 
ร๎อยละ 62.1 กลุํมตัวอยํางมีความรู๎ที่ถูกต๎องเก่ียวกับกา รบริโภคอาหารมากท่ีสุด  คือ การรับประทานผักเป็น
ประจ าท าให๎ระดับความดันโลหิตลดลง ร๎อยละ 92.9 รองลงมา คือ  การรับประทานเนื้อปลาแทนเนื้อสัตว์ชนิด
อ่ืนเป็นประจ าท าให๎ระดับความดันโลหิตลดลง  และการรับประทานอาหารหมักดองเค็มท าให๎ระดับความดัน
โลหิตสูงเพิ่มขึ้น  ร๎อยละ 89.3 ส าหรับการมีความรู๎ที่ไมํถูกต๎องเก่ียวกับการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วย
ด๎วยโรคความดันโลหิตสูง โดยตอบค าถามผิด มากที่สุด  คือ การรับประทา นผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์แปรรูป เชํน  



ไส๎กรอก หมูยอ ปลาร๎า ไมํท าให๎ความดันโลหิตสูงขึ้น  รองลงมา คือ  การรับประทานเนื้อสัตว์ติดมัน เป็นประจ า 
ไมํท าให๎ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น  และการรับประทานถ่ัวท าให๎ความดันโลหิตลดลง  ร๎อยละ 60.0, 50.0 และ 
33.6 ตามล าดับ 
  ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร ผลการศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู๎สูงอา ยุ
ที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับดี มากที่สุด 
ร๎อยละ 77.9 ซึ่งมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร โดยตอบเห็นด๎วยมากที่สุด คือ การรับประทาน
เนื้อปลาเป็นประจ า สามารถชํวยลดความดันโลหิตได๎  รองลงมา คือ การรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มเป็น
ประจ าสามารถท าให๎ความดันโลหิ ตสูงขึ้นได๎  และการรับประทานผักหลายๆ  ชนิดเป็นประจ า สามารถท าให๎
ความดันโลหิตลดลงได๎  ร๎อยละ 88.6, 87.1 และ 80.7 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบวํากลุํมตัวอยําง มีทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ไมเํหมาะสม คือ การรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันไมํมีสํ วนท าให๎ความดันโลหิตสูงขึ้น  
รองลงมา คือ อาหารส าเร็จรูป เชํน บะหมี่ โจ๏ก ไมํใชํปัจจัยที่ท าให๎ความดันโลหิตสูงขึ้น  และการรับประทาน
เนื้อสัตว์แปรรูป เชํน ไส๎กรอก  หมูยอ กุนเชียง สามารถท าให๎ความดันโลหิตสูงขึ้น  โดยตอบไมํแนํใจและไมํเห็น
ด๎วย ร๎อยละ 57.9, 56.4 และ 52.1 ตามล าดับ 
 

 ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

 ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง 

พบวํา กลุํมตัวอยํางมีปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูํในระดับปานกลาง มากที่สุด ร๎อยละ 50.7 

 การมีทรัพยากรที่สนั บสนุนในการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง  พบวํา 

กลุํมตัวอยํางมีทรัพยากรที่สนับสนุนในการบริโภคอาหาร 3 อันดับแรก อยูํในระดับปานกลาง มากที่สุด คือ

ตลาดมีการขายอาหารปรุงส าเร็จที่มีรสเค็ม  รองลงมา คือ  ร๎านค๎ามีการขายอาหารกระป๋อง เชํน  ปลากระป๋อง 

เนื้อกระป๋อง และผู๎ปรุงอาหาร ประกอบอาหารที่มีรสเค็ม ร๎อยละ 56.4, 51.4 และ 51.4 ตามล าดับ สํวนการมี

ทรัพยากรที่สนับสนุนในการบริโภคอาหาร อยูํในระดับน๎อยและไมํมีเลยมากที่สุด คือ ร๎านค๎ามีการขายผักผลไม๎

ดองเค็ม เชํน ผักกาดดอง ขิงดอง มะยมดอง มะมํวงดอง ร๎อยละ 55.0 

 การมีกิจกรรมในการสํงเสริมเก่ียวกับการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง  

พบวํา กลุํมตัวอยํางมีกิจกรรมในการสํงเสริมเก่ียวกับการบริโภคอาหาร อยูํในระดับปานกลาง มากที่สุด 2 

อันดับแรก  คือ มีการรณรงค์เก่ียวกับการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยโรคคว ามดันโลหิตสูง  รองลงมา คือ  มี

โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ร๎อยละ 52.9 และ 42.9 

ตามล าดับ สํวน การอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อยูํในระดับน๎อย

และไมํมีเลย ร๎อยละ 17.2 

 



 ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

 การได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากสื่อและบุคคลตํางๆของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดัน

โลหิตสูง พบวํา กลุํมตัวอยํางเคยได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากสื่อและบุคคลตําง ๆ มากที่สุด  ร๎อย

ละ 90.0 โดยสํวนใหญํเคย ได๎รับความรู๎เกี่ ยวกับการบริโภคอาหาร จากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  

รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัว  ญาติพ่ีน๎อง หรือบุตรหลาน  และเพ่ือนบ๎าน ร๎อยละ 85.0, 56.4 และ 43.6 

ตามล าดับ 
 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

 ผลการศึกษาพบวํา พฤติกรรมการบริโ ภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง  อยูํใน

ระดับปานกลาง ร๎อยละ 60.7 กลุํมตัวอยํางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปฏิบัติได๎เหมาะสม โดยปฏิบัติเป็น

ประจ า คือ รับประทานเนื้อปลา  รองลงมา คือ ไมํ ดื่มชาหรือกาแฟ  และเลือกรับประทานอาหารโดยพิจารณา

ความสดมากกวํา อาหารหมักดอง  ร๎อยละ 61.4, 60.7 และ 57.9 ตามล าดับ ในสํวนของพฤติกรรมที่ไมํ

เหมาะสมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  คือ รับประทานถั่วชนิดตํางๆ เชํน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  โดยปฏิบัติบางครั้ง 

รองลงมา คือ ดื่มนมจืดพรํองมันเนย หรือนมขาดมันเนย  โดยปฏิบัติบางครั้ง และ รับประทานขนมหวาน เชํน 

ลอดชํอง ทองหยิบ ทองหยอดเป็นบางครั้ง ร๎อยละ 83.6, 75.7 และ 70.7 ตามล าดับ 
 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
 ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอา หารกับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง  วิเคราะห์ผลโดยใช๎สถิติ Chi-square tests และ Fisher’s Exact 

test พบวํา ปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  คือ อายุ และ ระดับ ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  มี

ความสัมพันธ์กับระดับ พฤติกรร มการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง อยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.005 และ0.045 ตามล าดับ) สํวนปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ได๎แกํ 

อายุ บุคคลที่พักอาศัยอยูํด๎วยในปัจจุบัน ระดับการศึกษา รายได๎ครอบครัวตํอเดือน คําดัชนีมวลกาย และระดับ

ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วย

โรคความดันโลหิตสูงอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ    
             ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง (n = 140) 

ปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร Chi-square tests P - value 
    เพศ   

ชาย 0.004 0.950 
หญิง 

    อายุ   
60 – 69 ปี  

10.533 
 

0.005 70 – 79 ปี 
≥ 80 ปี   

     บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน   
อยูํคนเดียว   

ใชํ 2.080 0.149 
ไมํใชํ 

อยูํกับคํูสมรส   
ใชํ 0.499 0.480 
ไมํใชํ 

อยูํกับบุตร   
ใชํ 0.006 0.940 
ไมํใชํ 

อยูํกับหลาน   
ใชํ 0.074 0.786 
ไมํใชํ 

อยูํญาติ   
ใชํ *1.679 0.176 
ไมํใชํ 

* ใช๎สถิต ิFisher’s Exact test 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ    
             ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง (n = 140) (ตํอ) 

ปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร Chi-square tests P – value 
     ระดับการศึกษา   
           ไมํได๎ศึกษา  

 
*2.431 

 
 

0.119 
           ประถมศึกษา 
           มัธยมศึกษา 
           ปริญญาตรี 
           สูงกวําปริญญาตรี 
     รายได้ครอบครัวต่อเดือน(บาท)   

น๎อยกวํา 2,000 บาท *0.268 0.605 
มากกวําหรือเทํากับ 2,000 บาท 

     ค่าดัชนีมวลกาย   
น๎อยกวํามาตรฐาน  
< 18.5 กิโลกรัมตํอตารางเมตร 

 
 

2.942 

 
 

0.230 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
18.5 – 22.99 กิโลกรัมตํอตารางเมตร 
เกินกวํามาตรฐาน  
≥ 23.0 กิโลกรัมตํอตารางเมตร 

2. ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร   
     ระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร   
           ระดับต่ า  

6.184 
 

0.045            ระดับปานกลาง 
           ระดับดี 
3. ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร   
    ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร   

ระดับต่ า   
          ระดับปานกลาง *3.763 0.052 
          ระดับดี 

* ใช๎สถิต ิFisher’s Exact test 

 

 



 ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับระดับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

 ความสัมพันธ์ระหวํางระดับปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับ ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ผลโดยใช๎สถิติ Fisher’s Exact test พบวํา ระดับปัจจัย
เอ้ือเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรค
ความดันโลหิตสูงอยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.321) 

 

ตารางท่ี 2  ความสัมพันธ์ระหวํางระดับปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับระดับพฤติกรรมการบริโภค 
              อาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง (n = 140) 

ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร Fisher’s Exact test P - value 
ระดับปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร   
    ระดับน๎อย   
    ระดับปานกลาง 2.271 0.321 
    ระดับมาก   

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้สูงอายุทีป่่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
 ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยเสริมเก่ียวกับการบริโภคอาหารกับ ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ผลโดยใช๎สถิติ Chi-square tests พบวํา ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร  มีความสัมพันธ์กับระดับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดัน
โลหิตสูงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.043) 
 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยเสริมเก่ียวกับการบริโภคอาหารกับระดับพฤติกรรมการบริโภค 
               อาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง (n = 142) 

 

 

 
 
 

ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร Chi-square tests P - value 
การได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจาก
สื่อและบุคคลต่างๆ 

  

       ไมํเคยได๎รับ 4.076 0.043 
       เคยได๎รับ 



อภิปรายผล 
 ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
  จากการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง  พบวํา กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุ ที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูงอยูํในระดั บปาน
กลาง ร๎อยละ 60.7 ซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายอยําง เชํน การที่ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ได๎เกิด
ความเคยชินในการบริโภคอาหาร ถึงแม๎วําจะได๎รับสุขศึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการบริโภคอาห ารของโรค
ความดันโลหิตสูง จากบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือจากการที่กลุํมตัวอยํางอาศัยอยูํกับคํู
สมรส บุต ร และหลานมากที่สุด  น าไปสูํการบริโภคอาหารที่ อยูํในระดับ ปานกลาง  เป็นต๎น ซ่ึงสอดคล๎องกับ
การศึกษาของกฤติน ชุมแก๎ว และชีพสุมน รังสยาธร  (2555) ได๎ศึกษาความรู๎ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารข องผู๎สูงอายุ ในจังหวัดสงขลา  พบวํา ผู๎สูงอายุในจังหวัดสงขลามากกวําครึ่ง (ร๎อยละ 54.2) มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํในระดับปานกลาง ที่เหลือ (ร๎อยละ 45.8) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูํใน
ระดับดี โดยมีคําเฉลี่ยของระดับคะแนนพฤติกรรม 58.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู๎สูง อายุบริโภคอาหารเป็นชีวิตประจ าวันอยูํแล๎ว โดยอาจบริโภคอาหารตามความเคยชิน ตามความ
สะดวก หรือตามบริโภคนิสัยของตนมาตั้งแตํเด็ก และอาจจะไมํค านึงถึงหลักโภชนาการอาหารมากนัก จึงเป็น
เหตุให๎ผู๎สูงอายุมากกวําครึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดับปานกลาง (นวนิตย์  จันทร์ ชุํม, 2556) 
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมบริโภคอาหารยังไมํถูกต๎องและเหมาะสม คือ การบริโภคอาหารหมักดองตํางๆ ชอบ
บริโภคขนมหวาน อาหารที่ไขมันสูง ดังนั้นหนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรงและที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในเรื่อง
ของการดูแลผู๎สูงอายุ ควรมีการพัฒนาและสํงเสริมทางด๎ านโภชนาการและการบริโภคอาหาร เชํน การให๎
ความรู๎กับผู๎สูงอายุถึงการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์และมีคุณคําทางโภชนาการให๎เหมาะสมกับวัย 
 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่ป่วย ด้วยโรค  
ความดันโลหิตสูง 
 จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยน าเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง พบวํา อายุ ระดับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  และ
ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอ าหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วย
โรคความดันโลหิตสูง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value =0.005, 0.045 และ 0.043 ตามล าดับ) สํวนอายุ 
บุคคลที่พักอาศัยอยูํด๎วยในปัจจุบัน ระดับการศึกษา รายได๎ครอบครัวตํอเดือน คําดัชนีมวลกาย ระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และระดับปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง อยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) 
 อายุ กับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดัน โลหิตสูง 
มีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.005) อธิบายได๎วํา  อายุของกลุํมตัวอยํางที่แตกตํางกัน
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตํางกัน สอดคล๎องกับการศึกษาของค าปุน วรรณวงษ์ (2552) ได๎ศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบวํา อายุ มี



ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู๎สูงอายุ
ที่มีอายุ 71 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดีกวําผู๎สูงอายุที่มีอายุ 66-70 ปี และ 60-65 ปี อาจเป็น
เพราะผู๎สูงอายุที่อายุมากแล๎วลูกหลานจะเป็นผู๎ดูแลเอาใจใสํเรื่องอาหารการกิน 
 ระดับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร กับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วย
โรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.045) อธิบายได๎วํา  ระดับความรู๎
เกี่ยวกับการบริโ ภคอาหารของกลุํมตัวอยํางที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตํางกัน สอดคล๎อง
กับการศึกษาเรื่อง ความรู๎ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของผู๎ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเส ม็ด อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
ของทัชชญา นิธิศบุณยกร (2558) พบวํา พฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์กับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยโรค ความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวาน อยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากประชาชนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานที่เข๎าไปรักษาท่ีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีโอกาสในการ
ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานที่ถูกต๎องยังไมํมากพอ 
ท าให๎ผู๎ป่วยมีความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต๎องอยูํในระดับปานกลาง (สุมาพร สุจ านงค์ และคณะ , 
2556) ความรู๎เป็นปัจจัยน าที่ส าคัญในการที่จะสํงผลตํอการแสดงพฤติกรรม ถึงแม๎ความรู๎ จะมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมและเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะกํอให๎เกิดการแสดงพฤติกรรม แตํความรู๎อยํางเดียวไมํเพียงพอที่จะกํอให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได๎ ยังต๎องมีปัจจัยอื่นๆ รํวมด๎วย 
 ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารกับระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรค
ความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.043) อธิบายได๎วํา  ปัจจัยเสริม
เกี่ยวกับการบริโภคอาหา รของกลุํมตัวอยํางที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตํางกัน สอดคล๎อง
กับการศึกษาของ วรรณวิมล เมฆวิมล  (2555) พบวํา ปัจจัยเสริมในการสํ งเสริมพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของผู๎สูงอายุ ซึ่งประกอบด๎วย การได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจากสื่อตํางๆ และ
การได๎รับค าแนะน า หรือการสนับสนุนให๎ปฏิบัติตนเรื่องการรับประทานอาหารของผู๎สูงอายุจากบุคคลตํางๆ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู๎สูงอายุ  ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาเรื่อง หลักพุทธธรรม
ในการสํงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครของ  คมสัน ฐิตเมธโส , เดช ชู
จันอัด และปิยวรรณ หอมจันทร์ (2557) พบวํา ผู๎สูงอายุสํวนใหญํมีพฤติกรรมเชื่อค าเชิญชวนและคล๎อยตามค า
โฆษณาสินค๎าจากสื่อตําง ๆ เชํน โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต๎น และอยากทดลองสินค๎าเสริมสุขภาพ ยาบ ารุงรํางกาย 
น้ าผลไม๎ เพ่ือสุขภาพ ฯลฯ เพราะมีความเชื่อวําในรายการ จากสื่อที่มีคนรับประทานแล๎วหาย  มาออกรายการ
และแนะน าวิธีการรับประทานอยํางถูกวิธี 
 



ข้อยุต ิ
 สรุปได๎วํา ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอา ยุที่ป่วยด๎วยโรคความดัน
โลหิตสูง  ได๎แกํ ปัจจัยน าเกี่ยวกับการ บริโภคอาหารกับ  พบวํา อายุ ระดับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  
และปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอ าหารของผู๎สูงอายุที่ป่วย
ด๎วยโรคความดันโลหิตสูง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการศึกษา พบวํา ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูงสํวนใหญํมีความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารอยูํในระดับปานกลาง และยังมีบางประเด็นที่กลุํมตัวอยํางยังเข๎าใจผิด และยังมีความรู๎น๎อยเก่ียวกับการ
บริโภคอาหาร คือ การรับประทานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เชํน ไส๎กรอก หมูยอ ปลาร๎ า ไมํท าให๎ความดัน
โลหิตสูงขึ้น เป็นต๎น จึงควรมีการเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหารผํานทางบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
 2. จากการศึกษา พบวํา ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง  สํวนมากไมํนิยมบริโภคข๎าวกล๎อง 
ข๎าวซ๎อมมือ ถั่วชนิดตํางๆ และนมจืดพรํ องมั นเนย อีกทั้ง ยังมีการ รับประทานขนมหวาน เชํน ลอดชํอง 
ทองหยิบ ทองหยอด  ดังนั้น บุคลากรทางด๎านสุขภาพท่ีดูแลผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง จึง
สามารถน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปจัดรูปแบบหรือวางแผนการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เพ่ือ ให๎มี
ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารให๎เหมาะสมกับสภาวะโรคของตน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมจากผู๎ดูแลหรือผูใ๎กล๎ชิด เชํน คูํสมรส บุตร หลานนอกเหนือจากผู๎สูงอายุ เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลจากหลายแหลํงข๎อมูล 
 2. ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่สามารถท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วย
โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีเพียง 3 ตัวแปร คือ อายุ ระดับความรู๎เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร และปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข๎องหรือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารมากข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในการให๎เครื่องมือ เชํน การอบรม บทเรียน หรือการฝึกปฏิบัติใน
เรื่องการรับประทานอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูงที่เหมาะสม เชํน การหลีกเลี่ยงการ
รับประทานเนื้อสัตว์ท าเค็ม เชํน ปลาเค็ม ปลาร๎า หรือ การหลีกเลี่ยงการเติมเก ลือ น้ าปลา หรือซอส เพ่ิมใน
อาหารที่ปรุงเสร็จแล๎ว รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมแฝง เชํน ในอาหารแปรรูป
ตํางๆ ได๎แกํ บะหมี่ เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง เป็นต๎น เพ่ือหาประสิทธิ์ผลของเครื่องมือที่ใช๎ในการทดลอง เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร๎างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมตํอไป 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุ ณผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่ให๎ค า แนะนาเป็นอยํางดียิ่ง  นางสุบรร ชิณบุตร ผู๎อ าน วยการสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ปลาค๎าว เพ่ือนรํวมงาน  และอสม. ต าบลปลาค๎าว  จังหวัด
อ านาจเจริญ รวมทั้งกลุํมตัวอยํางทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูล  ที่ท าให๎การวิจัยครั้งนี้ส า เร็จลุลํวงได๎
ด๎วยดี 
 

สถานะองค์ความรู้ 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุที่ป่วยด๎วยโรคความดันโลหิตสูง เป็นการศึกษาหาแนวทาง
ปฏิบัติที่มาจากระดับนโยบาย การศึกษาครั้งนี้ เป็นการค๎นหาให๎ได๎แนวทางการจัดการเพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของชุมชน รวมไปถึงผู๎ป่วย ท าให๎สามารถท่ีจะมีโอกาสพัฒนาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืนในอนาคต 
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