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เนื้อหาโดยย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมีระยะเวลาการศึกษา 

ตั้งแต่เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้  ทัศนคติ  พฤติกรรมและหาปัจจัย
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด  อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 162  คน เครื่องมือที่
ใช้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรมแกรมส าเร็จรูป    โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 ผลการศึกษา พบว่า พบว่า เพศหญิง จ านวน 110 คน (ร้อยละ 68.32) และเพศชาย จ านวน 51 คน 
(ร้อยละ 31.68) มีอายุส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 67 คน (ร้อยละ 41.61) มีอายุเฉลี่ย 57.98 ปี 
(S.D.=10.91) อายุมากที่สุด 85 ปี และอายุน้อยที่สุด 36 ปี ระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่    จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ านวน 104 คน (ร้อยละ 64.60) มีอาชีพท าสวน 122 คน   (ร้อยละ 75.78) รายได้
สุทธิของครัวเรือนโดยหักค่าใช้จ่ายต่อเดือน น้อยกว่า 2,001 บาท จ านวน 80 คน (ร้อยละ 49.69)                  
มีสถานภาพสมรส คู่ จ านวน 131 คน (ร้อยละ 81.37) โดยมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร จ านวน 151 คน (ร้อยละ 93.79) ส่วนใหญ่ได้รับผ่านช่องทาง โทรทัศน์ ร้อยละ 73.91 รองลงมา
ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 70.19 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 40.37 
ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยความสัมพันธ์ พบว่า เพศ  อายุ  และ การรับรู้ข่าวสาร  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ของประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 

 



 
ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

๑. ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

๒. ผู้จัดท าผลงาน  
          ผู้จัดท าผลงาน:  ชื่อสกุล นายโกวิท  ชูเรือง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               
หน่วยงาน รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด  อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

๓. บทน า      
จากรายงานสถานการณ์โรคเบาหวานของประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2559 - 2562 พบว่ามี

อัตราป่วย 1,292.79  1,344.95  1,439.04  และ 1,528.91  ต่อแสนประชากร ซึ่งสอดคล้อง
กับสถานการณ์โรคเบาหวานของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 ซึ่งพบว่า มีอัตราป่วย 
1,123.52  1,212.48  1,269.50  และ 1,408.65  ต่อแสนประชากร (ฐานข้อมูลผู้ป่วย
รายบุคคลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว )  และ
จากสถานการณ์โรคเบาหวานของอ าเภอศรีบรรพต  ตั้งแต่ ปี 2561 - 2564 พบว่ามีอัตราป่วย 
4,435.33  4,888.91  5,151.45  และ 3,372.53  ต่อแสนประชากร (ปี 2564 ข้อมูลตั้งแต่ 
ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   
                 สถานการณ์การป่วยด้วยโรคเบาหวานในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด  ตั้งแต่ ปี 2559 – 2563   พบว่า จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีการเพ่ิมขึ้น
ทุกปี ซึ่งเท่ากับ  2,739.73 , 2,948.94 , 4,086.12 , 4,613.36 และ 4,726.80 ราย  และเมื่อ
ดูในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานก็มีการเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเท่ากับ 82 , 132 , 168 , 140 และ 162  ราย 
           จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น สถานการณ์โรคเบาหวาน มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น  ซึ่งมี
สาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ ด้านที่ผสมผสานกันอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม เจตคติ 
ความรู้ และความเข้าใจ ปัจจัยด้านครอบครัว ชุมชน สังคม   และวิถีชีวิต จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมานั้น 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคผู้วิจัยส่วนใหญ่มักมุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย หรือ
การสร้างโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมากกว่าการศึกษาปจัจยัหรอืสาเหตใุน
การบริโภคอาหาร ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาปัจจัยด้านความรู้  ทัศนคติ และ 
พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีไม่ใช่ผู้ป่วยเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

4. วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
โหล๊ะเร็ด 

๕. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/ การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ของประชาชนในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง มีการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการทบทวน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารน ามาเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 



 
 

      ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
           (Independent Variables)                  (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖. วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ของ

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
เป็นการศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive study) โดยมีระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่เดือน เมษายน – 
กรกฎาคม 2564 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและเอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการ เป็น
กรอบแนวคิด   
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด ซึ่งได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน  มีค่า FBS = 100-
125  mg/dl  ในปี 2564  ซึ่งมจี านวน  161  คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด  
อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ผู้วิจัยได้สร้างข้อค าถามจากการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศัยจากกรอบ
แนวคิด ตามประเด็นของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่จะศึกษา ซึ่งมีท้ังค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) และค าถามปลายปิด (Close Ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
สุทธิของครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริโภคอาหาร จ านวน 7 ข้อ 
 ตอนที่ 2  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริโภคอาหาร ลักษณะค าถาม แต่ละข้อมี 2 ตัวเลือก 
คือ ถูก ผิด มีจ านวน 20 ข้อ ซึ่งมเีกณฑ์ในการประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ใช้คะแนนที่
ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้  โดยใช้เกณฑ์การแปลผลของ Bloom (1975) แบ่งเปน็ คะแนนที่ได้น้อยกว่า  
12 คะแนน มีระดับความรู้ต่ า  คะแนนที่อยู่ระหว่าง  12-15.80 คะแนน มีระดับความรู้ปานกลาง และ
คะแนนที่ได้มากกว่า  15.80 คะแนน  มีระดับความรู้สูง 

- ปัจจัยส่วนบุคคล   
   - เพศ 
   - อาย ุ    
   - สถานภาพสมรส 
   - อาชีพ 
   - ระดบัการศึกษา 
   - รายได้สุทธขิองครัวเรือน                             
- การรับรู้ข้อมลูข่าวสารด้านการบริโภคอาหาร     

 
 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร     
ของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร                   
- ทัศคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 



 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย มีจ านวน 20 ข้อ  
ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  ไม่
เห็นด้วย มีจ านวน  15 ข้อ แบ่งเป็นข้อความเชิงบวก และข้อความเชิงลบ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในการ
บ่งชี้ระดับทัศนคติ  โดยใช้วิธคี านวณหาอันตรภาคชั้น เพ่ือหาช่วงคะแนน  ใช้เกณฑ์ของเบส  (Best, 1977)) 
 ตอนที่ 4  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ านวน 30 ข้อ  ลักษณะค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติเป็นประจ า  ปฏิบัติบางครั้ง  ไม่เคย
ปฏิบัติ  ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) แต่ละข้อมี  3 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติเป็น
ประจ า  ปฏิบัติบางครั้ง  ไม่เคยปฏิบัต ิ  ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในการบ่งชี้ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยใช้วิธีค านวณหาอันตรภาคชั้น เพ่ือหาช่วงคะแนน  ใช้เกณฑ์ของเบส  (Best, 1977)  

โดยผู ้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ (Try out) กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง                           
ต่อโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง  ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาชนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ ใช้ KR20 (Kuder-Richardson Formula 20) ข้อ
ค าถามเกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง   ใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา  (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach (1951 อ้างถึงใน ประคอง  กรรณสูต, 2538: 49) ได้ดังนี ้
          ข้อค าถามความรู้เกีย่วกับการบริโภคอาหาร ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.841 
 ข้อค าถามทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ค่าความเชื่อมั่น =0.765 
 ข้อค าถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.751 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และรายงานผลการวิเคราะห์ ด้วยสถิติ            
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนของกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน  โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

การวิจัยครั้ งนี้ ได้ผ่ านกระบวนการรับรองการวิจัย  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย                   
ในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขรับรอง PPHOREC /2564  
COA No.10 

7. ผลการศึกษา  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 161 กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคลของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด อ าเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง ปี 2564  พบว่า เพศหญิง จ านวน 110 คน (ร้อยละ 68.32) และเพศชาย จ านวน 
51 คน (ร้อยละ 31.68) มีอายุส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 67 คน (ร้อยละ 41.61) มีอายุเฉลี่ย 
57.98 ปี (S.D.=10.91) อายุมากที่สุด 85 ปี และอายุน้อยที่สุด 36 ปี ระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่    
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 104 คน (ร้อยละ 64.60) มีอาชีพท าสวน 122 คน   (ร้อยละ 
75.78) รายได้สุทธิของครัวเรือนโดยหักค่าใช้จ่ายต่อเดือน น้อยกว่า 2,001 บาท จ านวน 80 คน (ร้อยละ 
49.69)   มีสถานภาพสมรส คู่ จ านวน 131 คน (ร้อยละ 81.37) โดยมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร จ านวน 151 คน (ร้อยละ 93.79) ส่วนใหญ่ได้รับผ่านช่องทาง โทรทัศน์ ร้อยละ 73.91 
รองลงมาทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 70.19 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 40.37 
ตามล าดับ 

 

 



ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ของประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านโหล๊ะเร็ด อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง   

  ปัจจัย 
 

                         ระดับปัจจัย 

Mean S.D. 
           สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน)  

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ความรู้ 92 57.14 57 35.40 12 7.45 15.84 2.29 
ทัศนคต ิ 131 81.37 30 18.63 - - 2.51 0.21 
พฤติกรรม 59 36.65 102 63.35 - - 2.28 0.17 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับสูง 
จ านวน 92 คน (ร้อยละ 57.14)  (X = 15.84, S.D.= 2.29) ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อยู่
ในระดับสูง จ านวน 131 คน (ร้อยละ 81.37) (X = 2.51, S.D.= 0.21) และมีระดับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 102 คน (ร้อยละ 63.35)      (X = 2.28, S.D.= 0.17)   
 
ตารางที่ 2  สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่าง ปัจจัยทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
และ ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร กับ  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  
ของประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด  อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง   
 

ปัจจัย 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (r) 

p-value ระดับความสัมพันธ์ 

เพศ 0.185 0.019* มีความสัมพันธ์ต ่ามาก 
อายุ 0.198 0.012* มีความสัมพันธ์ต ่ามาก 
ระดับการศึกษา 0.014 0.861 ไม่มีความสัมพันธ์ 
อาชีพ 0.015 0.851 ไม่มีความสัมพันธ์ 
รายได้สุทธิครัวเรือน 0.095 0.231 ไม่มีความสัมพันธ์ 
สถานภาพสมรส 0.057 0.472 ไม่มีความสัมพันธ์ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 0.155 0.050* มีความสัมพันธ์ต ่ามาก 
ความรู้ เกี่ยวกับการบริ โภค
อาหาร 

0.136 0.085 ไม่มีความสัมพันธ์ 

ทั ศนคติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร การ
บริโภคอาหาร 

0.099 0.211 ไม่มีความสัมพันธ์  

* ค่าระดับนัยส่าคัญ น้อยกว่า 0.05 
**ค่าระดับนัยส่าคัญ น้อยกว่า 0.001 



 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโหล๊ะเร็ด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ 0.05 คือ เพศ ( r=0.185 ,   p-value=-0.019 )      อายุ ( r=0.198 ,   p-value=-0.012 )      
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร( r=0.155 ,   p-value=-0.050 )       
8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/ การวิจารณ์/ ข้อเสนอแนะ/ แนวคิดเพื่อการพัฒนา/ ข้อจ ากัด  
     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านเพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ซึ่งในกลุ่มที่ศึกษา เพศหญิง 110 คน เพศชาย 51  คน ซึ่งเพศหญิงมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ดีกว่าเพศชาย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเมธินี  แหล่งหล้าเลิศสกุล และคณะ 
(2556 : บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยด้านเพศมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
จังหวัดภูเก็ต  
 ปัจจัยด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เนื่องจาก
คนในวัยนี้มีความรู้ในเรื่องอาหารและการดูแลสุขภาพ และมีประสบการณ์ชีวิต ท าให้มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ในการเลือกอาหารที่ควรบริโภค ไม่ควรบริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศศิกานต์  ศรีมณี และคณะ (2556 : บทคัดย่อ) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของพระภิกษุสงฆ์   
 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน  เพราะในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนมีข้อมูลใน
การประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร 93.8 %  แหล่งข้อมูล  
ข่าวสารที่ได้รับมากที่สุด คือ โทรทัศน์  รองลงมา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย (2558 : 13-26) พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ข้อเสนอแนะแนวคิดเพื่อการพัฒนา จากการวิจัย พบว่า กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมีระดับความรู้ 
และ ทัศนคติอยู่ในระดับดี  แต่พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับ ปานกลาง ดังนั้น ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
โดยควรที่จะมีการส่งเสริมในเรื่อง การออกก าลังกายร่วมด้วยเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเป็นโรคเบาหวาน 
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