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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู ้และความตระหนักถึงอันตรายที่จะได้รับจากการปนเปื้ อนสารเคมีใน
อาหารสด 2) การปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด 3) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้และการปฏิบตั ิดา้ นการ
ป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชน ในพื้นที่ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตาบลหนองปรื อ จานวน 418 คน แบ่ งเป็ น 2 กลุ่มคื อ 1) ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร จานวน 18 ราย โดยเลือกจากขนาดมาตรฐานร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และอีกกลุ่มคือ 2) ผูบ้ ริ โภค
จานวน 400 คน อายุระหว่าง 20-60 ปี โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านลักษณะทัว่ ไปของประชากรด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด สถิติเชิงวิเคราะห์ ใช้สถิติ หาค่าความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อ
พบนัยสาคัญทางสถิติจึงทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ถึงอันตรายจากการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด ระดับสู ง (ร้อยละ 93)
และความตระหนักถึ งอันตรายจากการปนเปื้ อนสารเคมี ในอาหารสด ระดับสู ง (ร้ อยละ 96) 2) การปฏิ บัติด้านการป้ องกันการ
ปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.91±.59) 3) ปั จจัยที่ สัมพันธ์กบั การรับรู ้เรื่ องการปนเปื้ อนสารเคมีใน
อาหารสด ได้แก่ การศึกษาและปั จจัยสุ ขภาพด้านประวัติการมีโรคประจาตัว การแพ้ยาและการแพ้อาหาร ส่ วนปั จจัยที่ความสัมพันธ์
กับการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด ได้แก่ การศึกษา รายได้ สุขภาพ และช่องทางการได้รับความรู ้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาสาคัญ: การรับรู ้ อาหารปนเปื้ อน การป้ องกันสารเคมีปนเปื้ อนในอาหารสด

Abstract
The objectives of this research were to study 1) perception and awareness of health problems due to chemical
contaminant in fresh food and 2) protection practices of people regarding chemical fresh food contamination and 3) factors affecting
perception and protection practices of people regarding chemical fresh food contamination.
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The samples were 418 respondents from the population in Nongprue Sub-District. Two Samples group were: 1) eighteen
purposive sampled restaurant owners choose by small, medium and large size. 2) four hundred consumers aged 20-60 years living
in the study area were randomized by using simple sampling method. Data were collected by questionnaires and interviews and
recorded in information sheets, then analyzed using descriptive statistics i.c. mean, standard deviation, t-test, correlation coefficient
and One way ANOVA or F-test and paired comparison with Scheffe method.
Results showed that 1) the majority had high general knowledge (9 3 % ) and awareness (9 6 % ) of fresh food
contamination; 2) fresh food contamination reduction practice were considered to be in high level (3.91±.59); 3) factors related to
chemical fresh food contamination perception were education and personal health, namely, sickness/disease and food/medication
allergies. Similarly, factors related to chemical fresh food contamination practice were education, income, health and information
exposure (p<0.05).
Keywords: Perception, Food Contamination, Fresh Food Contaminated Prevention

1. บทนา
อาหารปลอดภัยเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญสาหรับมนุษย์ ในการดารงชีวิตเพื่อให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพที่ดี
ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ การมีสุขภาพดีของประชาชนถือเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ สถานการณ์การเจ็บป่ วย
อัน เนื่ อ งมาจากอาหาร (Food borne diseases) เกิ ด จากปั ญ หาภาคการเกษตรที่ ปรั บเปลี่ ย นจากการเพาะปลู ก เพื่ อบริ โภคภายใน
ครอบครัว ภายในประเทศ มาเป็ นการเพาะปลูกเพื่อการส่ งออก และการเปลี่ยนมาเป็ นอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ ประเทศ
ไทยนาเข้าสารเคมีทางการเกษตรมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในปี 2543 - 2548 มีปริ มาณการนาเข้าถึง
71,444 ตัน/ปี คิดเป็ นมูลค่า 9,194 ล้านบาท/ปี จากรายงานการสารวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า
ประเทศไทยมีเนื้อที่ทาการเกษตรมากเป็ นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็ นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็ นอันดับ 4
ของโลก และนาเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร เป็ นเงิน 30,000 ล้านบาท ต่อปี (กันทิมา,2552.) จากการเปิ ดเผยโดยองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ว่าในแต่ละปี มีประชาชนล้มป่ วยจากการบริ โภคอาหารปนเปื้ อน ประมาณ 600 ล้านคน หรื อเกือบ 1 ใน 10 ของ
ประชากรทั้งโลก ประมาณ 420,000 คนเสี ยชี วิต ซึ่ งเกื อบ 1 ใน 3 เป็ นเด็กเล็ก โดยสิ่ งปนเปื้ อนในอาหารมีท้ งั แบคทีเรี ย เชื้ อไวรัส
พยาธิ ชีวพิษ และสารเคมี(https://www.dailynews.co.th/foreign/364911, 3 ธันวาคม 2558)
พื้นที่ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็ นที่ต้ งั ของเมืองพัทยา ซึ่ งมีชายหาดพัทยาและสถานที่ท่องเที่ยว
มากมาย เป็ นที่นิยมแห่งหนึ่งของประเทศ มีประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านการให้บริ การร้านอาหาร บริ การห้องพักและบริ การ
ด้านการท่องเที่ ยวและสถานบันเทิ ง ต่างๆ มากมาย ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ ยวจากในประเทศและต่างประเทศจานวนมากเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อนและรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเลสดต่างๆ จะได้รับความนิ ยมสั่งมารับประทาน หรื อเลือก
ซื้อมาประกอบอาหารรับประทานเอง รวมทั้งการซื้อนากลับไปเป็ นของฝาก ซึ่งมียอดจาหน่ายอาหารสด ในแต่ละวัน เป็ นจานวนมาก
การป้ องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการบริ โภคอาหารที่ ไม่สะอาดปลอดภัย ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยและเสี ยชี วิต
ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ และทางการค้า จึงมีความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วนของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนิ นงานด้านอาหาร
ปลอดภัย เพื่อลดการเจ็บป่ วย และการสูญเสี ยในการบริ โภคอาหารที่ไม่สะอาดปลอดภัย
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยการรับรู ้และการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมี
ในอาหารสดของประชาชน ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ในการให้ความรู ้ประชาชน
ส่งเสริ มให้เกิดการรับรู ้และการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิดา้ นการป้องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีและ
ไม่เกิดการเจ็บป่ วยจากการบริ โภคอาหาร ของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เพื่อความมัน่ คงทางอาหารสื บไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาการรับรู ้และความตระหนักถึงอันตรายที่จะได้รับจากการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชนตาบล
หนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. ศึกษาการปฏิบตั ิการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด ของประชาชน ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
3. ศึ กษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้และการปฏิ บตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชน
ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

3. ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาจากประชาชนที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่ หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 12 และหมู่13 ตาบลหนองปรื อ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ปั จจัยการรับรู ้และการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด ของ
ประชาชน ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยประชากรที่ศึกษาเป็ นประชาชนในพื้นที่ตาบลหนองปรื อ อายุระหว่าง
20 -60 ปี จานวน 50,821 คน มากาหนดตัวอย่าง โดยใช้สูตร “Taro Yamane” ทาโรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 400
คน ซึ่ งเป็ นการเลือกกลุ่มโดยแบ่งสัดส่ วนและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูล ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยการทบทวนวรรณกรรม มีเนื้ อหาครอบคลุมตัวแปร ดังนี้ แบบสอบถาม ปั จจัย
การรับรู ้และการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชนในตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี จานวน 42 ข้อ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปจานวน 12 ข้อ ส่ วนที่ 2 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับ
สารเคมีปนเปื้ อนในอาหารสด จานวน 10 ข้อ ส่ วนที่ 3 การรับรู ้จานวน 5 ข้อ ส่ วนที่ 4 ความตระหนักรู ้ จานวน 5 ข้อ ส่ วนที่ 5 การ
ปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีจานวน 10 ข้อ แบบสัมภาษณ์ การรับรู ้และการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมี
ในอาหารสดของประชาชนในตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จานวน 7 ข้อ ทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือหาค่าความ
เที่ยงโดยทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.751 ดาเนิ นการเก็บแบบสอบถาม
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2560 โดยการทาความเข้าใจถึงวิธีการเก็บแบบสอบถามกับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในตาบลหนองปรื อ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย Means) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ ( r ) การวิเคราะห์ทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -way
ANOVA)

ความหมายของค่ าเฉลีย่ ใช้ เกณฑ์ กาหนดระดับดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 แสดงว่า ปฏิบตั ิมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 แสดงว่า ปฏิบตั ิมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 แสดงว่า ปฏิบตั ิปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 แสดงว่า ปฏิบตั ินอ้ ย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 แสดงว่า ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
สถิติเชิงวิเคราะห์ ใช้สถิติ t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบนัยสาคัญทางสถิติจึงทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีของ เชฟเฟ่ “Scheffe” และ LSD

5. ผลการศึกษา
5.1) ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ประชาชนส่ วนใหญ่ที่ศึกษาเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.50 อายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.75 สถานภาพสมรส คิด
เป็ นร้อยละ 50.25 มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 52.50 การศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย/เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 75.25
รายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 76.00 มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีโรคประจาตัว 360 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.00
ได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับสารเคมีปนเปื้ อนในอาหารจากวิทยุโทรทัศน์มากที่สุดจานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.80 ไม่เคยได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารจานวน 365 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.25 ปรุ งอาหารบริ โภคเองภายในครัวเรื อน
บางครั้ งจานวน 200 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 50.00 เข้าใจว่ามีการปนเปื้ อนสารเคมี ในอาหารสดจานวน 388 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 97.00
อาหารที่คิดว่าน่าจะมีสารปนเปื้ อนมากที่สุดประเภทเนื้อสัตว์จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.75

5.2) ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับสารเคมีทปี่ นเปื้ อนอยู่ในอาหารสด
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นอาหารสด พบว่าประชาชนมีความรู ้ทวั่ ไปในเรื่ องของสารเคมีอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีความรู ้เรื่ องสารฟอร์ มาลิน เป็ นสารป้ องกันการเน่าเสี ย ผูข้ ายมักนาใส่ ในอาหารเพื่อป้ องกันการเน่าเสี ย และดูสดใหม่อยู่
เสมอ คิดเป็ นร้อยละ 98.0 อาหารที่มกั ตรวจพบสารฟอร์มาลิน ได้แก่อาหารทะเลสด เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักและผลไม้ คิดเป็ นร้อยละ 98.0
หากบริ โภคสารกันราในปริ มาณมากจะทาลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร และลาไส้ ทาให้เป็ นแผล ความดันต่า ถ้าแพ้สารกันรา จะทาเป็ น
ผื่นคันตามตัว อาเจียน หู อ้ือ มีไข้ คิดเป็ นร้อยละ 98.0 สารบอแรกซ์ปนเปื้ อน อยูใ่ นอาหาร เช่น ทอดมัน ลูกชิ้น ไส้กรอก คิดเป็ นร้อย
ละ 97.0 อันตรายจากการบริ โภคสารฟอกขาว จะทาให้เกิดการอักเสบในอวัยวะทีสมั ผัส เช่น ปาก คอ กระเพาะอาหาร คิดเป็ นร้อยละ
97.0 และมีความรู ้ในเรื่ องสารเคมีกาจัดศัตรู พืชที่ใช้ในระหว่างการเพาะปลูก ขณะเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว พบมีการตกค้าง
ปนเปื้ อนในผักสด ผลไม้สด คิดเป็ นร้อยละ 96.8
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5.3 การรับรู้ด้านการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด
ในภาพรวม พบว่าประชาชนมีการรับรู ้ถึงอันตรายจากการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดระดับสูง คิดเป็ นร้อยละ 93 รับรู ้
ว่าการล้างผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ต่างๆ ก่อนการปรุ งอาหารเป็ นการลดการปนเปื้ อนสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลง คิดเป็ นร้อยละ 98.3
และรับรู ้วา่ การตรวจหาสารเคมีที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นอาหารได้โดยการใช้ชุดทดสอบสารเคมีในอาหารสดและวิธีการตรวจสอบใน
ห้องปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้อยละ 95.8

5.4 ความตระหนักถึงอันตรายทีจ่ ะได้ รับจากการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด
ในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายจากการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ
96 มีความตระหนักถึงอันตรายที่จะได้รับสารเคมีสาคัญที่มกั พบปนเปื้ อนอยูใ่ นอาหาร 5 ชนิด คือ สารบอแรกซ์ สารกันรา
สารฟอร์ มาลิน สารฟอกขาว และสารเคมีกาจัดศัตรู พืช คิดเป็ นร้อยละ 98.5 มีความตระหนักถึงอาหารที่ปนเปื้ อนสารเคมีวา่ ส่ งผล
กระทบต่อผูบ้ ริ โภคโดยตรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คิดเป็ นร้อยละ 97.8

5.5 การปฏิบัติด้านการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด
ตารางที่ 1 การปฏิบัติด้านการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด
ด้านการปฏิบัติ
1. เลือกซื้ออาหารที่สด และสะอาดไปปรุงอาหาร
2. ใช้ น้า ล้ า งและท าความสะอาดอาหาร ทุ ก ชนิ ด เพื่ อ ลดการ
ปนเปื้ อนสารเคมีที่อยู่ในอาหาร
3.หลีกเลีย่ งอาหารที่มักตรวจพบว่ามีการปนเปื้ อนสารเคมี
4. ล้ างมื อให้ สะอาดก่ อนการปรุ งอาหาร และก่ อนการ
รับประทานอาหาร
5. ศึ ก ษาข้ อ มู ล ความปลอดภั ย อาหาร และติ ด ตามข่ า วการ
ปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารจากสื่ อต่ างๆเป็ นประจา
6. เลือกซื้ อผักประเภทใบ มากกว่ าประเภทหัวที่จะสะสมยาฆ่ า
แมลงไว้มากกว่า
7. ไม่ ท านอาหารซ้ า ๆ ควรทานอาหารให้ ห ลากหลาย เพื่ อ
หลีกเลี่ย งการสะสมของสารเคมีที่ ต กค้ าง และปนเปื้ อนอยู่ ใน
อาหาร
8. เปลีย่ นมาบริโภคผัก และผลไม้ พืน้ บ้ านที่ปลูกเอง
9. ยึดหลัก 3 ป ในการเลือกซื้ออาหาร ได้ แก่ ปลอดภัย ประหยัด
และประโยชน์

2
(.5)
2
(.5)

น้ อย
ครั้ง
8
(2.0)
5
(1.3)

ระดับการปฏิบัติ
เป็ นครั้ง
คราว
30
(7.5)
22
(5.5)

บ่ อย
ครั้ง
55
(13.8)
65
(16.3)

เป็ น
ประจา
305
(76.3)
306
(76.5)

2
(.5)

13
(3.3)

50
(12.5)

82
(20.5)

1
(.3)
5
(1.3)
6
(1.5)
8
(2.0)

8
(2.0)
55
(13.8)
81
(20.3)
81
(20.3)

36
(9.0)
140
(35.0)
185
(46.3)
190
(47.5)

10
(2.5)
2
(.5)

79
(19.8)
36
(9.0)

157
(39.3)
113
(28.3)

ไม่ เคย

ค่าเฉลีย่
(SD)

ความหมาย

4.63
(.75)
4.67
(.68)

มากที่สุด

253
(63.3)

4.43
(.87)

มากที่สุด

115
(28.8)
145
(36.3)
97
(24.3)
92
(23.0)

240
(60.0)
55
(13.8)
31
(7.8)
29
(7.3)

4.46
(.76)
3.48
(.94)
3.17
(.89)
3.13
(.89)

มากที่สุด

117
(29.3)
175
(43.8)

37
(9.3)
74
18.5

3.23
(.95)
3.71
(.89)

มากที่สุด

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
ด้านการปฏิบัติ

ไม่ เคย

10. ไม่ ซื้ออาหารสดหรื อบริโภคอาหารจากร้ านค้ าที่ไม่ สะอาด
ไม่ ได้มาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหาร
รวม

5
(1.3)

ระดับการปฏิบัติ
น้ อย
เป็ นครั้ง
ครั้ง
คราว
17
62
(4.3)
(15.5)

1.0 – 1.80 = น้อยที่สุด 1.81 – 2.60.= น้อย 2.61 – 3.40 = ปานกลาง 3.41 – 4.20 = มาก

บ่ อย
ครั้ง
105
(26.3)

เป็ น
ประจา
211
(52.8)

ค่าเฉลีย่
(SD)

ความหมาย

4.25
(.95)
3.91
(.59)

มากที่สุด
มาก

4.21-5=มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด, มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (𝑥̅ =3.91, SD=.59)

5.6 การรับรู้ และการปฏิบัติด้านการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของผู้ประกอบการร้ านอาหาร
1. ได้รับความรู ้ดา้ นอาหารปลอดภัย จากวิทยุโทรทัศน์ มากที่สุด และรองลงมา จากหนังสื อพิมพ์และอินเตอร์เน็ท
2. รู ้วา่ แหล่งที่มาของอาหารสด ได้มาจากตลาดสดในพื้นที่ มากที่สุด และรองลงมา ได้มาจากห้างสรรพสิ นค้า
3. ด้านการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมี ด้วยวิธีการทาความสะอาดอาหารโดยการใช้น้ าสะอาดล้างทาความสะอาด ก่อน
การและก่อนการบริ โภค มากที่สุด และรองลงมา ด้วยวิธีใช้น้ าส้มสายชู น้ าด่างทับทิม แช่ผกั ผลไม้ ก่อนการปรุ งอาหาร
4. ด้านการปนเปื้ อนสารเคมี โดยมีการรับรู ้วา่ มียา่ ฆ่าแมลงปนเปื้ อน อยูใ่ นข้าว ผักและผลไม้มากที่สุด และรองลงมามีการ
รับรู ้วา่ มีสารเร่ งเนื้อแดง และสารบอแรกซ์ปนเปื้ อนอยูใ่ นเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมูและเนื้อไก่
5. ด้านผลกระทบต่อสุ ขภาพและอันตรายที่ได้รับเมื่อบริ โภคอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้ อน โดยมีอาการท้องเสี ย มากที่สุด
และรองลงมาโดยมีอาการอาเจียน เวียนศีรษะ
6. ด้านการหลีกเลี่ยงการได้รับสารเคมีที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นอาหารสด โดยการล้างน้ าสะอาด ก่อนการรับประทาน มากที่ สุด
และรองลงมาโดยการปรุ งให้สุกก่อนการรับประทาน
7. หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้ ออาหารสด โดยใส่ ใจในการเลือกซื้ ออาหารที่สดใหม่ทุกชนิ ด มากที่ สุด และรองลงมาโดย
เลือกซื้ออาหารที่มีฉลากปลอดสารพิษ

5.7 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการรั บรู้ และการปฏิบัติด้านการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ ด้านการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดกับลักษณะทาง
ประชากร
ข้อมูลทัว่ ไป

ความแปรปรวน

ss

df

MS

F

p-value

สถานภาพ

ระหว่างกลุ่ม

.005

2

.002

.192

.825

การศึกษา

ระหว่างกลุ่ม

.118

3

.039

3.126

.026

รายได้

ระหว่างกลุ่ม

.088

3

.029

2.312

.076
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ข้อมูลทัว่ ไป

ความแปรปรวน

ss

df

MS

F

p-value

สุขภาพ

ระหว่างกลุ่ม

.143

3

.048

3.807

.010

อาชีพ

ระหว่างกลุ่ม

.084

6

.014

1.092

.367

ช่องทางการได้รับความรู้

ระหว่างกลุ่ม

.054

5

.011

.840

.522

จากตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบระหว่างลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่สถานภาพ รายได้ อาชีพ และช่องทาง
การได้รับความรู ้ กับการรับรู ้ดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด พบว่าลักษณะทางประชากร ด้านสถานภาพ รายได้
อาชีพ และช่องทางการได้รับความรู ้ ที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
เมื่อพิจารณาลักษณะทางประชากร ด้านการศึกษา และสุ ขภาพ กับการรับรู ้ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (F=3.126,df=3, p<0.05 และ F=3.807,df=3, p<0.05) ตามลาดับ

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบระหว่ างการปฏิบัติด้านการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด กับลักษณะทาง
ประชากร
ข้อมูลทัว่ ไป

ความแปรปรวน

ss

df

MS

F

p-value

สถานภาพ

ระหว่างกลุ่ม

2.176

2

1.088

3.118

.045

การศึกษา

ระหว่างกลุ่ม

4.470

3

1.490

4.332

.005

รายได้

ระหว่างกลุ่ม

6.374

3

2.125

6.266

.000

สุขภาพ

ระหว่างกลุ่ม

3.350

3

1.117

3.221

.023

อาชีพ

ระหว่างกลุ่ม

1.538

6

.256

.724

.631

ช่องทางการได้รับความรู ้

ระหว่างกลุ่ม

5.122

5

1.024

.978

.012

จากตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบระหว่างลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่อาชีพ กับการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการ
ปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมี
ในอาหารสด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
เมื่อพิจารณาการลักษณะทางประชากร ด้านสถานภาพ การศึกษา รายได้ สุ ขภาพ และช่องทางการได้รับความรู ้ กับการ
ปฏิ บัติดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมี ในอาหารสด พบว่ามี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ดังนั้นจึ ง
ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลัก นั้น คื อ สถานภาพ การศึ ก ษา รายได้ สุ ข ภาพ และช่ อ งทางการได้รั บ ความรู ้ ที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี ร ะดับ
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดที่แตกต่างกัน

6. อภิปรายผลการวิจัย

8

จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยการรับรู ้และการปฏิบตั ิดา้ นการป้ อ งกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชน ตาบล
หนองปรื อ จังหวัดชลบุรี พบว่า
การรับรู ้ และความตระหนักถึงอันตรายที่จะได้รับจากการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชน ตาบลหนองปรื อ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 93 และ ร้อยละ 96) ตามลาดับ
การปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชน ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =3.91, SD=.59)
การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้และการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมี ในอาหารสดของประชาชน
ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า
เพศ ที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันกับการรับรู ้ และการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด
ของประชาชน ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อายุ มีความสัมพันธ์ทางลบระดับต่า กับการรับรู ้ดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด และอายุที่แตกต่างกัน
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่า กับการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชน ตาบลหนองปรื อ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การศึกษา และสุ ขภาพ ที่มีความแตกต่างกัน มีการรับรู ้ดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
สถานภาพ การศึ กษา รายได้ สุ ขภาพ และช่ องทางการได้รับความรู ้ ที่ แตกต่างกัน มี การปฏิ บัติด้านการป้ องกันการ
ปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

7. ข้ อเสนอแนะ
ให้มีการรณรงค์ในกลุ่มเป้ าหมาย ที่มีการศึกษาน้อยกว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน กลุ่ม
สถานภาพโสด กลุ่มที่ไม่ได้เปิ ดรับสื่ อจากวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้มีการรับรู ้และการปฏิบตั ิที่เหมาะสมถูกต้องมากยิง่ ขึ้น ในการปฏิบตั ิ
ด้านการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสดของประชาชน ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ จากงานวิจยั
พบว่า ในสังคมปั จจุบนั การดาเนิ นชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่มีเวลาปรุ งอาหารเอง การเลือกบริ โภคอาหารจาก
ร้านอาหารที่เปิ ดให้บริ การอยูท่ วั่ ไป จึงได้รับความนิยมอย่างสูง และนับวันจะมีจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ เสนอว่าควรเพิ่มการศึกษา การ
รับรู ้และการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันการปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารสด ในส่วนของผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อให้
การดาเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ครอบคลุมทุกกลุ่ม และเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ องนี้สาเร็ จได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากรองศาสตราจารย์ปาริ ฉตั ร ช้างสิ งห์ รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรี ดา
คุณบุบผา ส่ งสกุลชัย และคุณมนตรี เหล่าดี ในการให้ความรู ้ ความเข้าใจในการศึกษาครั้งนี้ ตลอดจนตรวจสอบเครื่ องมือในการทา
วิทยานิ พนธ์ และคุณเกษกมล เจริ ญคลัง ผูช้ ่วยนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข สานักการสาธารณสุ ขเมือง
พัทยา เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและสนับสนุนข้อมูลประกอบการทาวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
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ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆนักศึกษาที่ช่วยเป็ นที่ปรึ กษา และให้กาลังใจด้วยดีตลอดมาจนวิทยานิพนธ์สาเร็ จลุล่วง
ด้วยดี
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