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บทคดัย่อ 
 การศึกษานีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ความรู้  
และทศันคติเก่ียวกบัน า้มนัประกอบการท าอาหาร ในพืน้ที่ต าบลกดุน า้ใส อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแกน่  
กลุม่ตวัอย่างเป็นตวัแทนจากครัวเรือนที่มีหน้าที่หลกัในการประกอบอาหาร จ านวน 350 คน ได้รับการ
ตอบแบบสอบถามกลบั 327 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.43 เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จ านวน ร้อยละ t- test และ Chi-
square test 
 ผลการศกึษา พบวา่ ครัวเรือนสว่นใหญ่มีการใช้น า้มนัในการปรุงอาหาร ร้อยละ 72.5 ใช้เฉลี่ย 
3 มือ้ตอ่สปัดาห์ ร้อยละ 41.0 ใช้น า้มนัถัว่เหลืองในการปรุงอาหาร ร้อยละ 59.6 ใช้น า้มนัหมใูนการปรุง
อาหาร ร้อยละ 48.3 และใช้น า้มนัมะพร้าวในรอบสามเดือนที่ผ่านมา เพียง ร้อยละ 16.8 สว่นใหญ่ ซือ้ที่
ร้านขายของช าทัว่ไป ร้อยละ 65.7 เหตผุลที่เลอืกซือ้เพราะราคาเหมาะสม ร้อยละ 50.2 เลือกซือ้ยี่ห้อเดิม
เป็นประจ า ร้อยละ 47.1 สว่นใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 64.8 และไม่เห็นด้วยว่าการ
ประกอบอาหารให้อร่อยต้องผา่นการทอดด้วยน า้มนัเทา่นัน้ ร้อยละ 36.7 
ค ำส ำคัญ : น า้มนัประกอบการท าอาหาร การบริโภคน า้มนั 
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COOKING OIL CONSUMPTIONS HOUSEHOLDS IN KUT  
NAM SAI SUB-DISTRICT, NUM PHONG DISTICT,  
KHON KAEN PROVINCE 
 

Jeeraphan Baobuangern* ,  Pattapong Kessomboon** 
 
ABSTRACT 
 This study was a descriptive study. The purpose is to study consumer behavior, 
attitudes and knowledge about cooking oil in Kut Nam Sai, Nam Phong District, Khon 
Kaen province. Altogether, 327 out of 350 samples (93.43%) who are primarily responsible 
for cooking were interviewed in March 2016. Data were analyzed using descriptive 
statistics, t- test statistics and Chi-square test. The study found that most households 
(72.5%) used cooking oil. Most (41.0%) used oil on average three times a week. Types of 
oil they mostly used were soy bean oil (59.6%) and lard (48.3%). Only 16.8 % had ever 
used coconut oil in the past three months. They mostly bought the oil at grocery (65.7%), 
based on reasonable prices (50.2%) and the same brand (47.1%). Level of knowledge on 
fat was moderate (64.8%). Most did not agree that frying with oil is essential to make food 
delicious (36.7%). 

Key Word : Cooking oil, Cooking oil consumptions   
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ภมิูหลังและเหตุผล (Background and rationale) 
 ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพของคนใน
โลกในปัจจุบนั จากสถิติที่องค์การอนามยัโลก 
พบว่าป่วยเป็นโรคเรือ้รังมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในประเทศที่มีรายได้ต ่าและปานกลาง1 นบัวา่
เป็นภยัคกุคามด้านสขุภาพอยา่งมาก2-4 
 ปั ญห า สุ ข ภ า พ ข อ ง ค น ไ ท ย ก็
คล้ายกัน พบว่าป่วยเป็นโรคเรือ้รังมากขึน้
เช่นกัน  โดยผู้ ชายเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง 
ร้อยละ18 โรคหวัใจและหลอดเลือด ร้อยละ
18 และโรคเบาหวาน  ร้อยละ 3 ส าหรับ
ผู้หญิงเจ็บป่วยด้วย โรคมะเร็ง  ร้อยละ 23
โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 22 และ
โรคเบาหวาน ร้อยละ 95 สาเหตขุองปัญหา
สว่นหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารที่มีผลเสีย
ต่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารปนเปื้อนสารเคมี 
อาหารหวาน อาหารเค็ม อาหารที่มีไขมนัสงู
โดยเฉพาะไขมนัทรานส์ ซึ่งเป็นสาเหตสุ าคญั
ที่ก่อให้เกิดโรคหวัใจ  โรคเบาหวาน  โรคอ้วน 
โรคความเสื่อมอื่นๆ 6 และอีกสาเหตหุนึ่งที่ท า
ให้หลอดเลอืดอดุตนัได้เร็วกวา่ไขมนัสตัว์ เพิ่ม
ระดบัไขมนั LDL (ไขมนัเลว) และลดระดบั 
HDL (ไขมนัดี) มีผลต่อความเสี่ยงในการเป็น
โรคหวัใจและหลอดเลอืด คือ เนยเทียม7 
 คนส่วนใหญ่ในโลกใช้น า้มันพืช 
ในช่วงเวลาไม่นาน8-13 เพราะเช่ือว่าท าให้
ป้องกนัโรคหวัใจและโรคแห่งความเสื่อมอื่นๆ 
แต่อบุตัิการณ์ของโรคดงักลา่วกลบัเพิ่มขึน้14  
จากสถิติพบว่า โดยเฉลี่ย 1 เดือน คนไทย
บริโภคน า้มนัพืชประมาณคนละ 1 ลิตร หรือ 

1.1 กิโลกรัมต่อเดือน นบัเป็นสถิติที่สงูมาก 
เพราะไขมัน ทรานส์ ท าให้เสี่ยงต่อการเกิด
โรคหวัใจ โรคหลอดเลือด โรคความดนัโลหิต
สงู15 จึงควรมีการศกึษาพฤติกรรมการบริโภค
น า้มนัของประชาชนในปัจจุบนั เพื่อติดตาม
สถานการณ์และน า ข้อมูลไปใ ช้ ในการ
วางแผนแก้ไขป้องกนัปัญหาตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ (Objective)  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
น า้มนัประกอบการท าอาหารของครอบครัว 
ต.กดุน า้ใส อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น   

2. เพื่อศึกษาความรู้เก่ียวกบัน า้มนั
ประกอบการท าอาหารของครอบครัว  
ต.กดุน า้ใส อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 

3. เพื่อศกึษาทศันคติเก่ียวกบัน า้มนั
ประกอบการท าอาหารของครอบค รัว             
ต.กดุน า้ใส อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น   

 
ระเบียบวิธีศึกษำ (Methodology) 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research) แบบ
ภาคตัดขวาง (Cross Sectional Study) 
ด าเนินการในพืน้ที ่10 หมูบ้่าน ในเขต ต.กดุน า้ใส 
อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น ระยะเวลาในเก็บข้อมลู
อยู่ในเดือนมีนาคม 2559 ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ตวัแทนสมาชิกในครัวเรือนที่
ท าหน้าที่หลกัในการปรุงอาหาร หลงัคาเรือน
ละ 1 คน ค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้
สตูรดงันี ้
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 N คือ จ านวนประชากรทัง้หมด 

2,166 ครัวเรือน e คือ ค่าความผิดพลาดที่

ยอมให้เกิดขึน้ในการสุม่ตวัอยา่งครัง้นีร้้อยละ 

5 มีค่า 0.05, Z คือ ค่ามาตรฐานปกติที่ได้

จากตารางการแจกแจงปกติมาตรฐานซึ่ง

ขึน้อยู่กับระดบัความเช่ือมัน่ที่ก าหนดในที่นี ้

ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95 จะได้

ค่า Z มีค่า 1.96, P คือ ค่าสดัสว่นประมาณ

การไว้ที่ร้อยละ 50 มีค่า 0.5, n คือ ขนาด

ตวัอย่าง ซึ่งค านวณได้เท่ากบั 327 ครัวเรือน 

บวกเผ่ือการไม่ร่วมมือ ร้อยละ 7 หรือ 23 

ครัวเรือน รวมจ านวนตวัอย่าง 350 ครัวเรือน 

การสุ่มตัวอย่างใ ช้วิ ธี การสุ่มอย่างง่ าย 

(Simple Random Sampling) 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสมัภาษณ์ มีทัง้หมด 3 ส่วน 
คือ สว่นที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป จ านวน 13 ข้อ สว่น
ที่ 2 แบบสมัภาษณ์ความรู้เร่ืองการใช้น า้มนั
ประกอบการท าอาหาร จ านวน 20 ข้อ สว่นที่ 
3 แบบสัมภาษณ์ทัศนคติเก่ียวกับน า้มัน
ประกอบการท าอาหาร น า้มนัทอดซ า้ จ านวน 
10 ข้อ เป็นค าถามปลายปิดให้เลือกตอบ 
หลงัจากทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการของครอนบาช 

(Cronbach’s method) ได้ค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (Alpha coeffecient) ด้านทศันคติ
เทา่กบั 0.703 ด้านความรู้เทา่กบั 0.738   
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ทางสงัคมศาสตร์ โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) มัธยฐาน (Median) ค่า
ต ่าสดุ (Min) ค่าสงูสดุ (Max) และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติ Chi-square test และ 
Student t-test  
 ในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยตระหนัก
ถึงจริยธรรมการวิจยั 3 ประการ ได้แก่ หลกั
ความเคารพในบคุคล (Respect for person) 
หลกัคุณประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดอนัตราย 
(Beneficence) และหลกัยุติธรรม (Justice) 
การวิจัยนี ไ้ ด้ รับการยกเว้นการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ วนัที่ 24 ธันวาคม 
2558 ตามหมายเลขส าคัญโครงการ 
HE581495 
 
ผลกำรศึกษำ (Results)  

การบริโภคน า้มันประกอบการ
ท า อ าหา ร ขอ งค รอบค รั ว  ต .กุ ด น า้ ใ ส               
อ .น า้พอง  จ .ขอนแก่น  พบว่า  บุคคลใน
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ครัวเรือนที่มีหน้าที่ปรุงอาหารส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 66.7 มี อายนุ้อยกว่า 40 ปี 
ร้อยละ 51.4 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 

ร้อยละ 32.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท
ขึน้ไป ร้อยละ 63.6 ดงัตารางที่ 1 
 

 
ตำรำงที่ 1 ตารางแสดง จ านวน ร้อยละ ของข้อมลูทัว่ไป (n= 327) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 109 33.30 
     หญิง 218 66.70 
อำย ุ(Mean = 45 ปี, Min = 20 ปี,  Max = 70 ปี) 
     น้อยกวา่ 40 ปี 168 51.40 
     ตัง้แต ่40 ปี ขึน้ไป 159 48.60 
ระดับกำรศึกษำ 
     ประถมศกึษา 107 32.70 
     สงูกวา่ ประถมศกึษา 220 67.30 
รำยได้ต่อเดือน 
     น้อยกวา่ 10,000 บาท 119 36.40 
     10,000 บาท ขึน้ไป 208 63.60 

 
 พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ น ้า มั น ข อ ง

ครัวเรือนในการปรุงอาหาร พบว่า ครัวเรือน

ส่วนใหญ่มีการใช้น า้มันในการปรุงอาหาร 

ร้อยละ 72.5 ไม่ใช้น า้มันปาล์มในการปรุง

อาหาร ร้อยละ 59.3 ใช้น า้มนัถั่วเหลืองใน

การปรุงอาหาร ร้อยละ 59.6 ไม่ใช้น า้มัน

ทานตะวนัในการปรุงอาหาร ร้อยละ 99.4 ไม่

ใช้น า้มันข้าวโพดในการปรุงอาหาร ร้อยละ 

98.2 ไม่ใช้น า้มนัมะพร้าวในการปรุงอาหาร 

ร้อยละ 98.8 ไม่ใช้น า้มันร าข้าวในการปรุง

อาหาร ร้อยละ 99.7 ไม่ใช้น า้มนัมะกอกใน

การปรุงอาหาร ร้อยละ 97.9 ไม่ใช้น า้มัน

เมล็ดฝ้ายในการปรุงอาหาร ร้อยละ 99.4 

และ พบว่า ครัวเรือนมีการใช้น า้มันสตัว์ใน

การปรุงอาหาร โดย สว่นใหญ่ไม่ใช้น า้มนัหมู 

ร้อยละ 51.7 ไม่ใช้น า้มันปลา ร้อยละ 94.8 

ไม่ใช้น า้มนัไก่ ร้อยละ 99.4 ไม่ใช้น า้มนัสตัว์

อื่นๆ ที่ไมท่ราบ ร้อยละ 96.0 และไม่ใช้น า้มนั
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อื่ น ๆ  ใ นกา รป รุ ง อาหา ร  ร้ อยละ  99.4 

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการใช้น า้มนัปรุงอาหาร

เฉลี่ย 3 มือ้ต่อสปัดาห์ ร้อยละ 41 นกัเรียน

รับประทานอาหารที่ปรุงเองในครัวเรือน 1–2 

ครัง้ต่อสัปดาห์ในวันที่ไปโรงเรียน ร้อยละ 

36.4 นกัเรียนรับประทานอาหารที่ปรุงเองใน

ครัวเรือน 2  มือ้ต่อสปัดาห์ในวนัที่ไม่ได้ไป

โรงเรียน ร้อยละ 28.7 และครัวเรือนที่ไม่มี

นกัเรียนในความดแูล ร้อยละ 26.9 แหลง่ซือ้

น า้มนัในการประกอบอาหาร สว่นใหญ่ไม่ซือ้

ที่ร้านสะดวกซือ้ เช่น 7-11 ร้อยละ 76.5 ไม่

ซือ้ที่ห้างสรรพสินค้าทัว่ไป ร้อยละ 52.9 ซือ้ที่

ร้านขายของช าทัว่ไป ร้อยละ 65.7 และไม่ซือ้

น า้มนัในการประกอบอาหารจากแหล่งอื่นๆ 

ร้อยละ 99.4 เหตุผลในการเลือกซือ้น า้มัน

ประกอบอาหารส่วนใหญ่เลือกซือ้ในราคาที่

เหมาะสม ร้อยละ 50.2 การเลือกซือ้ยี่ห้อ

น า้มันในการประกอบอาหารโดยเลือกซือ้

น า้มนัยี่ห้อเดิมเป็นประจ า ร้อยละ 47.1 กลุม่

หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้

น า้มันประกอบการท าอาหารพบว่าตนเอง

เป็นคนตัดสินใจ ร้อยละ 63.6 และการใช้

น า้มนัมะพร้าวในรอบ 3 เดือนพบว่าไม่เคยใช้ 

ร้อยละ 83.2 ดงัตารางที่ 2  

 

ตำรำงที่ 2 ตารางแสดง จ านวน ร้อยละ ของข้อมลูการใช้น า้มนัของครัวเรือนในการปรุงอาหาร (n = 327) 
 

พฤติกรรมกำรใช้น ำ้มันของครัวเรือนในกำรปรุงอำหำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. กำรใช้น ำ้มนัของครัวเรือนในกำรปรุงอำหำร 
    ไมใ่ช้เลย 24 7.30 
    พยายามไมใ่ช้ 66 20.20 
    ใช้ 237 72.50 
2. กำรใช้น ำ้มนัพชืในกำรปรุงอำหำร 
2.1 น า้มนัปาล์ม     
    ไมใ่ช้ 194 59.30 
    ใช้ 133 40.70 
2.2 น า้มนัถัว่เหลอืง     
    ไมใ่ช้ 132 40.40 
    ใช้ 195 59.60 
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ตำรำงที่ 2 ตารางแสดง จ านวน ร้อยละ ของข้อมลูการใช้น า้มนัของครัวเรือนในการปรุงอาหาร (n = 327) 
 

พฤติกรรมกำรใช้น ำ้มันของครัวเรือนในกำรปรุงอำหำร จ ำนวน ร้อยละ 
2.3 น า้มนัทานตะวนั     

     ไมใ่ช้ 325 99.40 
     ใช้ 2 0.60 

2.4 น า้มนัข้าวโพด     
     ไมใ่ช้ 321 98.20 
     ใช้ 6 1.80 
2.5 น า้มนัมะพร้าว     
     ไมใ่ช้ 323 98.80 
     ใช้ 4 1.20 
2.6 น า้มนัร าข้าว   99.70 
     ไมใ่ช้ 326 0.30 
      ใช้ 1   
2.7 น า้มนัมะกอก     
     ไมใ่ช้ 320 97.90 
     ใช้ 7 2.10 
3. กำรรับประทำนอำหำรของนักเรียนที่ปรุงเองในครัวเรือนต่อสัปดำห์  ในวันที่ไป
โรงเรียน 
     ไมท่านเลย                                                                                                   24 7.30 
    1 – 2 ครัง้                                                                                                  119 36.40 
     3 – 4 ครัง้                                                                                                    71 21.70 
     5 – 6 ครัง้                                                                                                    25 7.60 
   ไมม่ีนกัเรียนในความดแูล                                                                             88 26.90 

4. กำรรับประทำนอำหำรของนักเรียนที่ปรุงเองในครัวเรือนต่อสัปดำห์ ในวนัที่ไม่ได้ไป
โรงเรียน 
    ไมท่านเลย                                                                                                   29 8.90 

    1  มือ้                                                                                                          64 19.60 

    2  มือ้                                                                                                          94 28.70 
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ตำรำงที่ 2 ตารางแสดง จ านวน ร้อยละ ของข้อมลูการใช้น า้มนัของครัวเรือนในการปรุงอาหาร (n = 327) 
 

พฤติกรรมกำรใช้น ำ้มันของครัวเรือนในกำรปรุงอำหำร จ ำนวน ร้อยละ 
     3  มือ้                                                                                                          52 15.90 
     ไมม่ีนกัเรียนในความดแูล                                                                              88 26.90 
5. แหล่งซือ้น ำ้มนัในกำรประกอบอำหำร   
5.1  ร้านสะดวกซือ้ เช่น 7-11     
      ไมเ่ลอืกซือ้                                                                                              250 76.50 
      เลอืกซือ้                                                                                                    77 23.50 
5.2  ห้างสรรพสนิค้าทัว่ไป     
      ไมเ่ลอืกซือ้ 173 52.90 
      เลอืกซือ้ 154 47.10 
5.3  ร้านขายของช าทัว่ไป     
      ไมเ่ลอืกซือ้ 112 34.30 
      เลอืกซือ้ 215 65.70 
5.4 อื่น ๆ     
      ไมเ่ลอืกซือ้ 325 99.40 
      เลอืกซือ้ 2 0.60 
6. เหตุผลในกำรเลอืกซือ้น ำ้มนัประกอบอำหำร   
     เป็นท่ีนิยม  50 15.30 
     คณุคา่ทางโภชนาการ 111 33.90 
     ราคาเหมาะสม 164 50.20 
     อื่น ๆ 2 0.60 
7. กำรเลือกซือ้ยี่ห้อน ำ้มันในกำรประกอบอำหำร   
     เลอืกซือ้น า้มนัยี่ห้อใหม ่ๆ เสมอ 14 4.30 
     เลอืกซือ้น า้มนัยี่ห้อเดิมเป็นประจ า 154 47.10 
     เลอืกซือ้ยี่ห้อที่มีความนา่เช่ือถือเร่ืองคณุภาพ 114 34.90 
     เลอืกซือ้น า้มนัโดยไมค่ านงึถึงยี่ห้อ 39 11.90 
     อื่น ๆ 6 1.80 
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ตำรำงที่ 2 ตารางแสดง จ านวน ร้อยละ ของข้อมลูการใช้น า้มนัของครัวเรือนในการปรุงอาหาร (n = 327) 
 

พฤติกรรมกำรใช้น ำ้มันของครัวเรือนในกำรปรุงอำหำร จ ำนวน ร้อยละ 
8. กลุ่มหรือบุคคลที่มอีิทธิพลต่อกำรตัดสนิใจซือ้น ำ้มนัประกอบกำรท ำอำหำร 
     ตนเอง 208 63.60 

     คนในครอบครัว 38 11.60 

     ญาติพี่น้อง 42 12.80 

     ข้อมลูจากสือ่ตา่งๆ 36 11.00 

     อื่นๆ 3 0.90 

9. กำรใช้น ำ้มนัมะพร้ำวในรอบ 3 เดือน   

     ไมเ่คยใช้ 272 83.20 

     เคยใช้             55 16.80 
 

 
  ความรู้เก่ียวกับน า้มนัประกอบการ
ท าอาหาร พบว่า น า้มันที่เหมาะส าหรับ
ประกอบอาหารที่ต้องการความร้อนสูง เช่น 
ทอดไก่  ทอดปลา  ทอดกล้วยแขก ทอด
ปาทอ่งโก๋ หรือทอดโดนทั พบว่า สว่นใหญ่ไม่
เห็นด้วยในการใช้น า้มนัหมูส าหรับประกอบ
อาหารที่ต้องการความร้อนสูง ร้อยละ 55.0  
ไม่เห็นด้วยในการใช้น า้มนัมะพร้าว ร้อยละ 
56.9 เห็นด้วยในการใช้น า้มนัปาล์มส าหรับ
ประกอบอาหารที่ต้องการความร้อนสงู ร้อยละ 
83.5 ไมเ่ห็นด้วยในการใช้น า้มนัมะกอก ร้อยละ 
68.5 ไม่เห็นด้วยในการใช้น า้มันข้าวโพด  
ร้อยละ 46.2 เห็นด้วยในการใช้น า้มันถั่ว
เหลือง ร้อยละ 74.3 ไม่เห็นด้วยในการใช้
น า้มนัทานตะวนั ร้อยละ 38.5 ไม่เห็นด้วยใน
การใช้น า้มนัร าข้าว ร้อยละ 44.3 ไม่เห็นด้วย
ในการใช้น า้มนัดอกค าฝอย ร้อยละ 46.2 ไม่
ทราบว่าน า้มันเมล็ดฝ้ายเหมาะส าหรับ

ประกอบอาหารท่ีต้องการความร้อนสงูหรือไม่ 
ร้อยละ 48.9 ไม่ทราบว่าน า้มนัถัว่ลิสงเหมาะ
ส าหรับประกอบอาหารที่ต้องการความร้อน
สงูหรือไม่ ร้อยละ 43.1 ไม่เห็นด้วยในการใช้
น า้มนังา ร้อยละ 45.6 และพบว่า เห็นด้วยที่
น า้มนัมะพร้าวสามารถดดูซึมได้เร็ว น ามาใช้
ดื่ม ทาผิว และหมักเส้นผมได้ ร้อยละ 56.9  
เห็น ด้วยที่น า้ มันมะพร้าว เ ป็นไขมันที่ มี
ประโยชน์ตอ่สขุภาพ ร้อยละ 45.9 ไมท่ราบวา่
เวลาทอดอาหารโดยใช้น า้มันปาล์มจะมีไอ
ระเหยออกมา เป็นสาเหตใุห้เกิดสวิบนใบหน้า
ได้ ร้อยละ 45.3 ไม่ทราบว่าคนที่ไม่ควร
รับประทานน า้มนัปาล์มคือคนที่เป็นโรคอ้วน 
เพราะมีคอเลสเตอรอลสงู ไขมนัในเลือดก็จะ
สงูตามมา ร้อยละ 44.6 เห็นด้วยวา่ในครัวเรือน
ไมค่วรใช้น า้มนัทอดอาหารซ า้เกิน 2 ครัง้ ร้อยละ 
72.8 ไม่ทราบว่าไขมนัทรานส์ เป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพ ก่อให้เกิดปัญหาหลอดเลือดหวัใจ 
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ร้อยละ 55.4 ไม่ทราบว่าหากดื่มกาแฟด าจะ
ไม่มีไขมันทรานส์ ร้อยละ 55.0 ไม่ทราบว่า

ครีมเทียมมีสว่นผสมของไขมนัทรานส์ ร้อยละ 
59.9 ดงัตารางที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3 จ านวน ร้อยละ ความรู้เก่ียวกบัน า้มนัประกอบการท าอาหาร (n = 327) 
 

ส่วนที่ 1 น า้มนัท่ีเหมาะส าหรับประกอบอาหารที่ต้องการความร้อนสงู เช่น ทอดไก่ ทอดปลา ทอด
กล้วยแขก ทอดปาทอ่งโก๋ หรือทอดโดนทั 
 

ควำมรู้ ใช่ จ ำนวน  
(ร้อยละ) 

ไม่ใช่ จ ำนวน 
 (ร้อยละ) 

ไม่ทรำบ จ ำนวน  
(ร้อยละ) 

     1. น า้มนัหม ู 122 (37.30) 180 (55.00) 25 (7.60) 
     2. น า้มนัมะพร้าว 74 (22.60) 186 (56.90) 67 (20.50) 
     3. น า้มนัปาล์ม 273 (83.50) 11 (3.40) 43 (13.10) 
     4. น า้มนัมะกอก 19 (5.80) 224 (68.50) 84 (25.70) 
     5. น า้มนัข้าวโพด 71 (21.70) 151 (46.20) 105 (32.10) 

     6. น า้มนัถัว่เหลอืง 243 (74.30) 32 (9.80) 52 (15.90) 

     7. น า้มนัทานตะวนั 98 (30.00) 126 (38.50) 103 (31.50) 
     8. น า้มนัร าข้าว 60 (18.30) 145 (44.30) 122 (37.30) 
     9. น า้มนัดอกค าฝอย 26 (8.00) 151 (46.20) 150 (45.90) 
     10. น า้มนัเมลด็ฝ้าย 19 (5.80) 148 (45.30) 160 (48.90) 
     11. น า้มนัถัว่ลสิง 48 (14.70) 138 (42.20) 141 (43.10) 
     12. น า้มนังา 50 (15.30) 149 (45.60) 128 (39.10)  
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ตำรำงที่ 3 จ านวน ร้อยละ ความรู้เก่ียวกบัน า้มนัประกอบการท าอาหาร (n = 327) (ตอ่) 
 

ส่วนที่ 2 ความรู้เก่ียวกบัน า้มนัประกอบการท าอาหาร รายข้อ 

 

ควำมรู้ ใช่  
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ไม่ใช่  
จ ำนวน (ร้อยละ) 

ไม่ทรำบ  
จ ำนวน (ร้อยละ) 

     13. น า้มนัมะพร้าวสามารถดดู
ซมึได้เร็ว น ามาใช้ดื่ม ทาผิว และ
หมกัเส้นผมได้ 

186 (56.90) 51 (15.60) 90 (27.50) 

     14. น า้มนัมะพร้าวเป็นไขมนัที่
มีประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

150 (45.90) 49 (15.00) 128 (39.10) 

     15. เวลาทอดอาหารโดยใช้
น า้มนัปาล์มจะมีไอระเหยออกมา
เป็นสาเหตใุห้เกิดสวิบนใบหน้าได้ 

111 (33.90) 68 (20.80)   

     16. คนที่ไม่ควรรับประทาน
น า้มันปาล์มคือคนที่เป็นโรคอ้วน 
เพราะมีคอเลสเตอรอลสงู ไขมนั
ในเลอืดก็จะสงูตามมา 

118 (36.10) 63 (19.30) 146 (44.60) 

      17. ครัวเรือนไม่ควรใช้น า้มนั
ทอดอาหารซ า้เกิน 2 ครัง้ 

238 (72.80) 44 (13.50) 45 (13.80) 

      18. ไขมันทรานส์  เ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิด
ปัญหาหลอดเลอืดหวัใจ 

103 (31.50) 43 (13.10) 181 (55.40) 

     19. หากดื่มกาแฟด าจะไม่มี
ไขมนัทรานส์ 

72 (22.00) 75 (22.90) 180 (55.00) 

     20. ครีมเทียมมีส่วนผสมของ 
ไขมนัทรานส์                   

79 (24.20)                      52 (15.90)      196 (59.90) 
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 ทัศนคติ เก่ียวกับน า้มันประกอบการ
ท าอาหาร พบวา่ ระดบัทศันะคติ “ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง” จ านวน 1 ข้อ คือ (7) “น า้มนัทอด
ซ า้” ไม่ได้มีผลร้ายต่อร่างกายแต่อย่างใด  
ระดบัทศันะคติ “ไม่เห็นด้วย” จ านวน 1 ข้อ 
คือ (9) น า้มนัท่ีเหลอืจากการประกอบอาหาร 
สามารถเก็บไว้ประกอบอาหารต่อได้โดยไม่
เป็นโทษต่อร่างกาย ระดบัทัศนะคติ “ไม่
แน่ใจ” จ านวน 5 ข้อ คือ (1) การประกอบ
อาหารให้อร่อย ต้องผ่านการทอดด้วยน า้มนั
เท่านัน้ (3) น า้มันปาล์มที่ขายอยู่ตาม

ท้องตลาด มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า
น า้มนัชนิดอื่นๆ (4) น า้มนัมะพร้าวไมเ่หมาะที่
จะน ามาประกอบอาหาร เพราะเป็นไขได้ง่าย 
(6) “น า้มันหมู” ปลอดภยักับร่างกาย (8) 
“น า้มนัมะพร้าว” ปลอดภยักบัร่างกาย  และ
ระดบัทศันะคติ “เห็นด้วย” จ านวน 3 ข้อ คือ 
(2) น า้มนัที่ท่านใช้ประกอบการท าอาหารนัน้ 
มีความปลอดภยัต่อร่างกาย (5) “น า้มนัหม”ู 
เ ป็นน า้มันที่ก่ อให้ เ กิดโทษมากกว่า เ กิด
ประโยชน์ต่อร่างกาย (10) “น า้มันปาล์ม”
ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดอดุตนั ดงัตารางที่ 4

 
ตำรำงที่ 4 จ านวน ร้อยละ ทศันคติเก่ียวกบัน า้มนัประกอบการท าอาหาร (n = 327) 
 

ทัศนคติเกี่ยวกับน ำ้มนัประกอบกำรท ำอำหำร  S.D. ระดับทัศนะคต ิ

     1. การประกอบอาหารให้อร่อย ต้องผา่นการทอดด้วย
น า้มนัเทา่นัน้ 

2.67 1.19 ไมแ่นใ่จ 

     2. น า้มนัท่ีทา่นใช้ประกอบการท าอาหารนัน้ มคีวาม
ปลอดภยัตอ่ร่างกาย 

3.61 1.00 เห็นด้วย 

     3. น า้มนัปาล์มที่ขายอยูต่ามท้องตลาด มีประโยชน์ตอ่
ร่างกายมากกวา่น า้มนัชนิดอื่นๆ 

3.02 0.87 ไมแ่นใ่จ 

     4. น า้มนัมะพร้าวไมเ่หมาะทีจ่ะน ามาประกอบอาหาร 
เพราะเป็นไขได้ง่าย 

3.12 0.94 ไมแ่นใ่จ 

     5. “น า้มนัหม”ู เป็นน า้มนัท่ีกอ่ให้เกิดโทษมากกวา่เกิด
ประโยชน์ตอ่ร่างกาย 

3.59 1.17 เห็นด้วย 

     6. “น า้มนัหม”ู ปลอดภยักบัร่างกาย 2.61 1.21 ไมแ่นใ่จ 

     7. “น า้มนัทอดซ า้” ไมไ่ด้มีผลร้ายตอ่ร่างกายแตอ่ยา่งใด 2.18 1.24 ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่ 
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ตำรำงที่ 4 จ านวน ร้อยละ ทศันคติเก่ียวกบัน า้มนัประกอบการท าอาหาร (n = 327) (ตอ่) 
 

ทัศนคติเกี่ยวกับน ำ้มนัประกอบกำรท ำอำหำร  S.D. ระดับทัศนะคต ิ

     8. “น า้มนัมะพร้าว” ปลอดภยักบัร่างกาย 3.27 0.96 ไมแ่นใ่จ 

     9. น า้มนัท่ีเหลอืจากการประกอบอาหาร สามารถเก็บไว้
ประกอบอาหารตอ่ได้โดยไมเ่ป็นโทษตอ่ร่างกาย 

2.35 1.32 ไมเ่ห็นด้วย 

     10. “น า้มนัปาล์ม”ก่อให้เกิดโรคหลอดเลอืดอดุตนั 3.40 1.02 เห็นด้วย 

 

 ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม
ความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า ผลการ
ทดสอบความสมัพนัธ์ด้วยค่าสถิติ t- test ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า อายุ มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เ ก่ียวกับ

น า้มนัประกอบอาหาร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และ เพศ ระดบัการศึกษา รายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เ ก่ียวกับ
น า้มนัประกอบอาหาร ดงัตารางที่ 5 
 

 
ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบปัจจยักบัความรู้เก่ียวกบัน า้มนัประกอบการท าอาหาร (n = 327) 
 

ปัจจัย ควำมรู้เกี่ยวกับน ำ้มันประกอบอำหำร 

       S.D. P-Value 

เพศ       

     ชาย 8.15 3.03 0.11 
     หญิง 8.47 3.44  
อำย ุ      

     น้อยกวา่ 40 ปี 8.69 3.58 0.033* 
     40 ปีขึน้ไป 8.02 2.97  

ระดับกำรศึกษำ      

     ต ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย (ต ่ากวา่ ม.6) 8.08 3.1 0.057 
     มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเทา่) ขึน้ไป 8.66 3.5  

รำยได้      

     ต ่ากวา่ 10,000 บาท 8.34 3.18 0.771 
     10,000 บาทขึน้ไป 8.38 3.39   
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วิจำรณ์ (Discussion) 
1) ข้อมลูทัว่ไป บคุคลที่มีหน้าที่ปรุง

อาหารในครัวเรือนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 66.7 อายเุฉลีย่ 45 ปี ระดบัการศกึษา
ประถมศึกษา ร้อยละ 32.7 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 51.4 

2) พฤติกรรมการบริโภคน า้มัน
ประกอบการท าอาหาร ครัวเรือนส่วนใหญ่มี
การใช้น า้มนัในการปรุงอาหาร ร้อยละ 72.5 
ใช้น า้มนัถั่วเหลืองในการปรุงอาหาร ร้อยละ 
59.6  ทัง้นี ้เพราะการประกอบอาหาร เช่น 
การทอด สามารถประหยัดเวลาในการปรุง
มากกวา่วิธีอื่น และมีการใช้น า้มนัสตัว์ในการ
ปรุงอาหารโดยส่วนใหญ่ไม่ใ ช้น า้มันหมู             
ร้อยละ 51.7 ไม่ใช้น า้มันปลา ร้อยละ 94.8  
ไม่ใช้น า้มนัไก่ ร้อยละ 99.4 ไม่ใช้น า้มนัสตัว์
อื่นๆที่ไม่ทราบ ร้อยละ 96.0 และไม่ใช้น า้มนั
อื่นๆในการปรุงอาหาร ร้อยละ 99.4 สว่นใหญ่
มีการใช้น า้มันปรุงอาหารเฉลี่ย 3 มือ้ต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 41 นักเรียนรับประทาน
อาหารที่ปรุงเองในครัวเรือน 1–2 ครัง้ต่อ
สปัดาห์ในวนัท่ีไปโรงเรียน ร้อยละ 36.4  ทัง้นี ้
ผู้ ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ต้อง
รีบเร่งตอนเช้าเพื่อไปท างานและดแูลนกัเรียน 
การรับประทานอาหารเช้าส่วนมากจึงเลือก
ซือ้ที่ร้านค้ามากกว่าที่จะประกอบอาหารเอง 
และครัวเรือนที่ไม่มีนักเรียนในความดูแล  
ร้อยละ 26.9 แหลง่ซือ้น า้มนัในการประกอบ
อาหาร ส่วนใหญ่ซือ้ที่ร้านขายของช าทั่วไป 
ร้อยละ 65.7 ทัง้นี ้เป็นเพราะต าบลกุดน า้ใส

เป็นพืน้ที่เขตชนบท ร้านขายของช าจึงเป็น
แหล่งส าคัญในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
และบริโภคเหตุผลในการเลือกซื อ้น า้มัน
ประกอบอาหาร ส่วนใหญ่เลือกซือ้ในราคาที่
เหมาะสม ร้อยละ 50.2 การเลือกซือ้ยี่ห้อ
น า้มันในการประกอบอาหารโดยเลือกซือ้
น า้มนัยี่ห้อเดิมเป็นประจ า ร้อยละ 47.1 กลุม่
หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
น า้มันประกอบการท าอาหารพบว่าตนเอง
เป็นคนตัดสินใจ ร้อยละ 63.6 และการใช้
น า้มนัมะพร้าวในรอบ 3 เดือนพบว่าไม่เคยใช้ 
ร้อยละ 83.2 ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า น า้มนั
มะพร้าวมีราคาสูง ประชากรส่วนใหญ่ต้อง
ควบคุมค่าใช้จ่าย จึงมุ่งเน้นในการเลือกซือ้
น า้มนัท่ีมีราคาต ่ากวา่ 

3) ความรู้เก่ียวกบัน า้มนั ประกอบ 
การท าอาหาร  ที่ ใ ช้น า้มันประกอบการ
ท าอาหารในครอบครัว มีความรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 64.8 ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะ
ประชากรส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เร่ืองรายได้
มากกว่าความปลอดภัยของอาหาร แต่ยงัมี
ประชากรมากกว่า ร้อยละ 27.5 ที่ยงัมีความ
รู้อยู่ในระดบัพอน้อยและต้องได้รับการสร้าง
เสริมให้สุขศึกษาด้านอาหารที่ถูกต้อง เพื่อ
พฒันาความรู้ในการดแูลสขุภาพและป้องกนั
โรคที่อาจเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค 
 4 )  ทัศ น ค ติ เ กี่ ย ว กับ น า้ ม ัน
ประกอบการท าอาหาร ส่วนใหญ่มีทศันะคติ 
ในระดับ “ไม่แน่ใจ” ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะ
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ประชากรส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบแน่ชัดถึง
วิธีการปรุงอาหารร่วมกบัน า้มนัตา่งๆ  

5) เปรียบเทียบปัจจยักบัความรู้
เก่ียวกบัน า้มนัประกอบการท าอาหาร อาย ุมี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เ ก่ียวกับ
น า้มนัประกอบอาหาร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และ เพศ ระดบัการศึกษา รายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เ ก่ียวกับ
น า้มนัประกอบอาหาร 

 
ข้อยุต ิ(Conclusions) 

ครัวเรือนสว่นใหญ่มีการใช้น า้มนัใน
การปรุงอาหาร ร้อยละ 72.5 ใช้เฉลี่ย 3 มือ้
ต่อสปัดาห์ ร้อยละ 41.0 ใช้น า้มนัถัว่เหลือง
ในการปรุงอาหาร ร้อยละ 59.6 ใช้น า้มนัหมู
ในการปรุงอาหาร ร้อยละ 48.3 และใช้น า้มนั
มะพร้าวในรอบสามเดือนที่ผา่นมา เพียง ร้อย
ละ 16.8 สว่นใหญ่ ซือ้ที่ร้านขายของช าทัว่ไป 
ร้อยละ 65.7 เหตุผลที่เลือกซือ้เพราะราคา
เหมาะสม ร้อยละ 50.2 เลือกซือ้ยี่ห้อเดิมเป็น
ประจ า ร้อยละ 47.1 สว่นใหญ่มีความรู้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 64.8 และไมเ่ห็นด้วย
ว่าการประกอบอาหารให้อร่อยต้องผ่านการ
ทอดด้วยน า้มนัเทา่นัน้ ร้อยละ 36.7 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัย  พบว่า  ทัศนคติ
เก่ียวกับน า้มันประกอบการท าอาหาร ส่วน
ใหญ่มีทัศนะคติ ในระดบั “ไม่แน่ใจ” ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะประชากรสว่นใหญ่ ยงัไมท่ราบ

แนช่ดัถึงวิธีการปรุงอาหารร่วมกบัน า้มนัตา่งๆ  
และความรู้เ ก่ียวกับน า้มันประกอบการ
ท าอาหาร ที่ใช้น า้มนัประกอบการท าอาหาร
ในครอบครัว มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
จึงมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้มีสว่นรับผิดชอบในพืน้ท่ีควรจดั
อบรมให้ความรู้ตามสื่อต่างๆ เก่ียวกับน า้มนั
ที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ละชนิด เพื่อ
เป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ตระหนักและ
ปรับพฤติกรรมในการประกอบอาหารให้
ปลอดภยัและไมก่่อให้เกิดโรค 

2. หากมีการสร้างเสริมให้สขุศึกษา
ด้านอาหารที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ประชากร
สามารถพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ
และป้องกนัโรคที่อาจเกิดจากพฤติกรรมการ
บ ริ โภคไ ด้  พ ร้ อมทั ง้ สามา รถลดภา ระ
คา่ใช้จ่ายในการดแูลรักษาสขุภาพอีกด้วย 

3. ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการ
บริโภคน า้มันที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ประชากรส่วนใหญ่เ ป็นภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือ อาหารท้องถ่ินส่วนมากไม่ได้ปรุง
จากน า้มันเป็นหลัก แต่ประชากรรุ่นใหม่ที่
นิยมบริโภคอาหารจานด่วน (ฟาสต์ฟู๊ ด) ที่ใช้
น า้มนัเป็นสว่นประกอบยงัมีสงูมาก 
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