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บทคัดยอ 
 โรคไมติดตอเรื้อรัง สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน การรับประทานอาหารท่ี
มีรสหวาน มัน  และกาแฟทรี อิน วัน กำลังเปนที่นิยมบริโภคในของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ อาจทำให
ไดรับปริมาณน้ำตาล และไขมันทรานส ที่อาจกอใหเกิดสภาวะที่ผิดปกติกับรางกาย การศึกษาเชิงพรรณนา 
แบบภาคตัดขวางนี้มี จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการบริโภคและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
บริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป คัดเลือกกลุมตัวอยางโดย
วิธีการสุมอยางงายเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะหขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนาและ Chi-square test  ผลการศึกษา สถานการณการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคน
ไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ พบวา อายุ 17-86 ป (𝑋 =40±12.318) กลุมที่ดื่มสวนใหญ รอยละ 48.9 อยูในวัย
แรงงาน รอยละ 65.0 เพศชาย รอยละ 50.9   ไมไดเรียน ห น ั ง ส ื อ  ร  อ ย ล ะ  80.0 ป ร ะ กอ บ อา ชี พ
เกษตรกรรม ปรมิาณการบริโภคกาแฟ 3 in 1 ตอวัน รอยละ 48.9 เทากับ 2 ซองตอวัน ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ ไดแก ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
หลัก การมีทัศนคติตอการบริโภคกาแฟ และ แรงจูงใจในเลือกการบริโภคกาแฟ 3 in 1 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 สรุปประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตเดิม นิยมดื่มกาแฟมากขึ้น อาจเนื่องจาก
ชื่นชอบในรสชาติ หวาน มัน ขอเสนอแนะ สถานบริการสาธารณสุขควรสงเสริมความฉลาดรอบรูตอการบริโภค
กาแฟ ใหกับประชาชนในชุมชน  
 
คำสำคัญ: การบริโภค   กาแฟสำเร็จรูป 3 in 1   ปะกาเกอะญอ  
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ความสำคัญของปญหา 
 โรคไมติดตอเรื้อรัง เปนปญหาสาธารณสุขที่พบทั่วโลก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั่วโลกพบ
ผูปวยโรคเบาหวานประมาณ  422ลานคน หรือรอยละ 6  ของประชากรโลก (World Health Organization, 
2016)  โรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.3 พันลานคน (รอยละ 14) ของประชากรโลก (World Health 
Organization, 2019) ประเทศไทยพบผูปวยโรคเบาหวาน 4.8 ลานคน หรือรอยละ 9 ของประชากร โรคความ
ดันโลหตสูงประมาณ  10 ลานคน (รอยละ 22) (วีระศักดิ์ ศรินนภากร, 2559) สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมเหมาะสม ไดแก การรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เคม็ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล  ขาด
การออกกำลังกาย ความเครียด เปนตน ปจจัยเหลานี้สงผลตอการเพ่ิมโอกาสในการเกิดโรคมากขึ้น 
 ตำบลสามหมื่น อำเภอแมระมาด พบประชาชนในพื้นท่ี เชื้อสายปะกาเกอะญอ ปวยเปนโรคไมติดตอ
เรื้อรังเพิ่มขึ้น ป 2560-2563 มีความชุกของโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 25-30 และโรคเบาหวาน รอยละ   
4-12 ตามลำดบั (โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพตำบลหนองหลวง, โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพตำบลแสม, 2563) 
จากการวิเคราะหสาเหตุการเกิดโรค พบวา อาจมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปที่เห็นไดชัด คอื การ
ดื่มกาแฟ 3 in 1 (Coffee 3 in 1) เกือบทุกครัวเรือน กาแฟสำเร็จรูป ประกอบดวย น้ำตาล (มากกวา 50%) 
ครีมเทียม (40%) ทำมาจากไขมันปาลมเปนสวนประกอบหลัก และ 10%เปน กาแฟ สารเคมีแตงกลิ่น  การ
บริโภคน้ำตาลและไขมันที่มากเกินความพอดี น้ำตาลและไขมันที่เกินความพอดี มีอันตรายตอสุขภาพ หาก
บริโภคติดตอกันเปนระยะเวลานาน และทำลายสุขภาพในระยะยาว (ชอง 8 และมูลนิธิเพื่อผูบริโภค )   
 จากคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำใหบริโภคน้ำตาลในปริมาณไมควรเกิน 25 
กรัม หรือ 6 ชอนชาตอวันเอง  ซึ่งในกาแฟทรี อิน วัน 1 ซอง ก็มีปริมาณน้ำตาลถึงเกือบครึ่งของปริมาณที่
แนะนำ รวมทั้งมีไขมันทรานส ซึ่งเปนไขมันตัวรายที่อาจกอใหเกิดสภาวะที่ผิดปกติกับรางกาย ทำใหรางกายมี
น้ำหนักและภาวะไขมันผิดปกติ ทำใหการทำงานของตับผิดปกติ มีความเสี่ยงสูงที่จะเปน โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ (Coronary Heart Disease) โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันอุดตันในเสน
เลือด (Health info, 2558)  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ป 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) 
ประกาศหามใชไขมันทรานสในผลิตภัณฑอาหาร หลังพบวา สวนผสมดังกลาวเปนสาเหตุใหเกิดโรคหัวใจและ
ความดันโลหิตสูง สวนในประเทศไทย ยังไมไดทำการควบคมุผลิตภัณฑที่เปนไขมันทรานส ดังนั้น สถานบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิจึงสนใจศึกษาศึกษาสถานการณการบริโภคและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริโภค
กาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ ขึ้นเพื่อนำขอมูลที่ไดมาทำแผนแกปญหาในพื้นที่
ตอไป  
วัตถุประสงค 
 1 เพ่ือศกึษาสถานการณการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ 
 2 เพ่ือศกึษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคนไทยเชื้อสายปะกา
เกอะญอ 
วัสดุและวิธีการศึกษา 
รูปแบบการศึกษา  การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชาชนคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ  ที่อาศัยอยูใน เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลหนองหลวง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแสม   ตำบลสามหมื่น  อำเภอแมระมาด  
จังหวัดตาก อายุ 15 ป ขึ้นไป กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณกลุมตัวอยางแบบ Estimating 
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Finite Population Proportion ของ Wayne W., D. (1995) คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย 
(Sample Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
 แบบสัมภาษณสถานการณการบริโภคและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 
1 ผานการตรวจสอบโดย ผูทรงคณุวุฒิ จำนวน 3 ทาน มีคา IOC  ที่มีคาคะแนน 0.5-1 ผานเกณฑทุกขอ และ
มีคา Reliability สวนที่ 2, 3, 4, 5, และ 6 เทากับ 0.72, 0.80, 0.76, 0.74, และ 0.82 
สถิติวิเคราะห  ขอมูลทั่วไป วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาต่ำสุด-สูงสุดและ วิเคราะหความสัมพันธดวย Chi-square test   
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการวิจัย สิทธิ และขอความยินยอม จากอาสาสมัคร 
 2. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณโดยผูชวยนักวิจัยที่ผานการอบรมแลว 
 3. ทำการตรวจสอบขอมูล โดยผูวิจัย  
 4. นำขอมูลมาวิเคราะห และสรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษา 
 สถานการณการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ พบวา อายุ 17-86 ป 
(𝑋 =40±12.318) กลุมที่ดื ่มสวนใหญ รอยละ 48.9 อยู ในวัยแรงงาน รอยละ 65.0 เพศชาย รอยละ 50.9   
ไมไดเรียน หนังสือ รอยละ 80.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปริมาณการบริโภคกาแฟ 3 in 1 ตอวัน รอยละ 
48.9 เทากับ 2 ซอง ตอวัน ดังตารางที่ 1 
  
ตารางที่  1 ขอมูลทั่วไป 

รายการ จำนวน (คน) รอยละ 
อายุ   17-86 ป (𝑋 =40±12.318)   
  ต่ำกวา 35 ป 128 41.1 
  35-59 ป 152 48.9 
  60 ปขึ้นไป 31 10.0 
เพศ   
   ชาย 202 65.0 
   หญิง 109 35.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด       
  ไมไดเรียน  158 50.9 
  ประถมศึกษา 68 21.8 
  มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.  31 10.0 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 22 7.1 
  อนุปริญญาขึ้นไป 32 10.2 
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ตารางที่  1 (ตอ) 

รายการ จำนวน (คน) รอยละ 
อาชีพหลัก         
  ไมมีอาชีพ/วางงาน 23 7.4 
  เกษตรกรรม 249 80.0 
  คาขาย 10 3.2 
  อ่ืน ๆ 29 9.4 
ปริมาณการบริโภคกาแฟ 3 in 1 ตอวัน   
  1 ซอง 113 36.3 
  2 ซอง 152 48.9 
  3 ซอง 36 11.6 
  4 ซอง 6 1.9 
  5 ซอง 3 1.0 
  6 ซอง 1 0.3 

 
 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริโภคกาแฟสำเรจ็รูป 3 in 1 ของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ ไดแก 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก การมีทัศนคติตอการบริโภคกาแฟ และ แรงจูงใจในเลือกการบริโภคกาแฟ 3 
in 1  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 
  
ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคนไทยเช้ือสายปะกาเกอะญอ 

รายการ คนที่ด่ืม คนที่ไมดื่ม 2 df P-value 
อายุ   17-86 ป (𝑋 =40±12.318)      
  ต่ำกวา 35 ป 128 41 4.287 2 0.117 
  35-59 ป 152 28    
  60 ปขึ้นไป 31 9    
ระดับการศึกษาสูงสุด          
  ไมไดเรียน  158 21 42.057 6 <0.001* 
  ประถมศึกษา 68 9    
  มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.  31 9    
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 22 12    
  อนุปริญญาขึ้นไป 32 27    
อาชีพหลัก            
  ไมมีอาชีพ/วางงาน 23 11 42.471 6 <0.001* 
  เกษตรกรรม 249 39    
  รับจาง 6 4    
  อ่ืน ๆ 39 25    
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รายการ คนที่ด่ืม คนที่ไมดื่ม 2 df P-value 
ปจจัยดานอทิธิพล คานิยม   
ประเพณี  และส่ิงแวดลอม 

     

   นอย 22 9 2.204 2 0.332 
   ปานกลาง 214 54    
   มาก 75 15    
การมีทัศนคติตอการบริโภคกาแฟ        
   นอย 41 28 26.158 2 <0.001* 
   ปานกลาง 219 47    
   มาก 51 3    
ความรูในการบริโภคกาแฟ      
   นอย 129 23 4.564 2 0.102 
   ปานกลาง 139 41    
   มาก 35 13    
แรงจูงใจในเลือกการบริโภคกาแฟ  3 
in 1 

     

   นอย 9 8 26.566 2 <0.001* 
   ปานกลาง 149 42    
   มาก 143 10    

*P-value < 0.05 
 
สรุปผลการศกึษาและวิจารณ 
 สถานการณการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ พบวา อายุ 17-86 ป 
(𝑋 =40±12.318) รอยละ 65.0 เพศชาย รอยละ 50.9   ไมไดเรียน หนังสือ รอยละ 80.0 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปริมาณการบริโภคกาแฟ 3 in 1 ตอวัน รอยละ 48.9 เทากับ 2 ซอง ตอวัน จะเห็นวากลุม
ตัวอยางนิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้น รูปแบบวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม สอดคลองกับการศึกษา
ของ นุติพงษ สุติก, & พรรณวดี ขำจริง. (2563) พบวา รูปแบบวัฒนธรรมเปนไป คนที่ดื่มมีความสุขทางจิตใจ 
ผูบริโภคสวนใหญมีรสนิยมดื ่มกาแฟที่มีกลิ ่นหอม รสชาตินุ มนวล และดื ่มงาย จากการศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 ของคนไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอ พบวา 1) แรงจูงใจใน
เลือกการบรโิภคกาแฟ 3 in 1 ไดแก หาซื้องาย รสชาติอรอย มีความหวาน  มัน เหมือนไดกินขนมหวาน ซึ่งจะ
เห็นวา กลุมที่ดื่มสวนใหญ รอยละ 48.9 อยูในวัยแรงงาน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนที่ดื่มสวนใหญ
รูสึกชื่นชอบกาแฟ เนื่องจากพกพาสะดวก 2) การมีทัศนคติตอการบริโภคกาแฟ  ไดแก กาแฟทำใหอาการปวด
ศีรษะดีขึ้น  ดื่มแลวมีแรงในการทำงาน  สดชื่น กระปกระเปรา 3) ปจจัยดานอิทธิพล คานิยม ประเพณี และ
สิ่งแวดลอม ไดแก เพื่อนบาน / คนในชุมชนดื่ม ในหมูบานนิยมเลี้ยงกาแฟเวลามีงานตาง ๆ ทำใหการเขาถึง
กาแฟทำไดงาย  
 
 



6 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. สถานบริการสาธารณสุขไดขอมูลที่สามารถนำมาวิเคราะหความเสี่ยงดานพฤติกรรมสุขภาพ   
 2. สถานบริการสาธารณสุขสามารถจัดทำโครงการหรือแผนงานแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพ  
ใหกับชุมชน โดยแนะนำใหดื่มในปริมาณท่ีไมมากเกิน 
 3. ผูบริหารนำผลการศึกษาไปจัดทำแผน และงบประมาณในการจัดบริการการลดอุบัติการณโรคไม
ติดตอเรื้อรัง   
 4. สถานบริการสาธารณสุขสามารถนำผลการศกึษาไปศึกษาตอเพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในพ้ืนที่ 
 
การนำไปใชประโยชน 
 จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนในชุมชน นิยมดื่มกาแฟมากขึ้น และสวนใหญนิยมกาแฟประเภท
สำเร็จรูป 3 in 1 ที่มีรสชาติหวาน มัน ดังนั้นสถานบริการสาธารณสุขควรสงเสริมความฉลาดรอบรูตอการ
บริโภคกาแฟ ใหกับประชาชนในชุมชน เพ่ือลดปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังในอนาคต 
การพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
 โครงการวิจัย 20/2563 ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตาก   
นิยามศัพทเฉพาะ 
 กาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 หมายถึง กาแฟที่มีสวนผสมของ กาแฟ ครีมเทียม และน้ำตาล ทุกยี่หอที่มี
จำหนายในทองตลาด 
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