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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการสื่อสารและปั จจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ และศึกษาปั จจัยในการทานายพฤติ กรรมการบริโภคอาหารเพื่ อสุขภาพของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 464 คน ได้ มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์
ของเพียร์สนั และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น ผลการวิจัย พบว่า ปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การรู้เท่าทันสื่อ
การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อบุคคล และการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 และ 0.05
ส่วนการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทางานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ในขณะที่ปัจจัยทางจิตสังคม ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตน
และการได้ รับ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่ อสุขภาพของผู้บริโภควัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ท่รี ะดับ 0.01 และ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า การรับรู้ความสามารถของตน การ
รู้เท่าทัน สื่อและการเปิ ดรับข่ าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่ ทั้งสามตัวแปรนี้ร่วมกันทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกลุ่มรวมได้ ร้อยละ 40.70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.001
คาสาคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อ การรับรู้ความสามารถของตน
Abstract
The objectives of this research were to study the relationships between communication factors and psychosocial factors related
to healthy food consumption behavior, and investigate the predictive factors of healthy food consumption behavior of working age
consumers in Bangkok Metropolitan Region. The samples consisted of 464 working age consumers in Bangkok Metropolitan Region.
They were selected using the multi-stage random sampling method. The data were collected by using questionnaires and analyzed
by using descriptive statistics, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The
results found that the communication factors, namely media literacy, health information exposure from personal media, and health
information exposure from specialized media had positive correlation with working age consumers’ healthy food consumption
behavior at the 0.01 and 0.05 level of significance, but health information exposure from new media had negative correlation with
working age consumers’ healthy food consumption behavior at the 0.01 level of significance, while the psychosocial factors, which
were self-efficacy and social support had positive relationship with working age consumers’ healthy food consumption behavior at
the 0.01 and 0.05 level of significance. Furthermore, self-efficacy, media literacy, and health information exposure from new media
were the co-predictors of working age consumers’ healthy food consumption behavior at 40.70% at the 0.001 level of significance.
Keywords: Healthy Food Consumption Behavior, Media Literacy, Self-Efficacy
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ทาให้ การ
ดาเนินชีวิตของคนในยุคนี้ต้องปรับตัวให้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะคนในสังคมเมืองต้ องตกอยู่ภายใต้ ความ
กดดันและความเครียดจากการแข่งขัน ด้ วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค
ที่ไม่เหมาะสมของประชาชน อันนาไปสู่ปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็ นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) ที่ต้อง
รักษาอย่างต่อเนื่องและนามาซึ่งค่าใช้ จ่ายในการรักษาจานวนมาก รวมทั้งยังเป็ นสาเหตุแห่ งการเจ็บป่ วยและการเสียชีวิต
ในอัน ดับต้ น ๆ ของสาเหตุการเสียชีวิต ทั้งหมด (Bureau of Non Communicable Diseases, 2016) สาหรับ กลุ่มคน
วัยทางานโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ตอนกลางที่มีอายุต้งั แต่ 35 ปี ขึ้นไป ซึ่งในช่วงอายุของคนวัยนี้เป็ นช่วงที่มเี วลาดูแลสุขภาพ
ตนเองน้ อยและสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลง คนวัยนี้จึงมักเป็ นโรคที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ ชีวิตและการบริโภค
การที่คนวัยทางานซึ่งถือเป็ นกาลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ เติบโตต้ องมาเป็ นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษา
อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่สร้ างผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อ
ค่าใช้ จ่ายภายในครอบครัว รวมทั้งยังเป็ นภาระของประเทศชาติท่จี ะต้ องสูญเสียงบประมาณจานวนมหาศาลในแต่ละปี
เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการรักษาโรคดังกล่าว และนับวันจะมีตวั เลขค่าใช้ จ่ายในการรักษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากผลกระทบของปั ญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ทาให้ หน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็ นของ
รัฐหรือเอกชนต่างหันมาให้ ความสาคัญในการป้ องกันปั ญหาดังกล่าว และเลือกใช้ การสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อหลากหลาย
ช่ องทาง เพื่ อรณรงค์ให้ คนไทยปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและวิถีการดาเนิน ชีวิต โดยหั น มาออกกาลังกาย และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มคี ุณค่าถูกหลักโภชนาการและเป็ นประโยชน์ต่อร่างกายอันจะนาไปสู่สขุ ภาวะ
องค์รวมและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อที่จะไม่ต้องตกอยู่ในสภาพผู้ป่วยให้ เป็ นภาระของครอบครัวหรือประเทศชาติ ซึ่งผล
จากการรณรงค์และการใช้ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทาให้ เกิดกระแสความตื่นตัวของประชาชนที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ
และตระหนักถึงความสาคัญของการมีสขุ ภาพที่ดี ด้ วยความเชื่อที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย หากอยากได้ ต้องทาเอง” ทาให้
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ในปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไปโดยหันมาให้ ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่จะช่วยสร้ างสมดุลให้ ร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคต่างๆ
ทั้งนี้ การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนั้น ขึ้นอยู่กบั
เหตุปัจจัยหลายประการ ดังนั้น จึงควรจะนาศาสตร์หลายๆ สาขาเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพฤติกรรม
ดังกล่ าว และพยายามแสวงหาแนวทางในการป้ องกันและแก้ ปัญหาโดยการบูรณาการศาสตร์ ต่างๆ เข้ ามาดาเนินการ
ร่วมกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ ความสนใจศึกษาในมุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์ด้วยการบูรณาการศาสตร์
ทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และนิเทศศาสตร์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ บนฐาน
ความเชื่อที่ว่า พฤติกรรมบุคคลไม่ได้ เกิดจากเหตุปัจจัยใดปั จจัยหนึ่งเท่านั้น แต่มีสาเหตุมาจากหลากหลายปั จ จัย จึง
จาเป็ นต้ องวิเคราะห์ปัจจัยสาคัญต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้นๆ และจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องและมีความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่ อ
สุข ภาพ ได้ แ ก่ การรั บรู้ค วามสามารถของตน (Luechai, 2007; Chatthong et al., 2011; Boonman et al., 2011;
Wongwai et al., 2011) และการได้ รั บการสนั บ สนุ น ทางสังคม (Luechai, 2007; Sakulaue, 2009; Salehi et al.,
2010; Wongwai et al., 2011)
การรับรู้ความสามารถของตนเป็ นตัวแปรสาคัญที่สามารถทานายการแสดงพฤติกรรมและมีผลต่อพฤติกรรมรวมทั้ง
ผลลัพธ์การกระทาของบุคคล กล่าวคือ บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงจะมีแนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็จ
มากกว่าบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนต่ากว่า แม้ ว่าจะมีความสามารถที่เท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถยืนยันได้ จาก
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura, 1977) ผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และการรับรู้ความสามารถของตนเป็ นตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงจะมีพฤติกรรม
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การรั บ ประทานอาหารที่ดี ก ว่ า ผู้ ท่ี มี ก ารรั บ รู้ค วามสามารถของตนต่ า (Luechai, 2007; Chatthong et al., 2011;
Boonman et al., 2011; Wongwai et al., 2011) นอกจากตัวแปรดังกล่าวแล้ ว การได้ รับสนับสนุนทางสังคมเป็ นปัจจัย
ทางจิตสังคมอีกหนึ่งตัวแปรที่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมมีบทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลทั้งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ช่วยในการป้ องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดดังกล่าวได้ รับความสนใจศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบบริการสุขภาพ โดยช่วยทาให้
บุคคลเชื่อว่าเขาจะได้ รับการดูแลเอาใจใส่ ได้ รับการยกย่ องและมีคุณค่า รวมทั้งมีความรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของ
สังคม (Boonman et al., 2011) ทั้งนี้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมเป็ น
ตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (Luechai, 2007; Sakulaue, 2009; Salehi
et al., 2010; Wongwai et al., 2011)
นอกเหนือจากปั จจัยทางจิตสังคมข้ างต้ น จากการที่ในยุคปัจจุบนั เราอยู่ในโลกแห่งการสื่อสาร สื่อได้ เข้ ามามีบทบาท
และอิทธิพลในการกาหนดความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและพฤติกรรมของบุคคล (Potter, 2005) ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งนี้จึงมีตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยทางการสื่อสารเข้ ามาเป็ นตัวแปรสาคัญร่วมด้ วยในการศึกษา ซึ่งจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ปั จจัยทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้ อง และมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได้ แก่ การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ (Sakulaue, 2009; Chatthong et al.,
2011; Kean et al., 2012) และ การรู้เท่าทันสื่อ (Kean et al., 2012)
การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อได้ ช่วยขยายโลกทัศน์การรับรู้ของบุคคล ทั้งยังช่วยพัฒนาความรู้ความเข้ าใจในการเลือกใช้
เลือกบริโภคซึ่งมีผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล ซึ่งในการพัฒนาด้ านสาธารณสุข
สื่อได้ ถูกนามาใช้ เป็ นช่องทางในการสื่อสารสุขภาพเพื่อเผยแพร่ให้ ความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร และใช้ ในการโน้ มน้ าวชักจูงใจ
ให้ คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ส่พู ฤติกรรมสุขภาพในทางที่พึงประสงค์ผ่านสื่อหลากหลาย
ช่องทางทั้งสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ อาทิ การจัดกิจกรรมพิเศษ นิทรรศการ คู่มือสุขภาพ ฯลฯ การใช้ ส่อื มวลชน อาทิ สื่อ
สิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์) รวมถึงสื่อใหม่ (อินเทอร์เน็ต
สื่อสังคมออนไลน์) ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารจากบุคคลและสื่อต่างๆ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ (Sakulaue,
2009; Chatthong et al., 2011; Kean et al., 2012) และนอกจากตัวแปรดังกล่าว ในงานวิจัยของ Kean et al. (2012)
ที่ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับและใช้ ส่อื การรู้เท่าทันสื่อ และแบบแผนการบริโภคอาหารยังพบว่า การรู้เท่าทัน
สื่อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริโภคอาหารที่ไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งรวมถึงอาหารฟาสต์ฟู้ด ทั้งนี้ การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจะพบในคนที่มีระดับ
การรู้เท่าทันสื่อสูง และมีความสนใจในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากสื่อ โดยบุคคลที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูงจะไม่ยอมรับ
แนวคิดที่นาเสนอโดยสื่อนั้นทันที แต่จะศึกษาตรวจสอบทบทวนข้ อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหาร
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น จึงทาให้ ผ้ วู ิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการสื่อสารและปัจจัยทางจิตสังคม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทางานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อาศัยใน
เขตเมือง เพราะเป็ นกลุ่มคนที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินชีวิตในสังคมเมืองที่มี
วิถีชีวิตที่ต้องเผชิญความเสี่ยงทางด้ านสุขภาพ และเป็ นกลุ่มคนที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจากการ
เปิ ดรับสื่อในท่ามกลางความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มชี ่องทางการสื่อสารให้ เปิ ดรับได้ หลากหลายช่องทาง
ผลการวิจัยที่ได้ จะทาให้ ได้ สารสนเทศที่สาคัญที่จะใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดปัจจัยสาคัญที่ควรส่งเสริมและพัฒนาให้
กลุ่มผู้บริโภควัยทางานในเขตเมืองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค อันนาไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีขีดความ
สามารถในการแข่งขันร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการสื่อสารและปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยในการทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยทางการสื่อสารและปั จจัยทางจิตสังคมมีความสัมพั นธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่ อสุขภาพของ
ผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ปัจจัยทางการสื่อสารและปัจจัยทางจิตสังคมสามารถทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภควัยทางานที่มีอายุระหว่ าง 35-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จานวน 4,370,378 คน (Department of Provincial Administration, 2017) สาหรับเหตุผลที่ผ้ ูวิจัยเลือก
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่ อสุขภาพกับกลุ่มคนวัยทางานที่มีอายุระหว่ าง 35-60 ปี ซึ่งจัดอยู่ในวัยผู้ใหญ่
เนื่องจากกลุ่มคนในช่วงวัยดังกล่าวเริ่มพบปั ญหาสุขภาพอันเป็ นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้ อง ไม่
เหมาะสม ไม่ถูกหลักโภชนาการ และมีข้อมูลจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ระบุว่าช่วง
อายุท่มี คี วามเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่ม NCDs มักจะเกิดกับคนที่มอี ายุต้งั แต่ 35 ปี ขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นกลุ่มผู้บริโภควัยทางานที่มีอายุระหว่ าง 35-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
ร้ อยละ 5 คิดเป็ นจานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างต่า จานวน 400 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสมบูรณ์ของการวิจัยและความ
น่าเชื่อถือของข้ อมูล อีกทั้งเป็ นการทดแทนกรณีท่กี ลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามกลับมาไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามจานวน
ดังนั้น ในการเก็บข้ อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 464 คน กลุ่มตัวอย่างได้ มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ในระดับเขตพื้นที่ จังหวัด และอาเภอ/เขต โดยใช้ วิธกี ารสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) และการสุ่มกลุ่มตัวอย่ างอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องโดยแบบสอบถามดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน หลังจากนั้นได้ นาไปทดลองใช้ กบั กลุ่มผู้บริโภค
วัยทางานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มลี ักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟ่ าของครอนบัคของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.73-0.90 แบบสอบถามดังกล่ าว
มีจานวน 62 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง ส่วนที่ 2 การเปิ ดรับข่าวสารด้ าน
สุขภาพจากสื่อ ส่วนที่ 3 การรู้เท่าทันสื่อ ส่วนที่ 4 การรับรู้ความสามารถของตน ส่วนที่ 5 การได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคม และส่วนที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ลักษณะของแบบสอบถามส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 6 เป็ นมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ สาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยและผู้ประสานงานดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2561 เป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้ อมูลพื้นฐานของปัจจัยทางการสื่อสาร ปั จจัยทางจิตสังคม
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สาหรับระดับปั จจัยทางการสื่อสาร ปั จจัยทางจิตสังคม และพฤติกรรม
แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่า และใช้ สถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้
ได้ แก่ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการสื่อสารและปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่ อสุขภาพ โดยใช้ ค่าสถิติสหสัมพั นธ์ของเพี ยร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์เพื่อทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทางานในกลุ่มรวม กลุ่มที่ไม่มโี รคประจาตัว
กลุ่มที่มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs กลุ่มที่มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรคอื่นๆ ใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบ
เพิ่มตัวแปรทีละขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้มจี านวนทั้งสิ้น 464
คน มากกว่าครึ่งเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 65.73 เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 41-50 ปี
มีจานวนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 43.32 เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ 43.32 และเมื่อจาแนกตามสภาวะด้ านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 65.95 ไม่มีโรคประจาตัว มีเพียง
ร้ อยละ 23.49 ที่มโี รคประจาตัวในกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (กลุ่มโรคNCDs) และร้ อยละ 10.56 มีโรคประจาตัวในกลุ่ม
โรคอื่นๆ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสภาวะ
ด้ านสุขภาพ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพ
S.D.
ระดับพฤติกรรม
x
สภาวะด้านสุขภาพ
ไม่มีโรคประจาตัว (n = 306)
4.12
0.60
ปานกลาง
มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs (n = 109)
4.10
0.52
ปานกลาง
มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรคอื่นๆ (n = 49)
4.24
0.55
ปานกลาง
รวม (n = 464)
4.13
0.58
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มรวมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อจาแนกตามสภาวะด้ านสุขภาพ พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างที่ไม่มีโรคประจาตัว มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs มีโรค
ประจาตัวในกลุ่มโรคอื่นๆ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
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ปั จจัยทางการสื่อสาร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและระดับปัจจัยทางการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสภาวะด้ านสุขภาพ
มีโรคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
ไม่มีโรคประจาตัว
ในกลุ่มโรค NCDs
ในกลุ่มโรคอื่นๆ
(n = 306)
ปั จจัยทางการสื่อสาร
(n = 109)
(n = 49)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
x
x
x
1. การเปิ ดรับข่าวสารด้ าน
3.57 ปานกลาง
3.64
ปานกลาง 3.19 ปานกลาง
สุขภาพจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การเปิ ดรับข่าวสารด้ าน
2.87 ปานกลาง
3.15
ปานกลาง 2.87 ปานกลาง
สุขภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์
3. การเปิ ดรับข่าวสารด้ าน
4.84
สูง
4.78
สูง
5.00
สูง
สุขภาพจากสื่อใหม่
4. การเปิ ดรับข่าวสารด้ าน
2.97 ปานกลาง
2.99
ปานกลาง 3.20 ปานกลาง
สุขภาพจากสื่อเฉพาะกิจ
5. การเปิ ดรับข่าวสารด้ าน
3.71 ปานกลาง
3.94
ปานกลาง 4.04 ปานกลาง
สุขภาพจากสื่อบุคคล
6. การรู้เท่าทันสื่อ
4.50
สูง
4.47
สูง
4.51
สูง
รวม
3.74 ปานกลาง 3.83 ปานกลาง 3.80 ปานกลาง

รวม
(n = 464)

x

ระดับ

3.55

ปานกลาง

2.94

ปานกลาง

4.84

สูง

3.00

ปานกลาง

3.80

ปานกลาง

4.49
3.77

สูง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มโี รคประจาตัว มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค
อื่นๆ และในกลุ่มรวมมีปัจจัยทางการสื่อสารที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ในแต่ละตัวแปร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีโรคประจาตัว มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค
อื่นๆ และในกลุ่มรวมมีการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่ และการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับสูง และมีการเปิ ดรับ
ข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเฉพาะกิจ และสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในระดับปานกลาง
ปั จจัยทางจิ ตสังคม
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและระดับปัจจัยทางจิตสังคมของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสภาวะด้ านสุขภาพ
มีโรคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
ไม่มีโรคประจาตัว
ในกลุ่มโรค NCDs
ในกลุ่มโรคอื่นๆ
(n = 306)
ปั จจัยทางจิ ตสังคม
(n = 109)
(n = 49)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
x
x
x
1.การรับรู้ความสามารถของตน
4.32 ปานกลาง 4.33 ปานกลาง 4.28 ปานกลาง
2.การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
4.60
สูง
4.73
สูง
4.57
สูง
รวม
4.46
สูง
4.53
สูง
4.43
สูง

รวม
(n = 464)

x

4.32
4.63
4.48

ระดับ
ปานกลาง
สูง
สูง

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มโี รคประจาตัว มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค
อื่นๆ และในกลุ่มรวมมีปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ตัวแปร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มโี รคประจาตัว มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรคอื่นๆ และ
ในกลุ่มรวมมีการได้ รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง และมีการรับรู้ความสามารถของตนอยู่ในระดับปานกลาง
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการสื่อสาร ปั จจัยทางจิ ตสังคม และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพือ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตารางที่ 4 ค่ าสัม ประสิท ธิ์สหสัม พั นธ์ระหว่ างปั จจั ยทางการสื่อ สาร (การเปิ ดรับ ข่ าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อ อิเล็กทรอนิก ส์ การเปิ ดรั บ
ข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่ การเปิ ดรับข่ าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อเฉพาะกิจ
การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อบุคคล การรู้เท่าทันสื่อ) และปั จจัยทางจิตสังคม (การรับรู้ความสามารถของตน การได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคม) กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
มีโรคประจาตัวใน มีโรคประจาตัวใน
ไม่มีโรคประจาตัว
รวม
กลุ่มโรค NCDs
กลุ่มโรคอื่นๆ
(n = 306)
(n = 464)
ปั จจัย
(n = 109)
(n = 49)
r
p
r
p
r
p
r
p
ปั จจัยทางการสื่อสาร
การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
0.13* 0.02 -0.05 0.60 -0.04 0.81
0.06
0.17
การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์
0.01
0.89
0.05
0.63 0.28* 0.05
0.04
0.35
การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่
-0.16** 0.01 -0.15 0.13
0.06
0.69 -0.13** 0.01
การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อเฉพาะกิจ
0.06
0.31
0.09
0.37 0.40** 0.01 0.10* 0.03
การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อบุคคล
0.13* 0.02
0.15
0.13 0.34* 0.02 0.15** 0.00
การรู้เท่าทันสื่อ
0.41** 0.00 0.41** 0.00
0.22
0.14 0.40** 0.00
ปั จจัยทางจิ ตสังคม
การรับรู้ความสามารถของตน
0.59** 0.00 0.48** 0.00 0.57** 0.00 0.56** 0.00
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
0.09
0.12
0.08
0.40
0.21
0.14 0.10* 0.04
* มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาในกลุ่มรวม พบว่า ปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การรู้เท่าทันสื่อ (r = 0.40) ปั จจัยทาง
จิตสังคม ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตน (r = 0.56) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจาก
สื่อใหม่ (r = -0.13) มีความสัมพั น ธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่ อสุขภาพอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่า ในขณะที่ปัจจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพ
จากสื่อบุคคล (r = 0.15) การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อเฉพาะกิจ (r = 0.10) และปั จจัยทางจิตสังคม ได้ แก่
การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (r = 0.10) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 และ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในกลุ่มที่ไม่มโี รคประจาตัว พบว่า ปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การรู้เท่าทันสื่อ (r = 0.41) ปัจจัย
ทางจิตสังคม ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตน (r = 0.59) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ส่วนปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจาก
สื่อบุคคล (r = 0.13) และการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (r = 0.13) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่ อสุขภาพอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพั นธ์กันในระดับต่ า
ในขณะที่การเปิ ดรับข่ าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่ (r = -0.16) มีความสัมพั นธ์ทางลบกับ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
สาหรับกลุ่มที่มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs พบว่ า ปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การรู้เท่าทันสื่อ (r = 0.41)
ปั จจัยทางจิตสังคม ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตน (r = 0.48) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01
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ในส่วนของกลุ่มที่มโี รคประจาตัวในกลุ่มโรคอื่นๆ พบว่า ปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพ
จากสื่อเฉพาะกิจ (r = 0.40) และปั จจัยทางจิตสังคม ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตน (r = 0.57) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ส่วนปั จจัยทางการสื่อสาร
ได้ แก่ การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อ บุคคล (r = 0.34) และการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อ สิ่งพิ มพ์
(r = 0.28) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อทานายพฤติ กรรมการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล
ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ร้ อยละของการทานาย และลาดับความสาคัญของตัวทานายต่างๆ ของปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
สัมประสิทธิ์
สัมประสิทธิ์ถดถอย
จานวน
ร้อยละของการ
กลุ่ม
สหสัมพันธ์พหุคูณ
ตัวทานาย
2
(คน)
ทานาย (R )
มาตรฐาน ()
(R)
กลุ่มรวม
464
0.64
40.70
7, 6, 3
0.49, 0.29, -0.15
กลุ่มที่ไม่มีโรคประจาตัว
306
0.67
45.50
7, 6, 3, 1 0.51, 0.28, -0.16, 0.11
กลุ่มที่มีโรคประจาตัว
109
0.62
38.90
7, 6, 3
0.43, 0.38, -0.20
ในกลุ่มโรค NCDs
กลุ่มที่มีโรคประจาตัว
49
0.57
32.50
7
0.57
ในกลุ่มโรคอื่นๆ
1. การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์
3. การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่
4. การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อเฉพาะกิจ
5. การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อบุคคล
6. การรู้เท่าทันสื่อ
7. การรับรู้ความสามารถของตน
8. การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม

จากตารางที่ 5 พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวทานายสามตัวสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ได้ ร้อยละ 40.70 อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.001 โดยการรับรู้ความสามารถของตนมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ของตัวทานายที่มีอทิ ธิพลสูงที่สดุ ( = 0.49) รองลงมา คือ การรู้เท่าทันสื่อ ( = 0.29) และการเปิ ดรับข่าวสารด้ าน
สุขภาพจากสื่อใหม่ ( = -0.15)
สาหรับในกลุ่มที่ไม่มีโรคประจาตัว ตัวทานายสี่ตัวสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได้
ร้ อยละ 45.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.001 โดยการรับรู้ความสามารถของตนมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ
ตัวทานายที่มีอทิ ธิพลสูงที่สดุ ( = 0.51) รองลงมา คือ การรู้เท่าทันสื่อ ( = 0.28) การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพ
จากสื่อใหม่ ( = -0.16) และการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( = 0.11)
ในส่วนของกลุ่มที่มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs ตัวทานายสามตัวสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพได้ ร้อยละ 38.90 อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.001 โดยการรับรู้ความสามารถของตนมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทานายที่มอี ทิ ธิพลสูงที่สดุ ( = 0.43) รองลงมา คือ การรู้เท่าทันสื่อ ( = 0.38) และการ
เปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่ ( = -0.20)
สาหรับกลุ่มที่มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรคอื่นๆ มีตวั ทานายเพียงหนึ่งตัวที่สามารถทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพได้ ร้อยละ 32.50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.001 คือ การรับรู้ความสามารถของตน ( = 0.57)
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อภิปรายผลการศึกษา
1. จากผลการศึกษาในกลุ่มรวม พบว่า ปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การรู้เท่าทันสื่อ การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพ
จากสื่อบุคคล การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อเฉพาะกิจ และการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่มีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยปัจจัยทางการสื่อสารที่มคี วาม
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงที่สดุ คือ การรู้เท่าทันสื่อ (r = 0.40) ทั้งนี้ เป็ นเพราะการรู้เท่าทัน
สื่อจัดเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งได้ ถูกนาไปเชื่อมโยงกับภาวะสุขภาพของ
บุคคลเพื่ อช่ วยให้ เกิดการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี บุคคลที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูงจะไม่ ยอมรับหรือเชื่อตามเนื้อหาที่ส่ ือ
นาเสนอโดยทันที แต่จะตรวจสอบประเมิน ทบทวนข้ อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้ อง ความถูกต้ อง
และอื่นๆ ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Kean et al. (2012) ที่พบว่ า การรู้เท่าทันสื่อมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริโภคอาหารที่ไม่เป็ นประโยชน์
ต่อสุขภาพ กล่ าวคือ คนที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูงจะบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากและบริโภคอาหารที่ไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อสุขภาพน้ อย
นอกจากนี้ ผลการศึกษาในกลุ่มรวมยังพบว่า ปั จจัยทางจิตสังคม ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตน และการ
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจัย โดยปั จจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงที่สดุ คือ การรับรู้ความสามารถ
ของตน (r = 0.56) ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าการรับรู้ความสามารถของตนเป็ นตัวแปรสาคัญที่สามารถทานายการแสดงพฤติกรรม
และมีผลต่อการกระทา รวมทั้งผลลัพธ์การกระทาของบุคคล กล่ าวคือ บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงจะมี
แนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็จมากกว่ าบุ ค คลที่มีก ารรับ รู้ความสามารถของตนต่ ากว่ า แม้ ว่าจะมีความสามารถที่
เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura, 1977) สาหรับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ นับได้ ว่าเป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการรับรู้ความสามารถของตนเพื่อส่งผลให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ อย่างถูกต้ องตามหลักโภชนาการ เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งสามารถยืนยัน
ได้ ด้วยผลงานวิจัยของ Chatthong et al. (2011) ที่ทาการศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตเทศบาลเมืองชุมพร พบว่า ในกลุ่ม
รวมทั้งเพศชายและหญิง การรับรู้ความสามารถของตนต่อการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีความสัมพั นธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และยังเป็ น
ตัวทานายที่สาคัญต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
2. จากผลการศึกษาในกลุ่มรวม พบว่า ปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การรู้เท่าทันสื่อ การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพ
จากสื่อใหม่ และปัจจัยทางจิตสังคม คือ การรับรู้ความสามารถของตนสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 40.70 อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.001
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยการรับรู้ความสามารถของตนมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทานายที่มีอทิ ธิพลสูง
ที่สดุ ( = 0.49) รองลงมาคือ การรู้เท่าทันสื่อ ( = 0.29) และการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่ ( = -0.15)
ตามลาดับ และจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนซึ่งเป็ นตัวแปรในกลุ่มปั จจัยทางจิตสังคมมี
อิทธิพลทางบวกสูงสุดต่อการทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในทุกกลุ่ม ทั้งในกลุ่มรวม กลุ่มที่ไม่มีโรค
ประจาตัว กลุ่มที่มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs และกลุ่มที่มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรคอื่น ๆ ข้ อค้ นพบนี้เป็ นไปตาม
แนวคิดโดยสรุปจากทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนที่ว่า ถ้ าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง และมีความ
คาดหวังในผลลัพธ์สงู บุคคลนั้นจะมีแนวโน้ มที่จะตัดสินใจกระทาพฤติกรรมนั้นแน่นอน ในทางตรงกันข้ ามหากบุคคลนั้น
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่าและมีความคาดหวังในผลลัพธ์ต่า บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้ มที่จะไม่กระทาพฤติกรรมนั้น
การรับรู้ความสามารถของตนจึงมีความสาคัญและมีผลต่อการกระทาของบุคคล ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้ องกับการ
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ศึกษาของ Luechai (2007) ที่พบว่ า การรับรู้ความสามารถของตนเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพมากที่สดุ
นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การรู้เท่าทันสื่อซึ่ง
เป็ นตัวทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มอี ทิ ธิพลรองลงมาทั้งในกลุ่มรวม กลุ่มที่ไม่มโี รคประจาตัว และ
กลุ่มที่มีโรคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs โดยผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Kean et al. (2012) ที่ได้
ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างการเปิ ดรับและใช้ ส่ อื การรู้เท่าทันสื่อ และแบบแผนการบริโภคอาหาร กลุ่มตัวอย่ า ง คือ
ผู้หญิงเชื้อสายแอฟริกนั -อเมริกนั จานวน 129 คน ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจะ
พบในคนที่มีระดับการรู้เท่าทันสื่อสูงและมีความสนใจในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อ ผลที่ได้ จากงานวิจัยของ Kean et al.
(2012) ได้ แสดงให้ เห็นว่า ผู้ท่มี กี ารรู้เท่าทันสื่อสูงกว่าจะมีแนวโน้ มที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ
และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้เพราะเขามีกระบวนการคิดไตร่ ตรองทางเลือกโดยใช้ การคิดวิจารณญาณ
มีการสังเกตเนื้อหาในสาร รวมถึงตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่ เป็ นตัวทานายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพเป็ นอันดับสามในกลุ่มรวม กลุ่มที่ไม่มโี รคประจาตัว และกลุ่มที่มโี รคประจาตัวในกลุ่มโรค NCDs โดย
พบผลในทางลบหรือในทิศทางตรงกันข้ าม ( = -0.15,  = -0.16,  = -0.20) สอดคล้ องกับที่พบความสัมพันธ์
ทางลบระหว่างตัวแปรดังกล่าวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กล่าวอีกนัยยะหนึ่งคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการ
เปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่มากจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพน้ อย ในทางกลับกัน หากกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่น้อยจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมาก ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่า สื่อใหม่ท้งั อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสื่อดั้งเดิมตรงที่เป็ น
ช่องทางการสื่อสารที่เข้ าถึงได้ ง่าย ไม่มขี ้ อจากัดทางด้ านเวลา พื้นที่และระยะทาง ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการสืบค้ นข้ อมูล
ได้ อย่างรวดเร็ว แต่การมุ่งเน้ นความรวดเร็วทาให้ ขาดกระบวนการกลั่นกรองความถูกต้ องก่อนนาข้ อมูลออกไปเผยแพร่
(Moorhead et al., 2013) นอกจากนี้ ในสื่อใหม่ใครก็ตามสามารถเป็ นผู้ส่งสารและเผยแพร่เนื้อหาได้ แก้ ไขเพิ่มเติมได้
ตลอดเวลา ข้ อมูลข่าวสารในสื่อใหม่ จึงไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้ องก่อนที่จะเผยแพร่ส่สู าธารณะซึ่ง
ต่างจากสื่อดั้งเดิม และในหลายต่อหลายครั้งที่ส่อื ใหม่ถูกนามาใช้ ในการโฆษณาชวนเชื่อหรือใช้ แสวงหาผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจในทางมิชอบอันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน มีการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูล ความเชื่อที่ผิดๆ ออกไปในวงกว้ าง
และก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในเรื่องสุขภาพของคนในสังคม ดังนั้น ในการเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่จึงต้ อง
ใช้ การคิดวิจารณญาณไตร่ตรอง ตรวจสอบ ประเมินความถูกต้ องของข้ อมูลอย่างรอบคอบและรอบด้ านจากแหล่งข้ อมูล
ที่หลากหลายก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อและกระทาตาม
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
1. ปั จจัยทางการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงที่สุด คือ การรู้เท่าทันสื่อ
(r = 0.40) และปั จจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงที่สดุ คือ การรับรู้
ความสามารถของตน (r = 0.56) โดยเป็ นความสัมพันธ์ในทางบวก
2. ปั จจัยทางการสื่อสาร ได้ แก่ การรู้เท่าทัน สื่อ กับ การเปิ ดรับข่ าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่ และปั จจัย ทาง
จิตสังคม คือ การรับรู้ความสามารถของตน ทั้งสามตัวแปรนี้ร่วมกันทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกลุ่มรวมได้ ร้อยละ 40.70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.001 โดยการรับรู้ความสามารถของตนมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทานายที่มอี ทิ ธิพลสูงที่สดุ ในทุกกลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่ได้ จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
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1. การรับรู้ความสามารถของตนซึ่งเป็ นปั จจัยทางจิตสังคมเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสูงที่สดุ ดังนั้น บุคลากรทางสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ควรนาแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนไปสร้ างหรือพัฒนารูปแบบกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภควัยทางานต่อไป
2. การรู้เท่าทันสื่อเป็ นปั จจัยทางการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์และมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารสุขภาพ อาทิ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานัก
สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ควรนาตัวแปรดังกล่าวไปขยายผลในการพัฒนา
การรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภค ทั้งนี้ การสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพควรให้ ความ
สาคัญกับการเสริมสร้ างการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งการให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิด
วิจารณญาณเพื่ อช่ วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคอย่ างมีเหตุผล โดยในการเป็ นผู้บริโภคที่ร้ ูเท่าทันควรเปิ ดรับ
ข้ อมูลข่าวสารจากสื่อและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ เปรียบเทียบข้ อมูล ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
โดยบุคคลที่เปิ ดรับสื่อหลากหลายและใช้ การคิดวิจารณญาณ วิพากษ์เนื้อหาสารจะเป็ นผู้ท่มี ีการรู้เท่าทันสื่อมาก และมี
ภูมคิ ้ มุ กันในการปกป้ องตนเองจากอิทธิพลทางลบของสื่อได้
3. สิ่งที่เป็ นข้ อค้ นพบที่น่าสนใจในงานวิจัยนี้ คือ การเปิ ดรับข่าวสารด้ านสุขภาพจากสื่อใหม่มีความสัมพันธ์และมีผล
ในทางลบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออีกนัยยะหนึ่ง กล่าวได้ ว่า ผู้บริโภคที่มีการเปิ ดรับข่าวสารด้ าน
สุขภาพจากสื่อใหม่มากจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพน้ อย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการกากับควบคุม
ดูแลสื่อใหม่ อาทิ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) และ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่ น สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค ควรประสานความร่วมมือกันในการป้ องกัน เฝ้ าระวัง และดาเนินการจัดการกับเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพที่
ไม่ถูกต้ องและไม่เหมาะสมอันจะก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดและส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในทางที่ไม่พึงประสงค์
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