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13530393: สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง: โครงการรณรงคใหผูชายวัยทํางานลดความอวน 

 

วัยทํางานตอนตน เปนวัยท่ีเริ่มจะไมใสใจในสุขภาพ มีพฤติกรรมทํางานหนัก รับประทาน

อาหารไมเปนเวลา และท่ีสําคัญคือการไมออกกําลังกาย ไมวาจะดวยการไมมีเวลาวางหรือปจจัยอ่ืนๆ 

การไมใสใจสุขภาพนั้นจะทําใหอวนและมีน้ําหนักเกิน โดยกลุมเปาหมายกลุมนี้ยังมีอายุนอย ผลเสียท่ี

เกิดข้ึนจึงยังมีความรุนแรงมากพอท่ีจะทําใหตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางทันที แตหาก

ปลอยปละละเลยตอปญหาแลว ในอนาคตก็จะมีผลเสียดานสุขภาพของตนเองตามมา รวมไปถึง

กอใหเกิดปญหาตอเศรษฐกิจและสังคมอันมีผลมาจากความอวนอีกมากมาย 

จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของกลุมเปาหมาย

นักศึกษาและผูชายวัยทํางานท่ีมีน้ําหนักเกินหรือความอวน วาอะไรเปนสาเหตุของพฤติกรรม และ

แรงจูงใจอะไรท่ีจะสงผลใหกลุมเปาหมายกลุมนี้ หันมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือลดความอวนได  

งานรณรงค Menfit Exit Fat จึงออกแบบมาเพ่ือปองกันปญหาความอวนของ

กลุมเปาหมายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีแนวคิดหลักคือ “Change for Chance” ซ่ึงมุงเนนให

กลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือตัวเอง โดยใชชองทางการสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจง ท่ีมี

ประสิทธิภาพตอกลุมเปาหมายมากกวางานรณรงคลดความอวนท่ีผานมา  
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากอาจารยดิศรา อุดมเดชซ่ึง

เปนอาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธท่ีใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

ขาพเจา รวมท้ังอาจารยกาลัญ วรพิทยุต อาจารยอนินทยา ปรีชาพานิช อาจารยกรชนก ชิดไชย

สุวรรณ และ อาจารยนิศา มุจจลินทรกูล ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณใน

ความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานท่ีใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันคนสวนใหญหันมาใสใจกับการออกกําลังกายมากข้ึน ภาครัฐและหนวยงานที่

เกี่ยวของมีการรณรงคใหประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอยาง

ตอเน่ือง แตก็ยังมีอีกประชนชนอีกมากที่ยังคิดวาการออกกําลังกายตองใชเวลานาน และเปนการยาก

ที่จะลดนํ้าหนักที่เกิน ทําใหไมสามารถลดนํ้าหนักตัวที่เกินได ประกอบกับการไดรับความรูผิดๆ ไมวา

จะจากทางสื่อออนไลน รานขายอาหารเสริมตางๆ ทําใหเปนการยากที่กลุมคนเหลาน้ันจะสามารถลด

นํ้าหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยปลาสุด(พ.ศ. 2551-

2552) ช้ีใหเห็นวาประชากรไทยในกลุมอายุ 15-29 ป และ 30-44 ปมีคนที่มีนํ้าหนักตัวเกินหรือเปน

โรคอวนอยูถึง 19.5% และ 38.4% ตามลําดับ 

ความอวน เปนที่มาของโรครายตางๆไมวาจะเปนโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไต โรค

หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ดวยการตรวจรางกาย (พ.ศ.

2551-2552) ผลสํารวจแสดงใหเห็นถึงจํานวนประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไปที่มีความผิดปกติทางรางกาย

และมีความเสี่ยงจากโรคที่มาจากความอวน เชน โรคเบาหวาน มีผูปวยถึง 3.5 ลานคน และมีความ

เสี่ยงที่จะปวยเปนโรคเบาหวาน (ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเกินปกติ) อีกถึง 5.4 ลานคน โรคความดัน

โลหิต 10.7 ลานคน กลุมอาการอวนลงพุง (Metabolic Syndrome) 10.6 ลานคน รวมไปถึง กลุมที่

มีความเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตและโรคหลอดเลือดตางๆโดยมีปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแส

เลือดสูงที่มีอยูถึง 25.5 ลานคน 

ผลที่ตามมาของโรคอวนนอกจากจะสงผลเสียตอผูที่เปนโรคเองแลวยังสงผลกระทบตอ

ภาคสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมอีกดวย กลาวคือ ภาวะโรคอวนกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตามมา จึงตอง

เสียเงิน เสียเวลาในการรักษา รวมไปถึงการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากผลวิจัยการศึกษาผลกระทบใน

เชิงเศรษฐศาสตรและคุณภาพชีวิตจากโรคอวนในประเทศไทย(พ.ศ.2554) แสดงใหเห็นวาประเทศไทย

มีตนทุนรวมตอสังคมตอสภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนกวา 12 ,142 ลานบาท เฉพาะคา

รักษาพยาบาลอยางเดียวคิดเปนมูลคากวา 5,584 ลานบาท (ทักษพล ธรรมรังสี ;2-3) 

สาเหตุของความอวนน้ันไดมีการวิจัยมาแลวหลายครั้งในหลายทวีปทั่วโลก โดยปญหา

ความอวนน้ันเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ ต้ังแตปจจัยทางดานบุคคล เชน ความอวนจากความบกพรอง

พันธุกรรม ความอวนจากการขาดภาวะสมดุลของพลังงาน (รับประทานเยอะและไมออกกําลังกาย) 
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ความอวนจากการรับประทานอาหารประเภทไขมันมากเกินไปจนถึงปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอม

อื่นๆ เชน การดําเนินชีวิตในปจจุบันที่เรงรีบและขาดการใสใจตอสุขภาพ อาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการสูงมีราคาแพง และการเติบโตของธุรกิจอาหารขยะ ขนมขบเค้ียว ซึ่งมีปริมาณไขมันสูง รวม

ไปถึงการโฆษณาที่จูงใจใหคนบริโภคอาหารไขมันสูงเหลาน้ีมากข้ึน 

โดยกลุมเปาหมายของงานรณรงคช้ินน้ีจะเนนไปที่เพศชายเปนหลักโดยชวยอายุของ

กลุมเปาหมายที่ทําทําการรณรงคคือ 20 – 30 ป ที่มีนํ้าหนักเกิน หรือ เริ่มมีความเสี่ยงที่จะเปนโรค

อวนในอนาคต ซึ่งชวงอายุระหวาง 20 - 30 ป เปนชวงอายุที่อยูระหวางกลางของชวง 15 - 44 ป ซึ่ง

ในผลสํารวจเปนชวงอายุที่มีปญหานํ้าหนักเกินอยูมาก และในชวงอายุ 20 – 30 ป เปนชวงเริ่มตนที่

จะ “ไมใสใจสุขภาพ” โดยเมื่ออายุเพิ่มมากข้ึนการลดนํ้าหนักก็จะเปนไปไดยาก อันเน่ืองมาจากการ

เสื่อมสภาพของรางกาย รวมถึงความแข็งแรง และสมรรถภาพรางกายที่ลดนองลงไปตามอายุ หาก

ประกอบกับการมีนํ้าหนักเกินดวยแลวก็จะย่ิงเปนการยากที่จะลดนํ้าหนักดวยตัวเองโดยไมอาศัยการ

กินยาและการไปรักษากับผูเช่ียวชาญ ผูศึกษาจึงเห็นควรวากลุมเปาหมายน้ีจะเปนกลุมเปาหมายที่

เหมาะสมในการที่จะปองกันและลดอัตราประชากรที่จะเปนโรคอวนในอนาคต 

การจะชักจูงใหกลุมเปาหมายที่มีนํ้าหนักเกินมาตรฐานหันมาใสใจสุขภาพและลดนํ้าหนัก

อยางจริงจังเปนเรื่องที่ทาทาย เพราะดวยธรรมชาติของรางกายมนุษย นํ้าหนัก 1 กิโลกรัมจากไขมัน 

ตองใชพลังงานในการเผาผลาญถึง 7,000 กิโลแคลอรี ซึ่งทําใหการลดนํ้าหนักดูเปนเรื่องที่ยาก ทําแลว

ไมเห็นผลอยางชัดเจนภายในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับพฤติกรรมการใชชีวิตของกลุมเปาหมาย ซึ่ง

ไมไดออกกําลังกาย ทําใหพลังงานจากอาหารที่ไดรับในแตละวันมีแตจะสะสมและเปลี่ยนเปนไขมัน

สวนเกิน รวมไปถึงการบริโภคอาหารประเภทแปงและนํ้าตาลมากเกินไป ทําใหในแตละวันจะไดรับ

พลังงานเกินกวาที่รางกายตองใชและเก็บสะสมจนเปลี่ยนไปเปนไขมันสวนเกินในที่สุด 

มีหนวยงานของภาครัฐรวมถึงองคกรตางๆรวมกันรณรงคกันมากมาย โดยคําแนะนํา

รวมถึงวิธีการทั่วไปในการลดนํ้าหนัก คือการออกกําลังกาย และรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูโดย

ลดอาหารประเภทไขมัน และ อาหารหวาน (แปงและนํ้าตาล) กลาวคือ ใชวิธีบริโภคใหสมดุลกับความ

ตองการพลังงานของรางกาย ซึ่งเปนวิธีที่ถูกตองแลว แตก็ยังขาดวิธีการรวมถึงการจูงใจใหเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายกลุม ที่แยกตามอายุ เพศ แบบเจาะจง 

ทั้งหมดน้ีจึงเปนที่มาของหัวขอจุลนิพนธเลมน้ี ผูศึกษาคิดวาหากสามารถคิดคนวิธีการ

รณรงคชักจูงที่ถูกตองและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพแลว กจ็ะเปนการงายที่

คนที่มีนํ้าหนักเกินจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาออกกําลังกายอยางจริงจัง จนสามารถลด

นํ้าหนักได และ การที่กลุมเปาหมายเขาใจและมีพฤติกรรมการออกกําลังกายและกินอาหารอยาง

ถูกตองแลว จะสามารถลดและปองกันปญหาโรคอวนของประชากรในประเทศได รวมถึงสามารถตอ

ยอดวิธีการรณรงคเพื่อนําไปประยุกตใชกับกลุมเปาหมายอื่นๆ เพื่อเปนประโยชนแกสวนรวมตอไป 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางงานรณรงคใหกลุมเปาหมายเพศชายอายุ 20-30 ป ที่มีนํ้าหนักเกินหรือมี

ความเสี่ยงที่จะเปนโรคอวนหันมาออกกําลงักายและกนิอาหารอยางถูกตองและลดนํ้าหนักอยางจริงจงั 

2. เพื่อทําใหกลุมเปาหมายมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการลดความอวน สามารถลด

ความอวนไดอยางถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อสงเสริมสุขภาพของกลุมเปาหมาย และลดปญหาที่เกิดจากความอวน    

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

1. ทําการวิจัยเชิงปริมาณเรื่อง การใชชีวิตประจําวัน พฤติกรรมการใชงานสื่อตางๆ รวม

ไปถึงพฤติกรรมการออกกําลังกาย และกินอาหาร เพื่อหาความเหมาะสมในการสรางสื่อเพื่อรณรงค 

และ แนวทางสรางสรรคผลงาน 

2. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกายจากผูเช่ียวชาญ นํามาปรับใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย และสรางออกมาเปนแนวความคิดของงานรณรงคที่จะเกิด 

3. วางกรอบการทํางานรณรงคที่จะเกิดและสรางสรรคออกมาเปนช้ินงานรณรงค 

           

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการทําแผน

โฆษณาในโครงการน้ี 

   1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ทําการวิจัยในกลุมเปาหมายเพื่อศึกษา

พฤติกรรมการออกกําลังกาย จัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) กับผูที่มีนํ้าหนักตัวเกิน รวมไปถึงสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อหาแนวทางในการสรางช้ินงาน 

   1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญในการ

ออกกําลังกาย แรงจูงใจ ชองทางและเครื่องมือตางๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ดําเนินงานวิจัย 

   2.1 การต้ังคําถามแบบสอบถามที่จะใชในงานวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

กับกลุมเปาหมายในดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

   2.2 สรุปผลที่ไดจากการวิจัยเพื่อใชในการวางแผนและออกแบบการสื่อสาร 

3. ประเมินผลสรุปที่ไดจากการวิจัย 

4. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวางแผน กําหนดกลยุทธการสื่อสาร 
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5. วางแผนและออกแบบการสื่อสารการตลาดที่สอดคลองกับแนวทางขางตน 

6. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ          

ศึกษาและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

         

ทําการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลที่ได และนํามา

ขอมูลมาวิเคราะห 

         

วางแผนการรณรงค          

ออกแบบสื่อ          

ปรับปรงุช้ินงาน และสรปุผล          
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลงานสามารถนําไปรณรงคเพื่อใหเกิดผลจริงและสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. กลุมเปาหมายตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพ การออกกําลังกาย และการ

รับประทานอาหารอยางถูกตองจากการรณรงค และมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

และรับประทานอาหาร  

3. กลุมเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายวาสามารถทําได

งาย ตลอดจนถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยหันมาออกกําลังกายและลดนํ้าหนักอยางจริงจัง 

4. การรณรงคที่คิดข้ึนสามารถทําไดจรงิ และสามารถตอขยายผลเพื่อเปนแนวทางในการ

รณรงคในกลุมเปาหมายอื่น 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

โครงการรณรงคใหผูชายวัยทํางานลดความอวน จําเปนตองอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินการวางแผนโครงการรณรงค และผลิตช้ินงาน

รณรงค  ผูศึกษาไดใชแนวคิดในการวิเคราะหที่เกี่ยวของ 2 แนวคิดดังตอไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Transtheoretical Model) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media Exposure)  
ผูศึกษาเห็นวาสามารถนําทฤษฎีทั้ง 2 แนวคิดมาปรับใชกับโครงการรณรงคใหผูชายวัย

ทํางานลดความดวยได โดยแนวคิดแนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต สามารถประยุกตใชใน

การวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย และแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการเปดรับสื่อ จะเปนแนวทางในการเลือกสื่อที่จะใชในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพที่สุด  

 

แนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Transtheoretical  Model) 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ไมวาจะเปนการลดนํ้าหนัก การออกกําลังกาย การปรับนิสัยการ

รับประทานอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพเชน เลิกแอลกอฮอล เลิกบุหรี่ ลวนเปน

เรื่องที่ย่ิงใหญ เปนการยากที่จะปลุกพลังใจใหพยายามไดตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับคนที่

พยายามแลวไมสําเร็จหรือสําเร็จแลวกลับลมเหลวใหมอีก  ดร.โพรแชสกาและ ดร.เวลิเซอร  

(Prochaska JO, Velicer WF. 1997: 38-48) ที่มหาวิทยาลัยโรดไอสแลนด ไดเฝาสังเกตพฤติกรรม

ของคนเลิกบุหรี่โดยวิเคราะหประกอบกับทฤษฎีทางจิตบําบัดหลายทฤษฏีแลวสรุปออกมาเปนทฤษฎี

ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง (Transtheoretical หรือ Stage of Change Model) ออกมาเผยแพร  ซึ่ง

ไดรับการยอมรับและนําไปประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอยางกวางขวาง 

ทฤษฎีน้ีมีสาระสําคัญสองอยางคือ ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง (Stages of Change) และกระบวนการ

ชวยเปลี่ยนแปลง (Process of Change) 

1. หลักข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง (Stage of Change) 

แบงออกเปน 5 ข้ันตอนคือ 
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ข้ันที่ 1 ยังไมสนใจ (Precontemplate) มองยังไงก็ยังไมเห็นว่ีแวววาจะเอาจริง อยาง

นอยก็ยังไมเอาจริงใน 6 เดือนขางหนาน้ี คนมักจะติดอยูที่ข้ันน้ีนาน สวนใหญเปนเพราะไดรับขอมูลไม

ครบถวนถองแทอีกสวนหน่ึงเปนเพราะเคยลองมาแลวไมสําเร็จเลยไมเช่ือวาตนเองจะทําได เรียกวามี

วิกฤติความเช่ือถือตนเอง จึงใชวิธีหันหลังให ไมสนใจ ไมทํา  

ข้ันที่ 2 สนใจแตรอฤกษ (Contemplate) สนใจที่จะทําแลว แตยังรั้งรออยูบาง 

ประมาณวาในหกเดือนขางหนาน้ีคงจะไดลงมือทําแน  

ข้ันที่ 3 ตัดสินใจทํา (Preparation) ต้ังใจเอาจริงแนนอน วางแผนเปนตุเปนตะแลว 

ประมาณวาไมเกินหน่ึงเดือนขางหนาที่คงไดลงมือทําจริง  

ข้ันที่ 4 ลงมือทํา (Action) คือลงมือทําไปแลว แตยังตอเน่ืองมาไดไมเกินหกเดือน  

ข้ันที่ 5 ทําไดยืด (Maintenance) ทําไดแลว ตอเน่ืองเกิน 6 เดือน แตยังไมเกิน 5 ป ยัง

พยายามทําอยู มีความเสี่ยงจะกลับไปใชนิสัยเดิมอยูเหมือนกัน แตก็พยายามที่จะไมกลับไป 

2. การกลับไปทําพฤติกรรมซ้ํา (Relapse)  

คือการที่บุคคลน้ันถอยกลับไปมีพฤติกรรมแบบ เดิมกอนที่จะเปลี่ยนแปลงอีก  โดยที่

บุคคลจะนําพาตนเองไปสูสถานการณเสี่ยง  การปลอยใหตนเองมีภาวะอารมณจิตใจที่เปราะบาง  ไม

สามารถจัดการกับความอยากได  ประมาทเลินเลอ  จนพลั้งพลาดกลับไปมีพฤติกรรมเดิมบางหรือ

กลับไปมีปญหาซ้ําหรือเสพซ้ําอยางเต็มตัว  หากบุคคลมีการกลับไปเสพซ้ําควรจะตองดึงเขากลับเขาสู

เสนทางการเปลี่ยนพฤติกรรมใหเร็วที่สุด  มีการใหกําลังใจ  มองสิ่งที่เกิดข้ึนอยางตรงไปตรงมา มีการ

สรุปบทเรียนเพื่อไมใหเกิดซ้ําอีก   และมุงมั่นในการเปลี่ยนพฤติกรรมตอไป 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media Exposure) 

 ขาวสารเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆของมนุษยความ

ตองการขาวสารจะเพิ่มมากข้ึนเมื่อบุคคลน้ันตองการขอมูลในการตัดสินใจหรือไมแนใจในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงนอกจากน้ันขาวสารยังเปนสิ่งที่ทาใหผู เปดรับมีความทันสมัยสามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานการณของโลกปจจบุันไดดีย่ิงข้ึนดังที่ ชารลส เค อัทคิน (Charles k. Atkin, 1973:208) ไดกลาว

วา บุคคลที่เปดรับขาวสารมากยอมมีหูตากวางไกลมีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอมและ เปนคน

ทันสมัยทันเหตุการณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย 

อยางไรก็ตามบุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานมาสูตนทั้งหมดแตจะเลือกรับรู เพียง

บางสวนที่คิดวามีประโยชนตอตนดังน้ันขาวสารที่หลั่งไหลผานเขามาไปยังบุคคลจากชองทางตางๆน้ัน

มักจะถูกคัดเลอืกตลอดเวลาขาวสารที่นาสนใจมีประโยชนและเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรับสาร

จะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ,2533: 46-47) 
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การเลือกสรรขาวสารของบุคคลเปนสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแตละบุคคล

วาความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลตอการเปดรับขาวสารโดยมี

กระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ที่แตกตางกัน 

โจเซฟ ที แคลปเปอร (Klapper, J.T., 1960: 19-25) ไดกลาวไววากระบวนการเลือกรับ

ขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษยซึ่งประกอบดวย

การกลั่นกรอง 4 ข้ันตามลําดับดังตอไปน้ี 

การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทางการสื่อสาร

บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลงเชน การเลือกซื้อ

หนังสือพิมพฉบับใดฉบับหน่ึงเลอืกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและ ความ

ตองการของตนอีกทั้งทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเราน้ันก็ตางกันบางคนถนัดที่

จะฟงมากกวาอานก็จะชอบฟงวิทยุดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือเปนตน 

การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือก

สนใจขาวจากแหลงใดแหลงหน่ึงโดยมักเลือกตามความคิดเห็นความสนใจของตน เพื่อสนับสนุน

ทัศนคติเดิมที่มีอยูและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรูความเขาใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยูแลว 

เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจที่เรียกวาความไมสอดคลองทางดาน

ความเขาใจ (Cognitive Dissonance) 

การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อ

บุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลวก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป

เพราะคนเรามักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจทัศนคติ ประสบการณ

ความเช่ือความตองการความคาดหวังแรงจูงใจสภาวะทางรางกายหรือสภาวะทางอารมณและจิตใจ

ฉะน้ันแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารที่สอดคลองกับลักษณะสวนบุคคลดังกลาว นอกจากจะทํา

ใหขาวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนที่นาพอใจของแตละบุคคล

ดวย 

การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนที่ตรงกับ

ความสนใจความตองการทัศนคติฯลฯของตนเองและมกัจะลืมหรือไมนําไปถายทอดตอในสวนที่ตนเอง

ไมสนใจไมเห็นดวยหรือเรื่องที่ขัดแยงคานกับความคิดของตนเองมักมีเน้ือหาที่จะชวยสงเสริมหรือ

สนับสนุนความรูสึกนึกคิดทัศนคติคานิยมหรือความเช่ือของแตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคงชัดเจน

ย่ิงข้ึนและเปลี่ยนแปลงยากข้ึนเพื่อนําไปใชเปนประโยชนในโอกาสตอไป สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลน้ัน 
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ทอดด ฮันท และ เบรนท ดีรู เบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65 อาง

ถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของ

บุคคลไวดังน้ี 

ความตองการ (Need) ปจจัยที่สาคัญที่สุดปจจัยหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษยคือ

ความตองการความตองการทุกอยางของมนุษยทั้งความตองการทางกายและใจทั้งความตองการ

ระดับสูงและความตองการระดับตํ่ายอมเปนตัวกําหนดการเลือกของเราเราเลือกตอบสนองความ

ตองการของเราเพื่อใหไดขาวสารที่ตองการเพื่อแสดงรสนิยมเพื่อการยอมรับในสังคมเพื่อความพอใจ

ฯลฯ 

ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) ทัศนคติคือความชอบและมีใจโนมเอียง

(Preference and Predisposition) ตอเรื่องตางๆสวนคานิยมคือหลักพื้นฐานที่เรายึดถือเปน 

ความรูสึกที่วาเราควรจะทําหรือไมควรทาอะไรในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคนซึ่งทัศนคติ

และคานิยมมีอิทธิพลอยางย่ิงตอการเลือกใชสื่อมวลชนการเลือกขาวสารการเลือกตีความหมายและ

การเลือกจดจํา 

เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมายมนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายในการดําเนิน

ชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพการเขาสมาคมการพักผอนเปาหมายของกิจกรรมตางๆที่เรากําหนดข้ึนน้ีจะมี

อิทธิพลตอการเลือกใชสื่อมวลชนการเลือกขาวสารการเลือกตีความหมายและการเลือกจดจําเพื่อ

สนองเปาหมายของตน 

ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงรวมทั้ง

ความสามารถดานภาษามีอิทธิพลตอเราในการที่จะเลือกรับขาวสารเลือกตีความหมายและเลือกเก็บ

เน้ือหาของขาวน้ันไว 

การใชประโยชน (Utility) กลาวโดยทั่วไปแลวเราจะใหความสนใจและใชความพยายาม

ในการที่จะเขาใจและจดจําขาวสารที่เราสามารถนําไปใชประโยชนได 

ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารของเราน้ันสวนหน่ึง

ข้ึนอยูกับลีลาในการสื่อสารของเราคือความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภทดังน้ันบางคนจึงชอบฟง

วิทยุบางคนชอบดูโทรทัศนบางคนชอบอานหนังสือพิมพฯลฯ 

สภาวะ (Context) สภาวะในที่น้ีหมายถึงสถานที่บุคคลและเวลาที่อยูในสถานการณการ

สื่อสารสิ่งตางๆเหลาน้ีมีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสารการมีคนอื่นอยูดวยมีอิทธิพลตรงตอการ

เลือกใชสื่อและขาวสารการเลือกตีความหมายและเลือกจดจําขาวสารการที่เราตองถูกมองวาเปน

อยางไรการที่เราคิดวาคนอื่นมองเราอยางไรเราเช่ือวาคนอื่นคาดหวังอะไรจากเราและการที่คิดวาคน

อื่นคิดวาเราอยูในสถานการณอะไรลวนแตมีอิทธิพลตอการเลือกของเรา 
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ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสารผูรับสารแตละ

คนพัฒนานิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของเราเราพัฒนา

ความชอบสื่อชนิดใดชนิดหน่ึงรายการประเภทใดประเภทหน่ึงดังน้ันเราจึงเลือกใชสื่อชนิดใดชนิดหน่ึง

สนใจเรื่องใดเรื่องหน่ึงตีความหมายอยางใดอยางหน่ึงและเลือกจดจําเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

สวนขวัญเรือน กิติวัฒน (2531: 23-26) มีความเห็นวาปจจัยที่ทําใหบุคคลมีการเปดรับ

ขาวสารที่แตกตางกันคือ 

ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคลมีแนวคิดวาคนเราแตละคนมีความแตกตาง

เฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคลซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากลักษณะ

การอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกันการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมที่แตกตางไมเหมือนกันซึ่งสงผลกระทบ

ถึงระดับสติปญญาความคิดทัศนคติตลอดจนกระบวนการของการรับรูการจูงใจ 

ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคมเน่ืองจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุมสังคมที่ตน

สังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม

น่ันคือมักจะคลอยตามกลุมในแงความคิดทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุม 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสารเช่ือวาลักษณะตางๆไดแกเพศ อาชีพ 

ระดับการศึกษา รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการเปดรับเน้ือหาของการสื่อสารรวมถึงการ

ตอบสนองตอเน้ือหาดังกลาวไมแตกตางกันดวย 

นอกจากน้ีวิลเบอร ชแรมม (Wilbur Schramm, 1973:121-122) ยังไดช้ีใหเห็นถึง

องคประกอบอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับขาวสารของบุคคลดังน้ี 

- ประสบการณซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหผูรับสงสารแสวงหาขาวสารที่แตกตางกัน 

- การประเมินสารประโยชนของขาวสารที่ผูรับสารแสวงหาเพื่อตอบสนองจุดประสงค

ของตนอยางหน่ึงอยางใด 

- ภูมิหลังที่แตกตางกันทําใหบุคคลมีความสนใจแตกตางกัน 

- การศึกษาและสภาพแวดลอมทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับสาร 

- ความสามารถในการรับสารซึ่งเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจที่ทําใหพฤติกรรมการ

เปดรับสารแตกตางกัน 

- บุคลิกภาพทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโนมนาวใจและพฤติกรรมของ

ผูรับสาร 

- บุคลิกภาพอารมณสภาพทางอารมณของผูรับสารจะทําใหเขาใจความหมายของ

ขาวสารหรืออาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของขาวสารได 

- ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอสิ่งเราหรือขาวสารที่ไดพบ

เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารน้ัน 
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วิลเบอร ชแรมม (Wilbur Scharm, 1973:121-122) กลาวถึงหลักการทั่วไปของการ

เลือกความสําคัญของขาวสารวาข้ึนอยูกับการใชความพยายามนอยที่สุด (Least effect) และผลที่จะ

ได (Promise of reward) ซึ่งอยูในรูปของสูตรการเลือกรับขาวสารดังน้ี 

 

การเลือกรับขาวสาร	 = 		
การเลือกรับขาวสาร

ความพยายามที่ตองใช
 

 

จากสูตรน้ีจะเห็นไดวาคนเรามีแนวโนมที่จะเปดรับขาวสารที่ใชความพยายามนอย เชน

ขาวสารตางๆที่อยูใกลตัวสามารถเลือกรับไดงายและมีสารประโยชนตอตนเองในการเลือกน้ัน อาจมี

สาเหตุอื่นๆอีกเชนประสบการณตางกันความสามารถในการประเมินสารประโยชนของขาวสาร

ตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแตละคนดวย 

ในเรื่องของวัตถุประสงคของการเลอืกรบัขาวสารหรอืการบริโภคขาวสารของผูรับสารน้ัน 

สุรพงษ โสธนะเสถียรก็ไดจําแนกวัตถุประสงคของการเลือกเปดรับขาวสารไว 4 ประการคือ (สุรพงษ 

โสธนะเสถียร, 2533:40-44) 

- เพื่อการรับรู (Cognition) คือผูรับสารตองการสารสนเทศ (Information) เพื่อสนอง

ตอความตองการและความอยากรู 

- เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เชนการเปดรับสื่อเพื่อแสวงหาความเราใจต่ืนเตน

สนุกสนานรวมทั้งการพักผอน 

- เพื่ออรรถประโยชนทางสังคม (Social Utility) หมายถึงการตองการสรางความคุนเคย

หรือการเปนสวนหน่ึงของสังคมเชนการใชภาษารวมสมัยเพื่อหลีกเลี่ยงงานประจําหรือหลีกเลี่ยงคน

รอบขาง 

- การผละสังคม (Withdrawal) เปนการเปดรับสื่อหรือเขาหาสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงงาน

ประจําหรือหลีกเลี่ยงคนรอบขาง 

แม็คคอมบ และ เบคเกอร (McCombs and Becker, 1979: 51-52) ไดใหแนวคิดไว

โดยทั่วไปบุคคลแตละคนมีการเปดรับขาวสารหรือการเปดรับสื่อเพื่อตอบสนองความตองการ 4 

ประการคือ 

- เพื่อใหเรียนรู เกี่ยวกับเหตุการณ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ

เคลื่อนไหวและสังเกตเหตุการณตางๆรอบตัวจากการเปดรับขาวสารทาใหคนเปนที่ทันเหตุการณ

ทันสมัย 
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- เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็น

ของตนตอสภาวะหรือเหตุการณตางๆรอบตัวเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่ เกี่ ยวของ

ชีวิตประจําวัน 

- เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปใชในการ

พูดคุยกับผูอื่นได 

- เพื่อการมีสวนรวม (Participation) เพื่อรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความเปนไป

ตางๆที่เกิดข้ึนในสังคมรอบๆตัว 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารน้ีจะเห็นไดวาขาวสารเปนปจจัยสําคัญใน

การนํามาประกอบการตัดสินใจของบุคคลย่ิงบุคคลเกิดความไมแนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงมาก

เทาใดบุคคลยอมตองการเปดรับขาวสารมากข้ึนเทาน้ันโดยไมจํากัดวาจะทําการเปดรับขาวสารจากสื่อ

ใดไมวาจะเปนสื่อมวลชนสื่อบคุคลหรอืสือ่เฉพาะกิจแตทัง้น้ีบุคคลจะทําการเปดรับขาวสารเฉพาะเรื่อง

ที่ตนใหความสนใจเทาน้ันเน่ืองจากขาวสารในปจจบุันมมีากเกินกวาที่ผูรับสารจะรับไวทั้งหมดไดจึงทํา

ใหเกิดกระบวนการเลือกรับขาวสารข้ึนอยางไรก็ตามบุคคลแตละคนก็จะมีเกณฑในการเลือกรับ

ขาวสารที่แตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคล, สภาพแวดลอมในสังคมน้ันๆและ วัตถุประสงคหรือ

ความตองการที่จะเปดรับขาวสารของแตละบุคคลที่แตกตางกันยอมทําใหมีพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารที่แตกตางกันไดดวย 
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บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 

 

ในการศึกษาโครงการรณรงคใหผูชายวัยทํางานลดความอวน ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมทั้งการ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญ โดยในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณไดทําการสุมกลุมตัวอยางทีม่ีรูปรางอวน หรือ

มีนํ้าหนักเกินใหทําแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด สวนการวิจัยเชิงคุณภาพไดทําการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview) กับกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน และในสวนของการสัมภาษณผูเช่ียวชาญได

ทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกายจํานวน 2 ทาน 

 

รูปแบบการวิจัย 

ใชวิธีการสํารวจในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถาม

จํานวน 100 ชุด แบงเปนแบบสอบถามแบบออฟไลนและออนไลนจํานวนละ 50 ชุด การสํารวจเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยาง

จํานวน 10 คน รวมไปถึงการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานโภชนาการและการออกกําลังกายจํานวน 2 

ทาน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

    1.1 สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยางที่มีปญหานํ้าหนักเกิน

และความอวนจํานวน 10 คน 

    1.2 แจกแบบสอบถามจํานวน 100 ชุดโดยแบงเปนแบบสอบถามออนไลนจํานวน 30 

ชุด และสุมกลุมตัวอยางอีก 30 ชุด โดยเนนไปที่คนที่มีรูปรางอวน 

    1.3 ทําการสัมภาษณผูที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับโภชนาการและการออก

กําลังกาย 2 ทาน ไดแก ดร.เชิดชาย ปนจัยสีห นักวิชาการอิสระ ผูเช่ียวดานการออกกําลังกาย และ 

คุณ สาธิก ธนะทักษ นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
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2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากบทความและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งบทความที่

เกี่ยวของกับปญหาจากความอวน วิธีการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายเพื่อลดความอวน 

รวมถึงแรงจูงใจที่นาจะสงผลตอกลุมเปาหมายของงานรณรงค 

 

กลุมประชากร 

การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการเก็บขอมูลจากบุคคลโดยใชการทําแบบสอบถาม โดยเลือก

กลุมตัวอยางเพศชาย อายุ 20-35 ป ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปรางอวน จํานวน 100 คน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกสัมภาษณกลุมตัวอยางที่มีปญหานํ้าหนักเกินและความอวน 

จํานวน 10 คน โดยแบงกลุมตัวอยางที่จะทําการสัมภาษณเปน 3 กลุม ไดแก 

1. ผูที่มีปญหาความอวนแตยังไมไดเริ่มออกกําลังกายจํานวน 4 คน  

2. ผูที่มีปญหาความอวนและกําลังออกกําลังกายเพื่อลดความอวน 4 คน  

3. ผูที่เคยมีปญหาความอวนแตสามารถลดความอวนได 2 คน  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสัมภาษณ 

(Interview) เพื่อหาพฤติกรรมสุขภาพ รวมไปถึงแรงจูงใจตอการลดความอวน โดยจะนําผลที่ไดมาต้ัง

เปนสมมติฐานข้ันตน จากน้ันจะทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานข้ันตน รวมถึงรวบรวมขอมูลการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมาย เพื่อนํามาใชในการเลือก

ชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอกลุมเปาหมาย  นอกจากน้ียังไดทําการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูเช่ียวชาญเพื่อวิเคราะห และทําการคนหา 

ความคิดสรางสรรค (Idea) หรือแนวคิด (Concept) ของงานรณรงคที่จะเกิดข้ึน 

1. คําถามที่ใชในการสัมภาษณ (Interview) เปนคําถามลักษณะปลายเปด (Open-

ended) โดยเปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติ แรงจูงใจการออกกําลังกาย และสาเหตุที่ลดความอวนได

สําเร็จ รวมถึงสาเหตุที่ลดความอวนไดไมสําเร็จ 

2. คําถามที่ใชในแบบสอบถามเพื่อพิสูจนสมมติฐานจากการการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 

คนหาชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดตอกลุมเปาหมาย โดยเปนคําถาม

เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ดังน้ี 

   2.1 พฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร 

   2.2 ทัศนคติที่มีตอภาวะความอวน การมีนํ้าหนักตัวเกิน 

   2.3 แรงจูงใจที่มีผลตอการลดความอวน 
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 2.4 พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

3. คําถามที่ใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูเช่ียวชาญ ซึ่ง

เปนคําถามลักษณะปลายเปด (Open-ended) โดยเปนการสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ดังน้ี 

   3.1 วิธีการลดความอวน หรือลดนํ้าหนัก อันไดแก วิธีการรับประทานอาหาร การออก

กําลังกายที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมาย 

   3.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการลดความอวนของกลุมเปาหมาย 

 

5. การนําเสนอขอมูล 

หลังจากไดขอมูลครบถวนทั้งขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิแลว จึงวิเคราะหดวยการ

พรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ในสวนของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จะดูแนวโนมใน

การตอบคําถามของกลุมตัวอยาง วากลุมเปาหมายสวนใหญมีพฤติกรรมอยางไร พิจารณารอยละของ

คําตอบวามุงไปทิศทางใดมากที่สุด โดยนําเสนอดวยตารางแจกแจงความถ่ี ตารางแบบรอยละ และ

คาเฉลี่ยเลขคณิต เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป ทั้งในแงพฤติกรรม ทัศนคติ และแรงจูงใจที่มีผลตอการลด

ความอวน รวมไปถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อ เพื่อนําคําตอบที่ไดไปเปนแนวทางในการสรางสรรคงาน

รณรงค 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

ผูศึกษาไดเก็บขอมูลโดยทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม

สุขภาพ ทัศนคติ และแรงจูงใจตอการลดความอวนในกลุมเปาหมายน้ันโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) จากน้ันจึงทําการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ไดจาก

กลุมเปาหมาย นอกจากน้ียังไดทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในดานโภชนาการ และการออกกําลังกาย 

โดยสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 

ผลวิจัยเชิงคุณภาพ และขอสมมติฐานจากกลุมเปาหมาย 

ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีปญหาความอวนหรือเคยมีปญหาความ

อวนจํานวน 10 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณ (Interview) สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

ในดานพฤติกรรมสุขภาพ กลุมตัวอยางทุกคนทราบวาความอวนหรือการมีนํ้าหนักตัวเกิน

สงผลเสียตอสุขภาพ และทราบวาหากตองการลดความอวนตองออกกําลังกาย และควบคุมการ

รับประทานอาหาร แตกลุมตัวอยางบางคนเขาใจวาการอดอาหารมื้อเย็นจะชวยลดนํ้าหนักได 

กลุมตัวอยาง 8 ใน 10 คน รับประทานอาหารไมเปนเวลา เชน ไมรับประทานมื้อเชา มี

การรับประทานมือ้ดึก รวมไปถึงอดอาหารในบางเมื้อ และ กลุมตัวอยางที่มีนํ้าหนักเกินทุกคนทราบวา

ควรลดอาหารประเภทคารโบไฮเดรต และไขมัน ซึ่งเปนหมูอาหารที่หากรับประทานเขาไปมากๆ แลว

จะกอใหเกิดไขมันสะสมซึ่งเปนสาเหตุของความอวน แตก็ไมมีกลุมตัวอยางคนไหนที่ปรุงอาหารเพื่อ

รับประทานเอง โดยประเภทของอาหารที่รับประทานบอยๆ คือ ขาวแกง และอาหารตามสั่ง โดยกลุม

ตัวอยางใหเหตุผลที่จําเปนตองเลือกประทานอาหารน้ีวา มีอุปสรรคทางดานเวลา และ ความข้ีเกียจ 

ในดานทัศนะคติและแรงจูงใจในการลดความอวน กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องที่

เกี่ยวกับภาพลักษณ การใชชีวิตประจําวัน และสุขภาพ โดยเหตุผลทางดานภาพลักษณมีความสําคัญ

เปนอันดับตนๆ เชน การมีรูปรางดีทําใหสวมเสื้อผาแลวดูดี การมีรูปรางดีทําใหเปนที่นิยมชมชอบตอ

เพศตรงขาม และทําใหรูสึกมั่นใจ สวนความสําคัญเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวันพบวา กลุมตัวอยางที่

มีนํ้าหนักเกินรูสึกลําบากในการใชชีวิตประจําวัน เชน ความไมคลองตัวในการเดินทาง รูสึกอึดอัดเมื่อ

อยูในสถานที่สาธารณะที่มีผูคนจํานวนมากๆ และความสําคัญในดานที่เกี่ยวกับสขุภาพกลุมตัวอยางจะ

ไมไดใหความสําคัญเทาใดนัก 

   ส
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ในกลุมตัวอยางที่กําลังลดนํ้าหนัก 4 คน พบวาทั้งหมด ไดรับคําแนะนําในการออกกําลัง

กาย และการลดนํ้าหนักมาจากเพื่อน กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูในงานรณรงคจากทางภาครัฐและ

เอกชนอยูในระดับที่นอย กลุมตัวอยาง 3 ใน 4 คน พบวามีการออกกําลังการอยางเปนแบบแผนและ

เปนกิจวัตรอยางนอย 4 วัน ตอสัปดาห สวนกลุมตัวอยางที่มีนํ้าหนักเกินแตยังมิไดริเริ่มลดนํ้าหนักอีก 

4 คน ใหเหตุผลในการยังไมไดริเริ่มการลดนํ้าหนักวา ตอนน้ีรูสึกพอใจในรูปรางตัวเองอยูแลว และจะ

ทําการลดนํ้าหนักเมื่อไรก็ได มั่นใจวาสามารถทําไดอยูแลว 

ในกลุมตัวอยางที่เคยมีปญหาความอวนแตสามารถลดไดสําเร็จ 2 คน พบวา แรงจูงใจที่

ทําใหสามารถลดไดสําเร็จมาจาก การแขงขันกับเพื่อน และความจําเปนที่ตองลดนํ้าหนัก โดยวิธีที่ใช

ในการลดนํ้าหนักไดแก การคุมอาหารไปจนถึงอดอาหาร และการออกกําลังกาย โดยทั้ง 2 คน หยุด

การลดนํ้าหนักแลว โดยใหเหตุผลวา ไมมีเวลา และไมมีความจําเปนตองลด 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ผูศึกษาจึงต้ังสมมติฐานใน

กลุมเปาหมายวา กลุมเปาหมายอายุ 20-35 ป ที่มีความความอวนหรือมีนํ้าหนักเกินมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ไมเหมาะสม ทั้งการรับประทานอาหารไมเปนเวลา รับประทานอาหารไมครบ 5 หมู หรือไม

ถูกหลักโภชนาการ ประกอบกับขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสม จึงเปนสาเหตุที่มาของความอวน 

แรงจูงใจสําคัญที่ทําใหกลุมเปาหมายกลุมน้ีตระหนักไดถึงปญหาคือ ภาพลักษณ และการใช

ชีวิตประจําวันเปนสําคัญ โดยกลุมเปาหมายมีอุปสรรคสําคัญตอการลดนํ้าหนักคือ เวลา และ ความข้ี

เกียจ รวมไปถึง สื่อ และงานรณรงคเกี่ยวกับความอวนจากทางภาครัฐและเอกชน ที่ผานมาไมสามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

ผลวิจัยเชิงปริมาณ และขอพิสูจนสมมติฐานในกลุมเปาหมาย 

2.1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมเปาหมาย โดยศึกษาเกี่ยวกับอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได โดยขอมูลสวนน้ีจะนําเสนอเปนจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง สามารถ

แจกแจงรายละเอียดเปนตารางที่ 4-1 – 4-4 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-1 จํานวน รอยละจําแนกตามอายุ 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

20-22 ป 44 44 

23-35 ป 56 56 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมอายุ 23-35 ป 

คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาเปนกลุมเปนกลุมอายุ 20-22 ป รอยละ 44 

   ส
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ตารางที่ 4-2 จํานวน รอยละจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 9 9 

ปริญญาตรี 83 83 

สูงกวาปริญญาตรี 8 8 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83 

 

ตารางที่ 4-3 จํานวน รอยละจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักศึกษา 44 44 

พนักงานบริษัท 34 34 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 7 

อื่นๆ 15 15 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-3 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษา คิดเปน

รอยละ 44 รองลงมามีอาชีพเปนพนักงานบริษัท รอยละ 34 และสุดทายเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-4 จํานวน รอยละจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 13 13 

5,001-10,000 บาท 33 33 

10,001-15,000 บาท 21 21 
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ตารางที่ 4-4 จํานวน รอยละจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน (ตอ) 

15,001-20,000 บาท 5 5 

มากกวา 20,000 บาท 28 28 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-4 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 33 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 20,000 บาท คิด

เปนรอยละ 28 และ 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 21 ตามลําดับ 

 

2.2 ผลวิจัยดานพฤติกรรมเก่ียวกับสุขภาพ โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลัง

กาย การรับประทานอาหาร และประเภทของอาหารที่รับประทาน โดยขอมูลสวนน้ีจะนําเสนอเปน

จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง และคะแนนความถ่ีที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ สามารถแจกแจง

รายละเอียดเปนตารางที่ 4-5 – 4-14 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-5 จํานวน รอยละจําแนกตามพฤติกรรมและลักษณะการออกกําลังกาย 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 

จัดตารางการออกกําลังกาย 26 26 

ออกกําลังตายตามความพอใจ 59 59 

ไมออกกําลังกาย 15 15 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-5 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออกกําลังกายตาม

ความพอใจ คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาจัดตารางการออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 26 และไมออก

กําลังกาย คิดเปนรอยละ 17 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-6 จํานวน รอยละจําแนกตามจํานวนวันในการออกกําลังกายตอสัปดาห 

จํานวนวันในการออกกําลัง

กายตอสัปดาห 

จํานวน รอยละ 

1-2 วัน 40 47 

3-5 วัน 35 41 

6 วันข้ึนไป 10 12 

รวม 85 100 
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จากตารางที่ 4-6 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออกกําลังกาย 1-2 วัน

ตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาออกกําลังกาย 3-5 วันตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 41 และ 

ออกกําลังกาย 6 วันข้ึนไปตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 12 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-7 จํานวน รอยละจําแนกตามระยะเวลาในการออกกําลังกายตอครั้ง 

ระยะเวลาการออกกําลังกาย จํานวน รอยละ 

5-10 นาท ี 8 9 

11-20 นาท ี 4 5 

21-30 นาท ี 16 19 

31-40 นาท ี 18 21 

มากกวา 40 นาท ี 39 46 

รวม 85 100 
 

จากตารางที่ 4-7 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเวลาในการออก

กําลังกายครั้งละมากกวา 40 นาที คิดเปนรอยละ 46 รองลงมาคือ 31-40 นาที คิดเปนรอยละ 21 

และ 21-30 นาที คิดเปนรอยละ 19 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-8 คะแนน รอยละจําแนกตามรูปแบบวิธีการออกกําลังกาย 

รูปแบบวิธีการออกกําลังกาย คะแนน รอยละ 

เดิน/เดินเร็ว 32 22 

ว่ิง/ปนจักรยาน 53 37 

ยกนํ้าหนัก 27 19 

เตนเอโรบิก 3 2 

วายนํ้า 10 7 

อื่นๆ 19 13 

รวม 144 100 
 

จากตารางที่ 4-8 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรูปแบบวิธีการออก

กําลังกายคือการว่ิง/ปนจักรยาน คิดเปนรอยละ 37 รองลงมาคือ เดิน/เดินเร็ว คิดเปนรอยละ 22 

และ ยกนํ้าหนัก คิดเปนรอยละ 19 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-9 คะแนน รอยละจําแนกตามความถ่ีตอการใชสถานที่ในการออกกําลังกาย 

สถานท่ี 
ความถ่ีในการใชสถานท่ีออกกําลังกาย 

รวมรอยละ 
ไมเคย นอย บอย บอยมาก บอยท่ีสุด 

บาน 8 36 24 7 25 100 

สวนสาธารณะ            26 36 20 6 12 100 

สถานออกกําลังกาย

สาธารณะ    

36 28 15 14 6 100 

สถานออกกําลังกาย

สาธารณะเอกชน 

40 27 12 6 15 100 

 

จากตารางที่ 4-9 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออกกําลังกายท่ีบาน

บอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25 รองลงมาคือ สถานออกกําลังกายเอกชน คิดเปนรอยละ 15 และ 

สวนสาธารณะ คิดเปนรอยละ 12 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-10 คะแนน รอยละจําแนกตามความถ่ีตอชวงเวลาที่ออกกําลังกาย  

ชวงเวลา 
ความถ่ีของชวงเวลาท่ีออกกําลังกาย 

รวมรอยละ 
ไมเคย นอย บอย บอยมาก บอยท่ีสุด 

เชากอนไปเรียน/

ทํางาน 

56 29 7 1 6 100 

ระหวางพกักลางวัน        82 14 4 0 0 100 

ที่ทํางานจัดใหออก

กําลังกาย    

80 15 2 0 2 100 

เย็นหลังเลิกเรียน/เลกิ

งาน 

11 24 20 14 32 100 

หลงัอาหารเย็นไป

จนถึงกอนนอน 

34 20 20 11 15 100 

 

จากตารางที่ 4-10 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออกกําลังกาย

ชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน/เลิกงาน บอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ หลังอาหารเย็นไป

จนถึงกอนนอน คิดเปนรอยละ 15 และ เขากอนไปเรียน/ทํางาน คิดเปนรอยละ 6 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-11 คะแนน รอยละจําแนกตามที่มาของขอมูลคําแนะนําในการออกกําลังกาย 

ท่ีมาของขอมูลคําแนะนําใน

การออกกําลังกาย 

คะแนน รอยละ 

อินเทอรเน็ต 66 48 

หนังสือ/นิตยสารสุขภาพ 19 14 

เพื่อน/คนรูจัก 36 26 

ฟตเนสเทรนเนอร 7 5 

สื่อรณรงคตางๆ 7 5 

อื่นๆ 3 2 

รวม 138 100 
 

จากตารางที่ 4-11 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับขอมูลคําแนะนํา

ในการออกกําลังกายจากอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาคือ ขอมูลจากเพื่อน/คนรูจัก คิด

เปนรอยละ 26 และ หนังสือ/นิตยสารสุขภาพ คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-12 จํานวน รอยละจําแนกตามจํานวนมือ้อาหารที่รับประทานตอวัน 

จํานวนมื้ออาหาร จํานวน รอยละ 

3 มื้อ เชา กลางวัน เย็น 41 41 

3 มื้อ เวลาไมแนนอน 26 26 

2 มื้อ เชา กลางวัน 2 2 

2 มื้อ เวลาไมแนนอน 25 25 

มากกวา 3 มื้อ 6 6 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-12 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานอาหาร 3 

มื้อ เชา กลางวัน เย็น คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ 3 มื้อ เวลาไมแนนอน คิดเปนรอยละ 26 และ 

2 มื้อ เวลาไมแนนอน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-13 จํานวน รอยละจําแนกตามลักษณะการรับประทานอาหารในหน่ึงมื้อ 

ลักษณะการรับประทาน

อาหาร 

จํานวน รอยละ 

รับประทานตามความพอใจ 61 61 

คํานึงถึง คุณคาทางอาหาร/

สารอาหาร/ปริมาณพลังงาน 

15 15 

ลดปริมาณอาหารประเภท 

แปง/มัน/หวาน 

24 24 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-13 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานอาหาร

ตามความพอใจ คิดเปนรอยละ 61 รองลงมา คือรับประทานอาหารโดยเลือกที่จะลดปริมาณอาหาร

ประเภท แปง/มัน/หวาน คิดเปนรอยละ 24 และ รับประทานอาหารโดยคํานึงถึง คุณคาทางอาหาร/

สารอาหาร/ปริมาณพลังงาน คิดเปนรอยละ 15 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-14 คะแนน รอยละจําแนกตามความถ่ีของประเภทของอาหารทีร่ับประทานในหน่ึงสัปดาห 

ประเภทอาหาร 

ความถ่ีของการรับประทานใน 1 สัปดาห 
รวมรอยละ 

ไมเคย นอย บอย บอยมาก บอยท่ีสุด 

ปรุงสําเร็จ ตามสั่ง 

ขาวราดแกง 

1 23 42 21 13 100 

ฟาสตฟูด 15 65 15 4 1 100 

อาหารปรงุเอง    17 44 22 5 12 100 

บุฟเฟต ปงยาง หมอไฟ 19 73 5 1 2 100 

เครื่องด่ืมชาเขียว 30 35 20 10 5 100 

เครื่องด่ืมนํ้าอัดลม 49 28 12 8 3 100 

เครื่องด่ืมนํ้าเปรี้ยว 13 41 24 17 5 100 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล 61 23 8 5 3 100 
 

จากตารางที่ 4-14 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานอาหาร

ประเภทปรุงสําเร็จ ตามสั่ง ขาวราดแกง บอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13 รองลงมาคือ อาหารปรุงเอง 

คิดเปนรอยละ 12 เครื่องด่ืมชาเขียวและนมเปรี้ยว คิดเปนรอยละ 5 เทากัน ตามลําดับ  

   ส
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2.3 ผลวิจัยดานทัศนคติ ท่ีมีตอความอวน การมีนํ้าหนักตัวเกิน โดยศึกษาเกี่ยวกับการ

รับรู ถึงสภาวะปญหาความอวนของตัวเอง การรับรูที่มาของความสภาวะความอวน รวมไปถึง

พฤติกรรมที่มีตอความอวน โดยขอมูลสวนน้ีจะนําเสนอเปนจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง และ

คะแนนความถ่ีที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ สามารถแจกแจงรายละเอียดเปนตารางที่ 4-15 – 4-25 

ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-15 จํานวน รอยละจําแนกตามการรับรูถึงสภาวะปญหาความอวนของตัวเอง 

การรับรูถึงสภาวะปญหา จํานวน รอยละ 

มีปญหาความอวน 75 75 

ไมแนใจ 17 17 

ไมม ี 8 8 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-15 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูถึงสภาวะปญหา

ความอวนของตัวเอง คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 17 และ ไมมี คิดเปน

รอยละ 8 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-16 คะแนน รอยละจําแนกตามระดับความสําคัญของปญหาอันมีผลมาจากความอวน 

ประเภทของปญหา 

ระดับความสําคัญของปญหา 
รวมรอยละ 

ไมม ี นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

สุขภาพ ความดัน 

เหน่ือยงาย 

21 25 34 18 2 100 

ความสะดวกใน

ชีวิตประจําวัน 

32 22 35 7 4 100 

การหาเสื้อผาทีม่ีขนาด

เหมาะสม    

12 21 27 27 13 100 
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ตารางที่ 4-16 คะแนน รอยละจําแนกตามระดับความสําคัญของปญหาอันมีผลมาจากความอวน (ตอ) 

ประเภทของปญหา 

ระดับความสําคัญของปญหา 
รวมรอยละ 

ไมม ี นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความไมพอใจในสรีระ

รางกาย 

4 18 29 34 15 100 

ความไมมัน่ใจในตัวเอง 7 25 38 18 13 100 
 

จากตารางที่ 4-16 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ

เก่ียวกับความไมพอใจในสรีระรางกาย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15 รองลงมาคือ การหาเสื้อผาที่มี

ขนาดเหมาะสม และ ความไมมั่นใจในตัวเอง คิดเปนรอยละ 13 เทากันตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-17 คะแนน รอยละจําแนกตามการใหความสําคัญตอสาเหตุของความอวน 

สาเหตุของปญหา 

การใหความสําคัญตอสาเหตุของปญหา 
รวมรอยละ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

กรรมพันธุ 32 40 18 8 2 100 

การรบัประทานอาหาร 4 2 11 38 46 100 

ขาดการออกกําลังกาย 0 4 20 31 45 100 

ไมมีสถานที่ทีเ่หมาะสม

ในการออกกําลงักาย 

13 33 31 14 9 100 

ไมมีเวลา 13 20 31 20 16 100 

ความข้ีเกียจ 1 7 20 21 51 100 
 

จากตารางที่ 4-17 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการใหความสําคัญ

ตอสาเหตุของความอวนมาจาก ความขี้เกียจ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51 รองลงมาคือ การ

รับประทานอาหาร คิดเปนรอยละ 46 และ ขาดการออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 45 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-18 จํานวน รอยละจําแนกพฤติกรรมการลดความอวนที่ผานมาในระยะเวลา 6 เดือน 

พฤติกรรมการลดความอวน จํานวน รอยละ 

ลดความอวน แตเลิกไปแลว 8 8 

ลดความอวน ทําไมสม่ําเสมอ 51 51 
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ตารางที่ 4-18 จํานวน รอยละจําแนกพฤติกรรมการลดความอวนที่ผานมาในระยะเวลา 6 เดือน (ตอ) 

พฤติกรรมการลดความอวน จํานวน รอยละ 

ลดความอวน กําลังทําอยู 29 29 

ไมเคยลดความอวน 11 11 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-18 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญลดความอวนแบบทํา

ไมสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 51 รองลงมาคือ ลดความอวน กําลังทําอยู คิดเปนรอยละ 29 และ ไม

เคยลดความอวน คิดเปนรอยละ 11 

 

ตารางที่ 4-19 คะแนน รอยละจําแนกตามสาเหตุที่ทาํใหตัดสินใจลดความอวน (กลุมที่ลดความอวนได

ไมสม่ําเสมอ) 

สาเหตุ คะแนน รอยละ 

ปญหาสุขภาพ 19 16 

ป ญ ห า ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น

ชีวิตประจําวัน 

21 18 

ปญหาการหาเสื้อผาที่มีขนาด

เหมาะสม    

19 16 

ตองการความมั่นใจ 23 19 

ตองการมีรูปรางที่ดี 33 28 

อื่นๆ 4 3 

รวม 119 100 
 

จากตารางที่ 4-19 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคะแนนสาเหตุท่ี

ตองการลดความอวนคือ ตองการมีรูปรางท่ีดี คิดเปนรอยละ 28 รองลงมาคือ ตองการความมั่นใจ

คิดเปนรอยละ 19 และ ปญหาความสะดวกในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 18 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-20 คะแนน รอยละจําแนกตามวิธีการลดความอวน (กลุมที่ลดความอวนไดไมสม่ําเสมอ)  

วิธีการลดความอวน คะแนน รอยละ 

ออกกําลังกาย 36 39 

ควบคุมการรับประทานอาหาร 37 40 

อดอาหาร 17 18 

รับประทานยาลดความอวน 2 3 

รวม 92 100 
 

จากตารางที่ 4-20 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญลดความอวนดวยการ

ควบคุมการรับประทานอาหาร คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือ ออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 39 

และ อดอาหาร คิดเปนรอยละ 18 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-21 คะแนน รอยละจําแนกตามสาเหตุที่ทําใหลดความอวนไดไมสม่ําเสมอ 

สาเหตุ คะแนน รอยละ 

หายจากปญหาสุขภาพ 3 4 

พอใจในรูปรางตัวเองแลว 9 11 

ทําแลวไมไดผล 28 10 

ไมมีเวลา 27 33 

ความข้ีเกียจ 32 40 

อื่นๆ 2 2 

รวม 101 100 
 

จากตารางที่ 4-21 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคะแนนความขี้

เกียจเปนสาเหตุท่ีทําใหลดความอวนไดไมสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือ ไมมีเวลา คิด

เปนรอยละ 33 และ พอใจในรูปรางตัวเองแลว คิดเปนรอยละ 11 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-22 คะแนน รอยละจําแนกตามสาเหตุที่ทําใหตัดสินใจลดความอวน (กลุมที่กําลังลดความ

อวน) 

สาเหตุ คะแนน รอยละ 

ปญหาสุขภาพ 13 14 

ป ญ ห า ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น

ชีวิตประจําวัน 

11 13 

ปญหาการหาเสื้อผาที่มีขนาด

เหมาะสม    

15 18 

ตองการความมัน่ใจ 11 13 

ตองการมีรูปรางที่ดี 22 26 

ตองการใช เวลาวาง ให เปน

ประโยชน 

13 16 

รวม 85 100 
 

จากตารางที่ 4-22 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคะแนนสาเหตุท่ี

ตองการลดความอวนคือ ตองการมีรูปรางท่ีดี คิดเปนรอยละ 26 รองลงมาคือ ปญหาการหาเสื้อผา

ที่มีขนาดเหมาะสม คิดเปนรอยละ 18 และ ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน คิดเปนรอยละ 16 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-23 คะแนน รอยละจําแนกตามการใหความสําคัญตอสาเหตุที่จะหยุดลดความอวน (กลุมที่

กําลังลดความอวน) 

สาเหตุ 

การใหความสําคัญตอสาเหตุท่ีจะหยุดลดความอวน 
รวมรอยละ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

หายจากปญหาสุขภาพ 60 32 4 4 0 100 

นํ้าหนักลดตามที่

ตองการ 

44 12 12 20 12 100 

มีรูปรางตามที่พอใจ 48 8 16 16 12 100 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-23 คะแนน รอยละจําแนกตามการใหความสําคัญตอสาเหตุที่จะหยุดลดความอวน (กลุมที่

กําลังลดความอวน) (ตอ) 

สาเหตุ 

การใหความสําคัญตอสาเหตุท่ีจะหยุดลดความอวน 
รวมรอยละ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

สวมใสเสื้อผาตาม

ขนาดที่ตองการได 

56 12 12 12 8 100 

ไมมีเวลาวาง 36 28 24 8 4 100 
 

จากตารางที่ 4-23 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการใหความสําคัญ

ตอสาเหตุท่ีจะหยุดลดความอวน มากท่ีสุด คือนํ้าหนักลดตามท่ีตองการ และมีรูปรางตามท่ีพอใจ 

คิดเปนรอยละ 12 เทากัน รองลงมาคือ สวมใสเสื้อผาตามขนาดที่ตองการได คิดเปนรอยละ 8 และ 

ไมมีเวลาวาง คิดเปนรอยละ 4  

 

ตารางที่ 4-24 คะแนน รอยละจําแนกตามสาเหตุที่ทําใหมีความคิดที่จะลดความอวน (กลุมที่ยังไมได

ลดความอวน) 

สาเหตุ คะแนน รอยละ 

ปญหาสุขภาพ 6 32 

ป ญ ห า ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น

ชีวิตประจําวัน 

2 11 

ปญหาการหาเสื้อผาที่มีขนาด

เหมาะสม    

4 21 

ตองการความมั่นใจ 3 16 

ตองการมีรูปรางที่ดี 2 10 

ตองการใช เวลาวาง ให เปน

ประโยชน 

2 10 

รวม 19 100 
 

จากตารางที่ 4-24 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคะแนนสาเหตุท่ีท่ี

ทําใหมีความคิดท่ีจะลดความอวน มากท่ีสุด คือปญหาดานสุขภาพ คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ 

ปญหาการหาเสื้อผาที่มีขนาดเหมาะสม คิดเปนรอยละ 21 และ ตองการความมั่นใจ คิดเปนรอยละ 

16 ตามลําดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-25 คะแนน รอยละจําแนกตามการใหความสําคัญตอสาเหตุที่ยังไมไดลดความอวน 

สาเหตุ 

การใหความสําคัญตอสาเหตุท่ียังไมไดลดความอวน 
รวมรอยละ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ไมทราบวาควรจะ

เริ่มตนอยางไร 

0 50 50 0 0 100 

กําลังหาขอมลู 13 63 25 0 0 100 

ไมมีความรูดาน

โภชนาการ 

13 50 38 0 0 100 

ไมมีสถานที่ทีเ่หมาะสม 13 63 13 13 0 100 

ไมมีเวลาวาง 0 25 4 25 0 100 

ไมมีแรงจูงใจ 0 13 75 0 12 100 
 

จากตารางที่  4-25 แสดงให เห็นว า ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคะแนน

ความสําคัญตอสาเหตุท่ียังไมไดลดความอวน มากท่ีสุด คือ ไมมีแรงจูงใจ คิดเปนรอยละ 12 

รองลงมา คือ ความสําคัญตอสาเหตุที่ยังไมไดลดความอวน มาก ไมมีเวลาวาง คิดเปนรอยละ 25 และ 

ไมมีสถานที่ที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 13 ตามลําดับ 

 

2.4 ผลวิจัยดานแรงจูงใจ ท่ีมีตอการความอวน โดยศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติตอแรงจูงใจ

ตางๆ ที่สงผลกระทบตอกลุมเปาหมายใหหันมาลดความอวน หรือตัดสินใจลดความอวน โดยขอมูล

สวนน้ีจะนําเสนอเปนคะแนนความถ่ีที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ สามารถแจกแจงรายละเอียดเปน

ตารางที่ 4-26 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-26 คะแนน รอยละจําแนกการใหความสําคัญในดานทัศนคติตอแรงจูงใจในการลดความ

อวน 

แรงจูงใจ 

ความสําคัญในดานทัศนคติตอแรงจูงใจ 
รวมรอยละ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความตองการมสีุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง ไมมี

โรคภัยไขเจ็บ 

5 10 30 31 24 100 

การแขงขัน แบบมี

รางวัลเดิมพัน 

37 32 17 7 7 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-26 คะแนน รอยละจําแนกการใหความสําคัญในดานทัศนคติตอแรงจูงใจในการลดความ

อวน (ตอ) 

แรงจูงใจ 

ความสําคัญในดานทัศนคติตอแรงจูงใจ 
รวมรอยละ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ความตองการมรีูปราง

ที่ดูดี แข็งแรง และ

คลองตัว 

5 5 25 39 27 100 

ความตองการมรีูปราง

ที่ดูดี เหมาะสมกับ

เสื้อผาที่ตองการสวมใส 

2 9 37 24 28 100 

ความตองการมรีูปราง

ที่ดูดี เปนที่ดึงดูดตอ

เพศตรงขาม 

4 5 27 25 39 100 

 

จากตารางที่ 4-26 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน

ทัศนคติตอแรงจูงใจในการลดความอวน มากท่ีสุด คือความตองการมีรูปรางท่ีดูดี เปนท่ีดึงดูดตอ

เพศตรงขาม คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือ ความตองการมีรูปรางที่ดูดี เหมาะสมกับเสื้อผาที่

ตองการสวมใส คิดเปนรอยละ 28 และ ความตองการมีรูปรางที่ดูดี แข็งแรง และคลองตัว คิดเปนรอย

ละ 27 ตามลําดับ 

 

2.5 ผลวิจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและชองทางใน

การเปดรับสื่อ โดยขอมูลสวนน้ีจะนําเสนอเปนจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง และคะแนนความถ่ีที่

กลุมตัวอยางมีการเปดรับ สามารถแจกแจงรายละเอียดเปนตารางที่ 4-27 – 4-30 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4-27 คะแนน รอยละจําแนกตามกิจกรรมที่ทําในเวลาวาง 

กิจกรรมท่ีทําในเวลาวาง คะแนน รอยละ 

ดูโทรทัศน 66 16 

อานหนังสือ 54 13 

ออกกําลังกาย/เลนกีฬา    57 14 

อินเทอรเน็ต/โซเชียลมีเดีย 89 23 

เลนเกม 70 17 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-27 คะแนน รอยละจําแนกตามกิจกรรมที่ทําในเวลาวาง (ตอ) 

กิจกรรมท่ีทําในเวลาวาง คะแนน รอยละ 

ทําอาหาร 23 6 

ออกไปเที่ยวนอกบาน 40 11 

อื่นๆ 2 0 

รวม 401 100 
 

จากตารางที่ 4-27 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเลือก อินเทอรเน็ต/

โซเชียลมีเดีย เปนกิจรรมท่ีทําในเวลาวาง คิดเปนรอยละ 23 รองลงมาคือ เลนเกม คิดเปนรอยละ 

17 และ ดูโทรทัศน คิดเปนรอยละ 16 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-28 คะแนน รอยละจําแนกตามความถ่ีในการเปดรับสื่อในหน่ึงสัปดาห 

ชนิดของสื่อ 

ความถ่ีในการเปดรับสื่อในหน่ึงสัปดาห 
รวมรอยละ 

ไมเปดรับ นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

โทรทัศน ชองฟรีทีวี 7 25 37 24 7 100 

โทรทัศน เคเบลิทีวี 16 32 24 19 9 100 

วิทยุ 30 36 26 7 1 100 

หนังสือพิมพ 19 50 19 9 3 100 

นิตยสาร 23 43 25 6 3 100 

สื่อสงัคมออนไลน 1 6 14 30 50 100 

เว็บไซตขาว 5 12 26 30 27 100 

ปายโฆษณาขนาดใหญ 

ปายไฟ 

16 53 25 3 3 100 

โฆษณาในระบบรถ

โดยสารประจําทาง 

24 45 26 5 0 100 

โฆษณาในระบบ

รถไฟฟา BTS 

30 36 25 7 2 100 

โฆษณาในระบบรถไฟ

ใตดิน MRT 

33 42 22 3 0 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

จากตารางที่ 4-28 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคะแนนความถ่ีใน

การเปดรับสื่อในหน่ึงสัปดาห มากท่ีสุด คือสื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ 

เว็บไซตขาว คิดเปนรอยละ 27 และ โทรทัศน เคเบิลทีวี คิดเปนรอยละ 9 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-29 จํานวน รอยละจําแนกตามระยะเวลาการใชงานสื่อสังคมออนไลนเฉลี่ยในหน่ึงวัน 

ระยะเวลาการใชงาน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ช่ัวโมง 7 7 

1-2 ช่ัวโมง 14 14 

2-3 ช่ัวโมง    15 15 

4-6 ช่ัวโมง 40 40 

มากกวา 6 ช่ัวโมง 24 24 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-29 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการใช

งานสื่อสังคมออนไลนเฉลี่ยในหน่ึงวันอยูท่ี 4-6 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 40  รองลงมาคือ มากกวา 6 

ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 24 และ 2-3 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 15 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4-30 คะแนน รอยละจําแนกตามความถ่ีในการใชอุปกรณเพื่อใชงานอินเทอรเน็ตและสื่อ

สังคมออนไลน 

ชนิดของอุปกรณ 
ความถ่ีในการใชอุปกรณ 

รวมรอยละ 
ไมเคย นอย ปานกลาง เปนประจํา 

คอมพิวเตอรแบบต้ัง

โตะ  

13 27 12 49 100 

คอมพิวเตอรแบบ

พกพา  

14 28 20 38 100 

คอมพิวเตอรสาธารณะ 47 37 6 10 100 

โทรศัพท 

Smartphone 

10 17 18 54 100 

คอมพิวเตอรแท็บเล็ต 46 25 19 10 100 

อุปกรณอื่นๆ 52 26 17 5 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-30 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคะแนนความถ่ีใน

การใช อุปกรณ เ พ่ือใช งานอินเทอร เ น็ตและสื่อสั งคมออนไลน  มากท่ีสุด คือ โทรศัพท 

Smartphone คิดเปนรอยละ 54 รองลงมาคือ คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะคิดเปนรอยละ 49 และ 

คอมพิวเตอรแบบพกพา คิดเปนรอยละ 38 ตามลําดับ 

 

จากการสํารวจกลุมตัวอยางเพศชายที่มีรูปรางอวนหรือมีปญหานํ้าหนักตัวเกินที่มีอายุ

ระหวาง 20-35 ป จํานวน 100 คน ในดานพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร กลุมตัวอยาง

เกินกวาครึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเปนเวลา และรับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ ชนิด

ของอาหารที่รับประทานบอยครั้งคือ ขาวราดแกง และอาหารตามสั่ง ซึ่งสามารถสรุปไดวา สมมติฐาน

จากการสัมภาษณที่วา กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเปนเวลา เปนจริง  

ในดานการออกกําลังกาย มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 26 ที่ออกกําลังกายเปนกิจวัตร 

และมีกลุมตัวอยางถึงรอยละ 47 ที่ออกกําลังกายไมเพียงพอใน 1 สัปดาห ซึ่งสามารถสรุปไดวา 

สมมติฐานจากการสัมภาษณที่วา กลุมเปาหมายมีการออกกําลังกายไมเพียงพอ เปนจริง  

ในดานงานรณรงคจากทางภาครัฐหรือเอกชนที่ผานมา มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 5 ที่

ไดรับคําแนะนําในการออกกําลังกาย หรือลดความอวนจากงานรณรงคของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่ง

สามารถสรุปไดวา สมมติฐานจากการสัมภาษณที่วา งานรณรงคจากทางภาครัฐหรอืเอกชนที่ผานมาไม

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนจริง 

ในดานแรงจูงในที่มีผลตอการตระหนักถึงปญหาความอวน หรือการตัดสินใจลดความ

อวน กลุมตัวอยางสวนมากใหคะแนนความสําคัญทีเ่กี่ยวกับ ภาพลักษณภายนอก รูปรางสรีระรางกาย 

และการดึงดูดเพศตรงขามเปนสําคัญ โดยอุปสรรคที่เปนปญหาสําคัญตอการลดความอวนที่กลุม

ตัวอยางสวนมากใหคะแนน คือความข้ีเกียจ และการไมมีเวลาวาง 

ในดานการเปดรับสื่อของ กลุมตัวอยางสวนมากเปดรับสื่อผานทางชองทางออนไลน ทั้ง

สื่อสังคมออนไลน และเว็บไซตขาวสาร โดยเวลาวางของกลุมตัวอยางกวารอยละ 23 ใชไปกับการอยู

บนโลกออนไลน อีกทั้งกลุมตัวอยางที่ใชสื่อสงัคมออนไลน กวารอยละ 64 มีการใชงานเฉลี่ยมากกวา 4 

ช่ัวโมงตอวัน อุปกรณที่กลุมตัวอยางสวนใหญใชงานสื่อออนไลนคือ โทรศัพท Smartphone และ 

คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ 
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การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูเชี่ยวชาญ 

นอกจากน้ี ผูศึกษายังไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ

ผูเช่ียวชาญเฉพาะทางจํานวน 2 ทาน คือ ดร.เชิดชาย ปนจัยสีห นักวิชาการอิสระ ผูเช่ียวดานการออก

กําลังกาย และ คุณ สาธิก ธนะทักษ นักวิทยาศาสตรการกีฬา ซึ่งทั้งสองทานเปนผูเช่ียวชาญดาน

โภชนาการ และการออกกําลังกาย ไดประเด็นสําคัญที่นํามาใชในโครงการไดดังน้ี 

1. วิธีลดความอวนหรือลดนํ้าหนักที่งายและไดผลดีที่สุดคือ การเปลี่ยนวิธีรับประทาน

อาหาร และการออกกําลังกายดวยวิธีที่เหมาะสมกับสรีระรางกายตัวเองควบคูกันไป 

ในมื้ออาหารหน่ึงๆ ควรประกอบดวยสารอาหารหลักๆ 3 ชนิดคือ 1.คารโบไฮเดรต 2.

โปรตีน และ 3.ไขมัน โดยอัตราสวนที่เหมาะสมของสารอาหารหลักในหน่ึงมื้อ คือ คารโบไฮเดรตรอย

ละ 50 โปรตีน รอยละ 30 และ ไขมันรอยละ 20  

แหลงพลังงานที่สําคัญที่สุดของรางกายมาจากคารโบไฮเดรต โดยคารโบไฮเดรตที่

เหมาะสมสําหรับคนที่ตองการลดนํ้าหนักคือคอมเพล็กซ คารโบไฮเดรต (Complex Carbohydrate) 

ซึ่งไดมาจากแปงที่ไมผานการขัดสี เชนขาวซอมมื้อ ขาวกลอง หรือ โฮลวีต ซึ่งคารโบไฮเดรตประเภทน้ี

เมื่อรับประทานเขาไปแลว รางกายจะคอยๆยอยและเปลี่ยนไปเปนพลังงานอยางชาๆ สงผลใหอิ่มนาน

กวา และปองกันการไดรับพลังงานสวนเกินที่จะสะสมเปนไขมันสวนเกินในรางกาย 

สารอาหารประเภทไขมันจะมีอยูในมื้ออาหารที่เรารับประทานอยูแลว เชน อยูใน

เน้ือสัตว หรือ นํ้ามันที่ใชผัด จึงไมมีความจําเปนตองรับประทานสารอาหารประเภทไขมันเพิ่ม ย่ิง

เฉพาะคนที่ตองการลดความอวนแลว ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เชน อาหารทอด อาหารปง

ยาง  

ยกตัวอยางเคล็ดลับงายๆในการควบคุมหรอืเปลีย่นวิธีการรับประทานอาหาร เชน เมื่อสัง่

ขาวราดแกง ใหขอเพิ่มกับขาวที่มีเน้ือสัตวเพิ่มอีกหนอย โดยรับประทานขาวนอยลง และหลีกเลี่ยง

อาหารทอด และเพิ่มปริมาณผักที่จะชวยใหอิ่มเร็วข้ึนและสงผลดีตอระบบทางเดินอาหารดวย 

2. ในดานการออกกําลังกายสําหรับผูที่ตองการลดความอวน ควรใหออกกําลังกายแบบ

คารดิโอ (Cardio) คือการออกกําลังกายใหอัตราการเตนของหัวใจอยูที่รอยละ 80 ของอัตราการเตน

ของหัวใจสูงสุด เปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 นาที เชนการว่ิง ปนจักรยาน และควรออกกําลังกาย

แบบคารดิโอใหไดอยางนอย 3 วันตอสัปดาห และสําหรับผูที่ออกกําลังกายแบบคารดิโอจนเช่ียวชาญ

พอสมควรแลว ก็สามารถประหยัดเวลาโดยการใชวิธีการออกกําลงักายแบบ Body Weight Cardio ที่

เปนการใชนํ้าหนักของรางกายเปนแรงตานในการออกกําลังกาย โดยสามารถลดระยะเวลาในการออก

กําลังกายตอครั้ง เหลือเพียงครั้งละ 15-20 นาที และควรจัดตารางการออกกําลังกายอยางเปนระบบ
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3. แรงจูงใจของคนที่จะหันมาลดความอวน มาจากการใหแรงบัลดาลใจ เชน อยากมีหุน

ที่ดี การไดรับการยอมรับ แรงผลักดันจากสังคมรอบขาง เพื่อนฝูง หรือคนที่ชอบ การลดนํ้าหนักไม

สามารถเห็นผลไดในทันที แตจะเห็นผลในระยะเวลาอยางนอย 3 เดือน และตองมีวินัยและเครงครัด 

ที่สําคัญตองไดรับขอมูลรวมถึงวิธีการที่ถูกตองในการลดนํ้าหนัก หากไดความรูที่ผิดและนํามาปฎิบัติ

อยางผิดๆ ก็จะทําใหไมเห็นผล และสุดทายก็จะลมเลิกและถอดใจไปในที่สุด 

จากการวิเคราะหผลวิจัยทั้ง 3 สวนขางตน ผูศึกษาไดนําเอาปญหาของกลุมเปาหมาย 

และแรงจูงใจในการลดความอวนของกลุมเปาหมาย ที่ผานการพิสูจนสมมติฐานวาเปนจริงแลว มาใช

ในการคิด Concept หรือแนวความคิดหลักของช้ินงาน นอกจากน้ียังไดนําผลวิจัยดานการเปดรับสื่อ

ของกลุมเปาหมายมาวิเคราะหและนํามาใชในการสรางแผนการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

นําไปสูแนวคิด “Menfit Exit Fat, Change for Change” น่ันคือ การเปลี่ยนตัวเองเพื่อโอกาส 

โอกาสที่ตองเสียไปกับภาวะความอวน และใหควาโอกาสน้ันกลับคืนมา  
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บทที่  5 

กลยุทธการสื่อสารและการผลิตช้ินงาน 

 

จากการทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาสมมติฐาน จากน้ันทําการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อพิสูจน

สมมติฐาน รวมไปถึงการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูเช่ียวชาญ เพื่อหาแนวคิดที่ตรง

ใจกลุมเปาหมายมากที่สดุ ปจจัยที่สําคัญในการทําใหกลุมเปาหมายเกิดการตระหนักและเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมจากคนอวนมาเปนคนที่ลดความอวนน้ัน ตองอาศัยแรงจูงใจทางดานอารมณ (Emotional) 

เปนสําคัญและตองใชการสื่อสาร รวมไปถึงชองทางที่ เหมาะสม งานรณรงคจึงจะสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดทีผู่ศึกษาเห็นวามีความเหมาะสมและครอบคลุมงานรณรงคที่จะเกิดมาที่สุดคือ 

“Menfit Exit Fat, Change for Change” ซึ่งสื่อความหมายวา ใหเปลี่ยนตัวเองเพื่อโอกาส โอกาสที่

ตองเสียไปกับภาวะความอวนและใหควาโอกาสน้ันกลับคืนมา เน่ืองจากผลวิจัยที่วาคนอวนหรือมี

นํ้าหนัก จะมีปญหาที่เกี่ยวกับภาพลักษณ ทั้งความมั่นใจ เสื้อผา เพศตรงขาม รวมไปถึงการใช

ชีวิตประจําวัน ซึ่งผูศึกษาเห็นวาการมีปญหาเหลาน้ีทําให “เสียโอกาส” ซึ่งหากไมมีปญหาความอวน

แลวก็จะสามารถควาโอกาสที่ควรจะไดมาได ผูศึกษาจึงไดออกแบบชองทางการรณรงคใหผชายวัย

ทํางานลดความอวน โดยมีแผนงานและช้ินงานดังตอไปน้ี 

 

กลุมเปาหมายทางการสื่อสาร 

1. เชิงประชากรศาสตร (Demographic) เพศชาย นักศึกษาถึงวัยทํางานตอนตน ที่มี

ปญหาความอวนอยูแลว หรือเริ่มที่จะอวน อายุต้ังแต 20-35 ป กําลังศึกษาหรือมีงานประจํา ใน

ประเทศไทย 

2. เชิงพฤติกรรมและการใชชีวิต (Behavior & Lifestyle) ในวัยนักศึกษาและเริ่มทํางาน

เปนวัยที่เริ่มจะมีพฤติกรรมไมใสใจสุขภาพ รับประทานอาหารผิดหลักโภชนาการ/ไมตรงเวลา เที่ยว

กลางคืน ด่ืมแอลกอฮอล ทํางานที่ไมมีการเคลื่อนไหวรางกายและไมออกกําลังกาย ในดานการใชชีวิต

ภาพลักษณในสังคมเปนสิ่งที่กลุมเปาหมายใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ 
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ขอความสื่อสารหลัก (Key Message) 

จากการศึกษาและวิจัย พบวาแรงจูงใจในดานภาพลักษณ เวลาที่เหมาะสมและชองทาง

การใชสื่อที่เหมาะสมเปนปจจัยทีส่ําคัญทีจ่ะทําใหกลุมเปาหมายหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและลดความ

อวน ผูศึกษาจึงกําหนดขอความสื่อสารหลักวา “Change for Change” คือการรณรงคใหผูชายที่มี

ปญหาความอวนหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อควาโอกาสตางๆที่ตนเองไดเสียไปจากความอวน 

 

เครื่องมือในการสื่อสาร 

1. ตราสัญลักษณ (Logo) 

ตราสัญลักษณของโครงการรณรงค มีลักษณะเปนรูปเงาผูชายดานขาง ซึ่งรอบนอกจะมี

โครงรางเปนรูปผูชายอวน โดยสวนทึบดานในจะเปนเงาผูชายที่มีรูปรางดี โดยคําวา “Exit” อยูบริเวณ

ทอง ซึ่งสื่อถึงออกจากความอวน โทนสีที่ใชเปนโทนสี ขาว แดง ดําและเทา 

 

 

ภาพที่ 5-1 ภาพจําลองตราสัญลักษณของโครงการรณรงค Menfit Exit Fat 
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2. สื่อสิ่งพิมพ (Print Advertising) 

สื่อสิ่งพิมพ เปนการใชรูปภาพสไตลนอยและงาย (Minimalism) ที่แสดงใหเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงของคนอวนที่เปลีย่นแปลงจากพฤติกรรมเดิมๆ หันมาออกกําลังกาย เลือกการจัดพิมพลง

ในหนังสือตามงานอดิเรกที่กลุมเปาหมายสนใจ เชน นิตยสารเกม หรือ Gadget/IT/Hobby 

 

 
 

ภาพที่ 5-2 ภาพจําลองของสื่อสิ่งพิมพ 1 

 

 
 

ภาพที่ 5-3 ภาพจําลองของสื่อสิ่งพิมพ 2 
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ภาพที่ 5-4 ภาพจําลองของสื่อสิ่งพิมพ 3 

 

3. สื่อโฆษณาแฝงผานทางหนา Fanpage บน Facebook 

สื่อโฆษณาแฝงผานทางหนา Fanpage เปนการสรางขอความโฆษณาที่เกี่ยวเน่ืองหรือ

เขากันไดกับเน้ือหา (Content) ของหนา Fanpage ที่จะใชในการลงโฆษณา ขอดีของการลงโฆษณา

แบบน้ีคือ สามารถเจาะจงไปยังประเภทของเน้ือหาบน Fanpage ใหเขากับกลุมเปาหมายได  

โดยหนา Fanpage ที่จะนํามาใชในการลงสื่อโฆษณาแฝงไดแก  

1. หนา 9GAG in Thai เน้ือหาแนวตลก มีผูติดตาม 1.3 ลานคน 

2. หนา DORA GAG เน้ือหาแนวการตูนตลกแบบผูใหญ มีผูติดตาม 3.65 แสนคน 

3. หนา ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด เน้ือหาแนวตลกคําคม มีผูติดตาม 2.81 แสนคน 

ซึ่งหนา Fanpage เหลาน้ี ผูศึกษาคิดวามีความเหมาะสมในเน้ือหาตอกลุมเปาหมายของงานรณรงค

และจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 5-5 ภาพจําลองของสื่อโฆษณาแฝงผานทางหนา Fanpage (9GAG in Thai) 

 

 
 

ภาพที่ 5-6 ภาพจําลองของสื่อโฆษณาแฝงผานทางหนา Fanpage (DORA GAG) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-7 ภาพจําลองของสื่อโฆษณาแฝงผานทางหนา Fanpage (ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด) 

 

4. หนา Fanpage บน Facebook (Facebook Fanpage) 

เพื่อใหขอมูลขาวสาร วิธีการลดความอวน โดยกระจายขอความผานทาง Fanpage 

(Page Feeding) ที่จะเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจตอกลุมเปาหมายที่เปนผูติดตาม (Follower)  

รวมถึงเปนจุดนัดพบที่ใหกลุมเปาหมายสามารถติดตอ สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ

สุขภาพ การออกกําลังกายและการลดความอวน ไดดวย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-8 ภาพจําลองของหนา Fanpage สื่อสังคมออนไลน Facebook (Facebook Fanpage) 

 

5. ขอความผานทาง Facebook Fanpage (Facebook Fanpage Feeding) 

เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการลดความอวน การออกกําลังกายและแรงจูงใจ นําเสนอใน

รูปแบบขอความ รูปภาพและ Info-graphic ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่จะทําใหกลุมเปาหมายเกิดความ

ตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมถึงเปนการใหความรูที่ถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับการลด

ความอวนใหกลุมเปาหมายดวย 

ใชชองทาง Facebook Fanpage เปนตัวกระจายขอความ โดยขอความจะถูกสงไปยัง

หนาขาวสาร (News Feed) ของผูใช Facebook ที่เปนผูคิดตาม (Follower) ของ Fanpage 

โครงการรณรงค 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-9 ภาพจําลองของขอความผานทาง Facebook Fanpage 1 

 

 
 

ภาพที่ 5-10 ภาพจําลองของขอความผานทาง Facebook Fanpage 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-11 ภาพจําลองของขอความผานทาง Facebook Fanpage 3 

 

6. แอปพลิเคชันบน Facebook (Facebook Application) 

แอปพลิเคชันบนสื่อสังคมออนไลน Facebook ใชงานผานทาง Web-browser โดยใช

รูปแบบการแบงปน (Share) ซึ่งเปนจุดเดนหลักของการเลือกใชแอปพลิเคชันบน Facebook ซึ่งจะ

ชวยเพิ่มยอดการติดตาม (Follower) ของ Fanpage ของโครงการรณรงค โดยใหผูใชกดไลค (Like) 

กอนถึงจะสามารถใชงาน แอปพลิเคชันได 

การใชงานแอปพลิเคชันทําไดโดยการเลือกรูปของผูใชและอัพโหลด (Upload) ลงใน

แอปพลิเคชัน จากน้ันกดปุมสตารท (Start) ผูใชจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปภาพของผูใช โดย

สามารถกรอกรายละเอียด นํ้าหนักตัว สวนสูง ความคิดเห็นและแบงปน (Share) เพื่อมีสวนรวมใน

การลุนรับรางวัลจากงานรณรงค  

รูปของผูใชจะถูกแบงปน (Share) ไปยังหนา Timeline ของผูใช ทําใหผูใชในเพื่อนของ

ผูใชสามารถเห็นภาพและเกิดความสนใจเขามาใชงานแอปพลิเคชันเพิ่มไดดวย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-12 ภาพจําลองของแอปพลิเคชันบน Facebook 

 

 
 

ภาพที่ 5-13 ภาพจําลองของแอปพลิเคชันบน Facebook (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-14 ภาพจําลองของแอปพลิเคชันบน Facebook (ตอ) 

 

 
 

ภาพที่ 5-15 ภาพจําลองของแอปพลิเคชันบน Facebook (ตอ)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. Smartphone แอปพลิเคชัน (Smartphone Application) 

โปรแกรมบนโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Smartphone กลุมตัวอยางสามารถดาวนโหลด

และเขาสูโปรแกรมผานทาง Apple App Store หรือ Google Play Store โดยพิมพคําวา Menfit 

Exit Fat 

แอปพลิเคชันเปนเครื่องมือที่จะชวยกระตุนกลุมเปาหมายใหออกกําลังกาย เปน

เครื่องมือชวยในการออกกําลังกาย จัดตารางออกกําลังกาย รวมไปถึงทําใหการออกกําลังกายไมนา

เบื่อ โดยการใชงาน  ผูใชจะตองทําการเช่ือมตอขอมูล (Sync) เขากับ Facebook Account ของผูใช  

กรอกขอมูลนํ้าหนักและสวนสูง เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินผลรวมถึงเลือกวิธีที่เหมาะสมในการ

ออกกําลังกาย 

ภายในแอปพลิเคชัน ผูใชสามารถกําหนดวิธีการออกกําลังกายและออกกําลังกาย โดย

พกโทรศัพทติดตัวไวขณะใชงาน เพื่อเก็บขอมูล ระยะเวลา รวมถึงพลังงานที่เผาผลาญไดในการออก

กําลังกายครั้งน้ันๆ  

ผูใชสามารถเลือกเปาหมายการแขงขัน (Challenges) เพื่อเปนแรงจูงใจในการออก

กําลังกาย โดยมีรางวัลเปนเมื่อบรรลุเปาหมาย เชน รองเทากีฬา อุปกรณกีฬา ฯลฯ  

ทุกๆการออกกําลังกาย ขอมูลสถิติในการออกกําลังกายครั้งน้ันๆ สามารถถูกแบงปน 

(Share) ไปยัง Facebook Timeline ของผูใช เพื่อเปนการสรางการแขงขันและเปนแรงจูงใจในการ

ออกกําลังกายครั้งตอๆไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-16 ภาพจําลองของ Smartphone แอปพลิเคชัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-17 ภาพจําลองของ Smartphone แอปพลิเคชัน (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8. เว็บไซต (Website) 

menfitexitfat.com เว็บไซตหลักของงานรณรงค เปนแหลงรวมขอมูลของงานรณรงค 

ทั้งวิธีการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่ถูกตอง เคล็ดลับตางๆ รวมถึงเปนเครื่องมือกระจาย

ขาวสารและเปนพื้นที่หลักที่กลุมเปาหมายสามารถมาหาความรู ขอมูลตางๆ ทีเปนประโยชนตอการ

ลดความอวน ดวยตนเอง  

ขอมูลสถิติตางๆ จาก Smartphone แอปพลิเคชัน จะแสดงบนหนาเว็บไซตไดในอีก

ทางหน่ึง โดยผูใชสามารถจัดตารางการออกกําลังกายแบบแบงตามรายสัปดาหและสามารถรับ

คําแนะนําที่เหมาะสมจากการวิเคราะหของผูเช่ียวชาญ  

 

 
 

ภาพที่ 5-18 ภาพจําลองของเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-19 ภาพจําลองของเว็บไซต (ตอ) 

 

 
 

ภาพที่ 5-20 ภาพจําลองของเว็บไซต (ตอ) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลยุทธในการดําเนินงานรณรงค 

เน่ืองจากงานรณรงค Menfit Exit Fat มีการใชสื่อเกือบทั้งหมดเปนสื่อออนไลน ซึ่ง

จะตองเริ่มสื่อการออกไปในเวลาพรอมๆกัน โดยจะมีข้ันตอนหลักๆ 3 ข้ันตอนที่จะตองทําไปพรอมๆ 

กัน ดังน้ี 

1. สรางความสนใจ (Impact) จุดมุงหมายเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรู 

(Awareness) และใหโครงการรณรงคเปนที่รูจักในกลุมเปาหมาย โดยกลุมเปาหมายที่คาดหวังใน

ข้ันตอนสรางความสนใจน้ีคือ กลุมเปาหมายตามแนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 

(Transtheoretical  Model) ที่อยูในข้ัน ยังไมสนใจ (Precontemplate) และ สนใจแตรอฤกษ 

(Contemplate) 

สื่อที่จะนํามาใชในข้ันตอนน้ีไดแก สื่อสิ่งพิมพ (Print Advertising) แอปพลิเคชันบน 

Facebook (Facebook Application) และ สื่อโฆษณาแฝงผานทางหนา Fanpage บน Facebook 

2. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Change) เมื่อกลุมเปาหมายรูจักงานรณรงคแลว มีการเขา

มาเปนผูติดตาม (Follower) ผานทางชองทางตางๆ การใหขอมูลที่เปนประโยชน และสรางแรงจูงใจ

ในการลดความอวน เปนสิ่งที่จะชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย จากที่อยูข้ัน ยังไม

สนใจ (Precontemplate) หรือ สนใจแตรอฤกษ (Contemplate) ใหเปลี่ยนไปเปนข้ัน ตัดสินใจทํา 

(Preparation) และ ลงมือทํา (Action) ได โดยสือ่ที่จะนํามาใชในข้ันตอนน้ีไดแก หนา Fanpage สื่อ

สังคมออนไลน Facebook 

3. คงพฤติกรรม (Retention) เมื่อกลุมเปาหมายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อัน

เกิดจากการ 2 ข้ันตอนในขางตนแลว การที่กลุมเปาหมายจะคงพฤติกรรมการลดความอวนไว 

จําเปนตองอาศัยแรงจูงใจ ทั้งในดานความภูมิใจสวนตัว การแขงขันกับตัวเองหรือเพื่อนๆ รวมไปถึง

ของรางวัลจากการแขงขัน สื่อในข้ันตอนน้ีอันไดแก Smartphone แอปพลิเคชัน และ เว็บไซต 

(Website) จะทําหนาที่เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกและเปนแรงผลักดันความกาวหนาของ

กลุมเปาหมาย และในทายสุดจะเปนการคงพฤติกรรมที่ดีจากการออกกําลังกายและปองกันการ

กลับไปในข้ัน ทําพฤติกรรมซ้ํา (Relapse) 
 

 
 

 

 

 

   ส
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บทที่  6 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษา การที่กลุมเปาหมายมีนํ้าหนักเกินและความอวน สวนใหญแลวมีสาเหตุ

มาจากพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ที่ไมใสใจในสุขภาพเทาที่ควร ไมวาจะเปนดานการรับประทาน

อาหาร หรือกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุมเปาหมายตอง

อาศัยแรงจูงใจในดานอารมณ (Emotional) มากกวาเหตุผล (Rational) จึงสามารถตอยอดออกมา

เปนโครงการรณรงค “Menfit Exit Fat” โดยมีแนวแนวคิด (Concept) หลักคือ Change for 

Chance ซึ่งมุงเนนไปที่การสรางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุมเปาหมายใหหันมาใสใจกับสุขภาพ

และรูปรางของตัวเองเปนสําคัญ  

โดยกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อที่จําเพาะ โดยเฉพาะการใชเวลาสวนมากอยู

กับสื่อสังคมออนไลน การใชสื่อผานทางโลกออนไลน (Online-Media) จึงมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมากกวาการใชสื่อออฟไลน (Offline-Media) ทั่วไป  

การรณรงคลดความอวนไมใชเพียงแตใหกลุมเปาหมายรูจักและปฏิบัติตาคําแนะนํา 

หากแตความทาทายจะอยูที่การคงพฤติกรรมสุขภาพในสวนที่ดีเอาไว เพราะการลดความอวนน้ัน ไม

สามารถเห็นผลไดในระยะเวลาอันสั้น แตตองมีการปฏิบัติเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งความยากลําบาก

จากการลดความอวนน้ีจะทําใหกลุมเปาหมายบางสวนลมเลิกความต้ังใจ ดังน้ันเปาหมายในชวงเวลา

งานรณรงคจึงตองมีข้ันที่ การคงพฤติกรรม เพื่อรักษาพฤติกรรมดีๆ ของกลุมเปาหมายเอาไวดวย 

และสุดทายเมื่อกลุมเปาหมายสามารถมีพฤติกรรมการออกกําลังกายและรับประทาน

อาหารที่ดีติดตอกันไดอยางตอเน่ืองแลว ผลที่ตามมาคือนํ้าหนักตัวก็จะลดลง และเลิกอวนไดในที่สุด 

ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของงานรณรงคช้ินน้ี 

 

ขอเสนอแนะ 

1. กลุมเปาหมายของงานรณรงคเปนกลุมที่เฉพาะเจาะจง เปนกลุมคนรุนใหมซึ่งยังไม

กอใหเกิดปญหาที่แนนอน ดังเชนคนวัยทํางานและวัยสูงอายุที่ความอวนจะสงผลถึงปญหาสุขภาพ

อยางเห็นไดชัด จึงไมมีองคกรหรือหนวยงานไดเขามาใหความสําคัญ และสนับสนุนกลุมเปาหมายน้ี  

2. สามารถปรับใชกลยุทธของงานรณรงคน้ีไปยังกลุมเปาหมายเพศหญิง ฯลฯ 
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บรรณานกุรม 
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แบบสอบถามความคิดเห็น โครงการรณรงคชายไทยเลิกไวพุง 

คําชี้แจง  

แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของรายวิชาจุลนิพนธ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สาขานิเทศศาสตร เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทาข้ึนเพื่อตองการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบ

แบบสอบถาม โดยผลจาการเก็บขอมูลจะนาไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาในรายวิชานี้เทานั้น ทางผูศึกษาจะ

เก็บขอมูลของทานเปนความลับ ไมนําไปเผยแพรเพื่อหาประโยชนใดๆ ผูศึกษาใครขอความ อนุเคราะหจากทาน

ตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และผูศึกษาตองขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานไว ณ ทีน่ี้ดวย ที่

สละเวลาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้เปนอยางดี 

แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ การออกกําลังกาย 

และการกินอาหาร 

ตอนที่ 3 คําถามเก่ียวทัศนะคติในเรื่องของความอวน-นํ้าหนักเกิน 

ของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 4 คําถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการลดความอวน/ลดนํ้าหนัก 

และ พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 

 

 

ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. อายุ __________ ป 

2. ระดับการศึกษา  

☐ มัธยมศึกษา/ปวช.     ☐ อนุปริญญา/ปวส.     ☐ ปริญญาตรี     ☐ สูงกวาปริญญาตรี     ☐ อ่ืน 

____________________ 

3. อาชีพ 

☐ นักศึกษา     ☐ พนักงานบริษัท     ☐ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ     ☐ ธุรกิจสวนตัว     ☐ อ่ืน 

____________________ 

4.  รายไดตอเดือน 

☐ ต่ํากวา 5,000 บาท     ☐ 5,001-10,000 บาท     ☐ 10,001-15,000 บาท     ☐ 15,001-20,000 บาท     

☐ มากกวา 20,000 บาท 

 

 

ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ การออกกําลังกาย และการกินอาหาร 

5. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม (โปรดระบุช่ือโรคประจําตัว หากไมมีใหเวนวางไว) 
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6. พฤติกรรมการออกกําลังกายของทาน 

☐ จัดตารางการออกกําลังกายคละกันไปตามวัน   ☐ ออกกําลังกายตามความพอใจ   ☐ ไมออกกําลังกาย 

(ขามไปตอบขอ 13) 

7. ทานออกกําลังกายบอยแคไหนในหนึ่งสัปดาห 

☐ 1-2 วัน/สัปดาห     ☐ 3-5 วัน/สัปดาห     ☐ 6 วันข้ึนไป 

 

8. การออกกําลังกายของทานแตละคร้ังใชเวลาประมาณกี่นาที 

☐ 1-10 นาที     ☐ 11-20 นาที     ☐ 21-30 นาที     ☐ 31-40 นาที     ☐ มากกวา 40 นาที 

9. รูปแบบ/วิธีการในการออกกําลังกายของทาน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ หากทานออกกําลังกายโดยการเลน

กีฬาโปรดระบุช่ือกีฬา) 

☐ เดิน/เดินเร็ว     ☐ วิ่ง/ปนจักรยาน     ☐ ยกน้ําหนัก/เวจเทรนนิง     ☐ เตนแอโรบิค     ☐ ชกมวย     

☐ โยคะ     ☐ วายน้ํา     ☐ อื่นๆ ____________________       

 

10. สถานทีท่ี่ทานมักจะใชในการออกกําลังกาย  
 ไมเคย นอย บอย บอยมาก บอยท่ีสุด 
บาน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
สวนสาธารณะ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
สถานออกกําลังกายสาธารณะ เชน 

ศูนยเยาวชน ถนนสาธารณะ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

สถานออกกําลังกายเอกชน เชน ฟต

เนส ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

11. ชวงเวลาที่ทานออกกําลังกาย  
 ไมเคย นอย บอย บอยมาก บอยท่ีสุด 

เชา กอนไปเรียน/ไปทํางาน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ระหวางพักกลางวัน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ท่ีทํางานจัดใหออกกําลังกาย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
เย็น หลังเลิกเรยีน/เลิกงาน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
หลังอาหารเยน็ไปจนถึงกอนนอน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

12. ทานไดรับคําแนะนํา วิธี หรือแนวทางการออกกําลังกายมาจากการ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

☐ หาขอมูลทางอินเทอรเน็ต     ☐ หาขอมูลจากหนังสือ/นิตยสารสุขภาพ       ☐ ไดรับคําแนะนําจากเพื่อน/

คนรูจัก      

☐ ไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ (เชน แพทยเฉพาะทา/ฟตเนสเทรนเนอร)       

☐ ไดรับคําแนะนําจากการรณรงคสงเสริมสุขภาพตางๆ (เชน โฆษณา สสส.)   

☐ อื่นๆ ________________________________________ 

***13. จํานวนม้ืออาหารที่ทานรับประทานในหน่ึงวัน 
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☐ 3 ม้ือ เชา กลางวัน เย็น     ☐ 2 ม้ือ กลางวัน เย็น     ☐ 3 ม้ือ ไมแนนอน     ☐ 3 ม้ือ กลางวัน เย็น ดึก     

☐ 2 ม้ือ เชา กลางวัน      

☐ 2 ม้ือ ไมแนนอน     ☐ มากกวา 3 ม้ือ     ☐ อืน่ๆ ________________________________________ 

14. ทานมีการจํากัดประมาณอาหารที่รับประทานในหน่ึงม้ือหรือไม 

☐ ไมมี รับประทานอาหารตามความพอใจ     ☐ มี รับประทานอาหารโดยคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร/

สารอาหาร/ปริมาณแคลอรี      

☐ มี รับประทานอาหารโดยเลือกที่จะลดหรือละ อาหารประเภท แปง/มัน/หวาน     ☐ อื่นๆ 

______________________________________ 

15. ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มที่ทานเลือกรับประทานในหน่ึงสัปดาห 

 
 

ไมรับประทาน นอย(1-4ครั้ง) บอย(5-9ครั้ง) 
บอยมาก(10-

14คร้ัง) 
บอยที่สุด(เกิน

14คร้ัง) 
อาหารปรุงสําเร็จ เชน อาหารตาม

สั่ง ขาวราดแกง กวยเต๋ียว ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

fastfood เชน พิซซา ไกทอด 

แฮมเบอรเกอร เฟรนชฟรายส 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

อาหารเพื่อสขุภาพ หรือ อาหารท่ี

ปรุงเอง ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
ไมรับประทาน นอย(1-4ครั้ง) บอย(5-9ครั้ง) 

บอยมาก(10-

14คร้ัง) 
บอยที่สุด(เกิน

14คร้ัง) 

บุฟเฟต หมูกระทะ/ปงยาง  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
เครื่องด่ืมประเภทชาเขียว ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

เครื่องด่ืมประเภท functional 

drink เชน B-ing/Seppe 
ฯลฯ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

น้ําอัดลม ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
น้ําผลไม/นมเปรี้ยว ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
เครื่องด่ืมชูกําลัง ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล เหลา เบยีร ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับทัศนคติในเรื่องความอวน/การมีนํ้าหนักเกิน ของผูตอบแบบสอบถาม 

16. ทานคิดวาตัวทานเองมีปญหาความอวน หรือมีนํ้าหนักเกินหรือไม 

☐ มี     ☐ ไมทราบ     ☐ ไมมี (ขามไปตอบขอ 32)      

17. ทานคิดวาตัวเองมี หรือไมมีปญหาตามขอใดบางดานลางน้ี 
 ไมม ี นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
ปญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากความ

อวน เชน เหนื่อยงาย โรคความดัน  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ปญหาความสะดวกในการ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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เคลื่อนไหวรางกาย การเดินทาง การ

ใชบริการขนสงสาธารณะ 

ปญหาการหาเสื้อผาท่ีมีขนาดพอดี

ตัว ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ปญหาดานรูปลักษณสรรีะรางกาย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ปญหาดานความมั่นใจในตัวเอง ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

18. ตัวทานคิดวาปญหาความอวน หรือการมีนํ้าหนักเกินตางๆ เปนผลมาจาก 
 ไมสําคัญ สําคัญนอย สําคัญปานกลาง สําคัญมาก สําคัญมากท่ีสุด 

พันธุกรรม/กรรมพนัธุ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
การรับประทานอาหาร ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
การไมออกกําลังกาย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ไมมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการออก

กําลังกาย ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ไมมีเวลา ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ความขีเ้กียจ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

19. ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา ทานเคยพยายามที่จะลดความอวน/ลดนํ้าหนัก หรือกําลังลดความอวน/ลด

นํ้าหนักอยูหรือไม 

☐ เคย แตเลิกไปแลว     ☐ เคยแตทําไมสมํ่าเสมอ     ☐ เคยและกําลังทําอยู (ขามไปตอบขอ 24)      

☐ ไมเคย แตกําลังคิดที่จะลดนํ้าหนัก (ขามไปตอบขอ 29)     ☐ ไมเคย และไมคิดที่จะลดนํ้าหนัก (ขามไปตอบ

ขอ 32) 

 

***ภายใน 6 เดือนที่ผานมาทานเคยลดความอวน/ลดนํ้าหนัก แตเลิกไปแลว หรือ ทําไมสมํ่าเสมอ 

20. ทานใชระยะเวลาเทาใดในการลดความอวน/ลดนํ้าหนักกอนที่จะเลิก 

☐ นอยกวา 1 เดือน     ☐ 0-2 เดือน     ☐ 3-4 เดือน     ☐ 5-6 เดือน     ☐ มากกวา 6 เดือน 

21. อะไรเปนสาเหตุหลักที่ทําใหทานตัดสินใจลดความอวน/ลดนํ้าหนัก (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)  

☐ ปญหาดานสุขภาพ  ☐ ปญหาดานการเคล่ือนไหวรางกาย ความคลองตัว    ☐ ปญหาดานการหาเส้ือผาที่

พอดีตัว  ☐ ตองการความม่ันใจ     ☐ ตองการมีรูปรางดี     ☐ ตองการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน     ☐ 

อื่นๆ ________________________________________ 

22. ทานเคยลดความอวน/ลดนํ้าหนักดวยวิธีใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

☐ ไปพบแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง     ☐ ออกกําลังกาย     ☐ ควบคุมอาหาร(ลดอาหารประเภท แปง 

มัน หวาน)      

☐ อดอาหาร(ลดจํานวนอาหารที่รับประทาน เชน งดม้ือเย็น)     ☐ รับประทานยาลดความอวน/ลดนํ้าหนัก 

☐ อื่นๆ ________________________________________ 

23. อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหทานหยุดการลดความอวน/ลดนํ้าหนัก หรือทําไดไมสมํ่าเสมอ (ตอบไดมากกวา 1 

คําตอบ) 
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☐ หายจากปญหาสุขภาพ     ☐ มีความพอใจในรูปรางตัวเองแลว     ☐ ทําแลวไมไดผล     ☐ ไมมีเวลา     

☐ ขี้เกียจ 

☐ อ่ืนๆ ________________________________________ 

ใหทานขามไปตอบคําถามในแบบสวนถามตอนท่ี 4 (ขอ 32) 

 

***ภายใน 6 เดือนที่ผานมาทานเริ่มลดความอวน/ลดนํ้าหนัก และทําตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน 

24. ทานเริ่มการลดความอวน/ลดนํ้าหนักมาเปนระยะเวลาเทาไรแลว 

☐นอยกวา 1 เดือน     ☐1-2 เดือน     ☐3-4 เดือน     ☐5-6 เดือน     ☐มากกวา 6 เดือน 

25. อะไรเปนสาเหตุหลักที่ทําใหทานตัดสินใจลดความอวน/ลดนํ้าหนัก (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)  

☐ ปญหาดานสุขภาพ  ☐ ปญหาดานการเคล่ือนไหวรางกาย ความคลองตัว    ☐ ปญหาดานการหาเส้ือผาที่

พอดีตัว  ☐ ตองการความม่ันใจ     ☐ ตองการมีรูปรางดี     ☐ ตองการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน     ☐ 

อื่นๆ ________________________________________ 

26. ทานกําลังลดความอวน/ลดนํ้าหนักดวยวิธีใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

☐ ไปพบแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง     ☐ ออกกําลังกาย     ☐ ควบคุมอาหาร (ลดอาหารประเภท แปง 

มัน หวาน)      

☐ อดอาหาร (ลดจํานวนอาหารที่รับประทาน เชน งดม้ือเย็น)     ☐ รับประทานยาลดความอวน/ลดนํ้าหนัก 

☐ อ่ืนๆ ________________________________________ 

 

27. ทานจะหยุดหรือเลิกการลดความอวน/ลดนํ้าหนักเม่ือใด 

 
 ไมสําคัญ/ไมหยุด สําคัญนอย สําคัญปานกลาง สําคัญมาก สําคัญมากท่ีสุด 
เมื่อหายจากปญหาสขุภาพ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
เมื่อน้ําหนักลดตามความตองการ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
เมื่อไมอวนแลว พิจารณาจาก

รูปราง/สรีระเปนสําคญั ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ไมสําคัญ/ไมหยุด สําคัญนอย สําคัญปานกลาง สําคัญมาก สําคัญมากท่ีสุด 
เมื่อสวมใสเสื้อผาขนาดตัวตามท่ี

ตองการไดแลว ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

เมื่อไมมเีวลาวางแลว ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

28. หากใหคะแนนความพอใจตอการลดนํ้าหนักของทานเอง(1-5 คะแนน)  

ตั้งแตเริ่มการลดความอวน/ลดนํ้าหนักมา ทานจะใหคะแนนตัวเอง _____ คะแนน 

ใหทานขามไปตอบคําถามในแบบสวนถามตอนท่ี 4 (ขอ 32) 
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***ทานมีความคิดที่จะเริ่มลดความอวน/ลดนํ้าหนัก แตยังไมไดเริ่มทํา 

29. อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหทานมีความคิดที่อยากจะลดความอวน/ลดนํ้าหนัก 

☐ ปญหาดานสุขภาพ  ☐ ปญหาดานการเคล่ือนไหวรางกาย ความคลองตัว    ☐ ปญหาดานการหาเส้ือผาที่

พอดีตัว  ☐ ตองการความม่ันใจ     ☐ ตองการมีรูปรางดี     ☐ ตองการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน     ☐ 

อื่นๆ ________________________________________ 

30. เพราะเหตุใดทานถึงยังไมเริ่มการลดความอวน/ลดนํ้าหนัก เลือกตอบที่ตรงกับตัวทาน 
 ไมตรง เฉยๆ ตรง ตรงมาก ตรงมากท่ีสุด 
ไมทราบวาควรจะเริ่มดวยวิธีไหนกอน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
กําลังหาขอมูล ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ไมมีความรูดานโภชนาการ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ไมมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ไมมีเวลาวาง ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ไมมีแรงจูงใจ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

หากมีเหตุผลอ่ืนๆ โปรดระบุ 

________________________________________________________________________________ 

 

31. หากใหคะแนนความม่ันใจในความสําเร็จ(1-5 คะแนน) 

ทานมีความม่ันใจที่จะลดความอวน/ลดนํ้าหนักไดสําเร็จ _____ คะแนน 

 

ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการลดความอวน/ลดนํ้าหนัก และ พฤติกรรมการเปดรับสื่อ 

32. ทานคิดวาอะไรเปนแรงจูงใจที่ทําใหทานลดความอวน/ลดนํ้าหนัก หรือทําใหคนอวน/นํ้าหนักเกินหันมาลดความ

อวน/ลดนํ้าหนักได 
 เฉยๆ จูงใจนอย จูงใจปานกลาง จูงใจมาก จูงใจมากท่ีสุด 
ความตองการมีสุขภาพแข็งแรง ไม

มีโรคภัยไขเจ็บ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

การแขงขันโดยมรีางวัลเดิมพนั เชน 

แขงลดน้ําหนักในกลุมเพื่อน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ความตองการรูปรางท่ีดูดี แข็งแรง 

คลองตัว ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ความตองการรูปรางท่ีดูดี เหมาะสม

กับเสื้อผาท่ีอยากสวมใส ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 เฉยๆ จูงใจนอย จูงใจปานกลาง จูงใจมาก จูงใจมากท่ีสุด 
ความตองการรูปรางท่ีดูดี เปนท่ี

ดึงดูดตอเพศตรงขาม ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

หากมีความคิดเห็นอ่ืนๆ โปรดระบุ 

________________________________________________________________________________ 
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33. ในเวลาวางหลังจากเลิกงาน/เลิกเรียน ทานทํากิจกรรมอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

☐ ดูโทรทัศน    ☐ ฟงวิทยุ    ☐ อานหนังสือ    ☐ เลนกีฬา ออกกําลังกาย    ☐ เลน อินเทอรเน็ต/

เครือขายสังคมออนไลน    ☐ เลนเกม     ☐ ทําอาหาร     ☐ ออกไปเที่ยวนอกบาน     ☐ อืน่ๆ 

________________________________________ 

 

34. ในหน่ึงอาทิตยทานมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือชนิดใดบาง 
 ไมเปดรับ นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
โทรทัศน ฟรีทีวี  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
โทรทัศน เคเบิลทีวี ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
วิทย ุ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
หนังสือพิมพ  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
นิตยสาร ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
เครือขายสังคมออนไลน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
เว็บไซตขาวสาร ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ปายLED ปายโฆษณาขนาด ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

โฆษณาบนระบบขนสงสาธารณะ 

เชน ปายรถเมล หนาจอบนรถ

ประจําทาง 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

โฆษณาบนรถไฟฟา BTS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

โฆษณาบนรถไฟใตดิน MRT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

35. โปรดระบุเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ทีทานใชงานอยางนอย 3 เครือขาย โดยเรียงลําดับจาก

การใชงานมากไปนอย 

 

36. ในหน่ึงวันทานใชเวลาอยูบนเครือขายสังคมออนไลน เฉล่ียแลวเปนเวลาประมาณเทาใด 

☐ นอยกวา 1 ชั่วโมง     ☐ 1-2 ชั่วโมง     ☐ 4-6 ชั่วโมง     ☐ มากกวา 6 ชั่วโมง 

37. อุปกรณทีท่านใชงานอินเทอรเน็ต และเครือขายสังคมออนไลน 
 ไมเคยใชงาน ใชงานนอย/นานๆครั้ง ใชงานบอย ใชงานบอยมาก 

คอมพิวเตอรต้ังโตะ (PC) ☐ ☐ ☐ ☐ 
คอมพิวเตอรโนตบุค  ☐ ☐ ☐ ☐ 
คอมพิวเตอรสารธารณะ เชน รานอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร

ท่ีทํางาน/มหาวิทยาลัย ☐ ☐ ☐ ☐ 

โทรศพัท smartphone ☐ ☐ ☐ ☐ 

แท็บเล็ต (tablet) ☐ ☐ ☐ ☐ 

อุปกรณอ่ืนๆ เชน Smart TV, iPod, เครื่องเลนเกม  ☐ ☐ ☐ ☐ 

38. ในกรณีที่ทานมีคอมพิวเตอรตั้งโตะ ทานมี Web-camera เชื่อมตออยูหรือไม  

☐ มี     ☐ ไมมี 
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39. ระบุรายการ หรือชอง ทางฟรีทีวีที่ทานรับชมเปนประจํา อยางนอย 3 ชอง/รายการ โดยเรียงลําดับจากการ

รับชมมากไปนอย 

 

 

 

40. ระบุรายการ หรือชอง ทางเคเบิลทีวีที่ทานรับชมเปนประจํา อยางนอย 3 ชอง/รายการ โดยเรียงลําดับจากการ

รับชมมากไปนอย 

 

41. ระบุรายการ หรือคล่ืนวิทยุที่ทานรับฟงเปนประจํา อยางนอย 3 คล่ืน/รายการ โดยเรียงลําดับจากการรับฟงมาก

ไปนอย 

 

42. ระบุเว็บไซตที่ทานเขาชมเปนประจําอยางนอย 3 เว็บ โดยเรียงลําดับจากการเขาชมมากไปนอย (ไมนับรวม

เครือขายสังคมออนไลน/Google) 

 

43. ทานมีเครื่องเลนเกม (Console) หรือไม ถามีเปนเครื่องอะไร 

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------- ขอขอบคุณทุกทานท่ีสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามฉบับนี้ ----- 
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