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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวั นออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จานวน 370 คน สุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งชั้น
เทียบสัดส่วน แบ่งเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 328 คน และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
จานวน 42 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีความเชื่อมั่น 0.7963 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว โดยทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อบุคคลมากที่สุด มีความสนใจต่อ ประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพในเรื่องยาและสมุนไพรมากที่สุด และเหตุผลที่สาคัญที่สุดในการเปิดรับสื่อคือเพราะต้องการหาวิธีการรักษาพยาบาล
เพื่อให้หายจากโรคมากที่สุด
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ที่มีเพศ อายุ รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน และคณะที่กาลังศึกษาอยู่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพจากสื่อประเภทต่างๆ แตกต่างกัน นอกจากนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู
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วนารถที่มีเพศ อายุ รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อ ประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน
คาสาคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การดูแลสุขภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ

ABSTRACT
This research aimed to investigate the media exposure behavior to health news and information
among the students at Rajamangala University of Technology Tawan-ok (RMUTTO), Chakkarabongse
Bhuvanath Campus. The samples consisted of 370 students selected using the proportional stratified random
sampling, in which 328 students were derived from the faculty of Business Administration, while 42 of them
from the Faculty of Liberal Arts. The research instrument is a questionnaire which had a reliability of 0.95
Frequency, percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the samples’demographic data
and their media exposure behavior to health news and information. The Independence t-test and ANOVA
were also used to hypotheses exploring the students’ demographic differences with regards to their media
exposure benavior to health news and information at the level of significantly .05
The finding revealed that most of the sampling had a high frequency to media exposure behavior,
behavior, especially from personal media. They are mostly interested in health news and information about
medicine and herb. Finally, their most important reason for exposing reason for exposing to health news and
information from various media stemmed basically from their attempt to discover the method of medical
treatments to treat some illness. From the hypothesis testing, it was found that the students with difference
gender, age, monthly salary, and faculty, stated a different frequency of media exposure behavior to health
news and information. Moreover, the students with different gender, age, and monthly salary also indicated
their different interest in, and different exposure behavior to, health news and information.
Keywords : Media Exposure, Health care, Undergraduates at Rajamangala University of Technology TawanOK, Chakkarabongse Bhuvanath Campus
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1. บทนา
ประชาชนในสังคมปัจจุบันมี ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากปั จจัยหลายประการ เช่น ปัจจัย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากมลพิษต่างๆ ปัจจัยเกี่ยวกับการขาดความรู้สขุ อนามัยพื้นฐานและเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทาให้เกิดความ
เชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมถึง การไม่มีเงินในการรักษาสาหรับผู้ที่มีรายได้ต่า ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ต่างๆ วิธีการที่ป้องกันได้ดีที่สุด คือการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น การเลือกอาหารที่เหมาะสม (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,
2552) รายงานว่า การเลือกบริโภคพบว่าคนไทยให้ความสาคัญกับกลุ่มสิ นค้าเพื่อสุขภาพและความงามสูงที่สุดในเอเชียถึง
91% จากค่าเฉลี่ย 82% ทั้งนี้ผู้บริโภคคนไทย75%ให้ความสนใจกับการอ่านฉลากสินค้า, โดย 64% กังวลเรื่องไขมัน, 60% ให้
ความสนใจเรื่องน้าตาล และ 58%เรื่องสารกันเสีย นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น ความพยายามที่
จะผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การออกกาลังกาย ทั้งการว่ายน้า แอโรบิค หรือโยคะ การไปนวด ไปสปา หรือหางานอดิเรก
ทาเพื่อพักผ่อน ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการแพทย์แขนงใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกอีก
เช่นกัน เช่น การแพทย์แผนไทยโบราณ การแพทย์แผนจีน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นว่า ประชาชน มีความตื่นตัวและ
กระตือรือร้นที่จะรักษาและป้องกันสุขภาพของตนเองมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามการที่ประชาชนจะสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ประชาชน
จะต้องมีการเปิดรับข่าวสารดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งต้องมีการสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองไปสู่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง สื่อสารมวลชนนับว่าเป็นสถาบันที่สาคัญและสาคัญและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ (knowledge changes) เปลี่ ยนแปลงทั ศนคติ (attitude changes) และเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม (performance
changes) ของประชาชน ดังที่ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm) ได้กาหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ ซึ่งเปรียบเทียบการเป็นครู
เพื่อเตรียมสมาชิกในสังคมให้พร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สอนทักษะการปฏิบัติตนตลอดจนปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมใน
สังคม (ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ, 2546, น.3) ซึ่งการนาเสนอข่าวสารในเรื่องการดูและสุขภาพผ่านสื่อมวลชนแต่ละ
ประเภทต่างมีข้อดีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ สื่อวิทยุสามารถเข้าถึงสื่อมวลชนได้มากกว่าสื่อ
ประเภทอื่น ส่วนสื่อโทรทัศน์นั้นให้ทั้งภาพและเสียงในขณะเดียวกันสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างดี
ส่วนสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมข้อมูลของระบบเครือข่ายทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน สามารถนาเสนอได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง
และภาพเคลื่อนไหว สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เร็วและกว้างไกล สื่อสิ่งพิมพ์นั้นเป็นสื่อที่มีความคงทน สามารถย้อนกลับมา
อ่านข้อมูลได้ที่เท่าต้องการ นาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้เจาะลึก ให้รายละเอียดในเนื้อหาได้ดี ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว
ต่างๆ ได้อย่างไม่จากัดเวลา สถานที่ และสามารถนากลับมาอ่านทบทวนได้เท่าที่ต้องการ รวมถึงสื่อบุคคลก็นับได้ว่าเป็นสื่อที่
สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีเช่นกัน เนื่องจากสื่อบุคคลจัดเป็นสื่อที่มีอิทธิพลใน
ด้านการจูงใจ การสร้างทัศนคติและนาไปสู่ความประพฤติได้เพราะสื่อบุคคลเป็นสื่อที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดมากกว่า ไม่ว่ าจะเป็น
บิดา มารดา บุตรหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักสังคมสงเคราะห์ จึงมีความสาคัญใน
การให้ความรู้ คาแนะนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนที่กาลังแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการดู
และสุขภาพได้นาความรู้ไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองต่อไป
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยศึกษาเฉพาะนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เนื่องจากเป็นตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อจะได้ทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู
วนารถมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่ างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนด้านการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้วัยรุ่นหันมาใส่ใจเกี่ยวกับการดูและสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

1.2 สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนา
รถที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
- คณะที่กาลังศึกษา

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
- ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อ
ประเภทต่างๆ
- ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
- พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวม

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หมายถึง 1. ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพจากสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อใหม่ และสื่อเฉพาะกิจ 2. ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ 3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวม และ 4. เหตุผลในการเปิดรับสื่อ สาหรับเหตุผลใน
การเปิดรับสื่อนั้นจะวิเคราะห์โดยใช้จานวนและร้อยละเท่านั้นจะไม่ได้นามาทดสอบสมมติฐาน
ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่มุ่งนาเสนอเนื้อหาที่ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองแก่ประชาชนตามความหมายของสุขภาพใน 4 มิติ คือ มิติสุขภาพกาย และสุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพปัญญา
ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน คณะที่กาลังศึกษา
อยูข่ องนักศึกษา ซึ่งน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ทั้งชายและหญิง ที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 547 คน และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 4,316 คน รวมทั้งสิ้น 4,863 คน ประจาปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักพงษภูวนารถ. 2557) สาหรับการคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้คานวณโดยสูตรของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 จึงได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 370 คน จากนั้น
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ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างสุ่มโดยการแบ่งชั้นเทียบสัดส่วน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
328 คน และกลุ่มตัวอย่างของคณะศิลปศาสตร์ จานวน 42 คน ตามบริเวณและสถานที่ต่างๆ เช่น โรงอาหาร อาคารเรียน
ห้องสมุด ที่นั่งพัก ฯลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ แล้วนามา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยคาถามปลาย
ปิดและปลายเปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยหาค่าสัม ประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Alpha (α) และใช้วิธีท ดสอบ
ความเชื่อถือได้โดยใช้สูตร Alpha ของ Cronbach, 1984 พบว่า มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7963 ถือว่าแบบสอบถามมีความ
เชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ และส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไป

2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ จ านวน ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดย
นาเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยายเพื่ออธิบายข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อต่อ
กัน (Independence t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว (One - way ANOVA) สาหรับการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม หากพบความแตกต่างจะทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยสาคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักศึกษากับพฤติกรรมการเปิดรับข่ าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะทาการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ความถี่ในการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อประเภทต่างๆ 2. ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ
3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวม

3. สรุปผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 โดยมี
ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อบุคคลมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และมีความสนใจต่อ
ประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพในเรื่องยาและสมุนไพรมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักศึกษาจาแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ระดับความพึงพอใจ (n=370)


S.D.

ความหมาย

1. ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อประเภทต่างๆ

4.17

0.28

มาก

1.1 สื่อบุคคล

4.29

0.27

มากที่สุด

1.1.1 เพื่อน

4.42

0.56

มากที่สุด
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พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ระดับความพึงพอใจ (n=370)


S.D.

ความหมาย

1.1.2 ครู/อาจารย์

4.38

0.51

มากที่สุด

1.1.3 เพือ่ นบ้าน

4.36

0.51

มากที่สุด

1.1.4 บิดา/มารดา

4.30

0.65

มากที่สุด

1.1.5 เจ้าหน้าที่รณรงค์ภาครัฐ และเอกชน

4.19

0.73

มากที่สุด

1.1.6 ญาติพี่น้อง

4.11

0.50

มาก

1.2 สื่อใหม่

4.20

0.67

มาก

1.2.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์

4.29

0.51

มากที่สุด

1.2.2 อินเตอร์เน็ต

4.11

1.07

มาก

1.3 สื่อมวลชน

4.12

0.63

มาก

1.3.1 หนังสือพิมพ์

4.40

0.94

มากที่สุด

1.3.2 นิตยสาร

4.31

0.46

มากที่สุด

1.3.3 วิทยุ

4.11

1.02

มาก

1.3.4 โทรทัศน์

3.95

1.10

มาก

1.3.5 วารสาร

3.82

1.03

มาก

1.4 สื่อเฉพาะกิจ

4.05

0.52

มาก

1.4.1 ใบปลิว

4.44

0.51

มากที่สุด

1.4.2 โบร์ชัวร์

4.25

0.61

มากที่สุด

1.4.3 โปสเตอร์

4.14

0.84

มาก

1.4.4 แผ่นพับ

3.94

0.96

มาก

1.4.5 สติกเกอร์

3.88

0.89

มาก

1.4.6 ป้ายประกาศ

3.87

1.17

มาก

1.4.7 หนังสือคู่มือ/จุลสา

3.81

0.90

มาก

2. ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

4.01

0.30

มาก

2.1 ยาและสมุนไพร

4.32

0.59

มากที่สุด

2.2 โรคภัยไข้เจ็บ

4.10

0.73

มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ระดับความพึงพอใจ (n=370)


S.D.

ความหมาย

2.3 สุขภาพจิต

3.98

0.60

มาก

2.4 อาหารแลโภชนาการ

3.94

0.64

มาก

2.5 โฆษณาสถานพยาบาลหรือสถาบันส่งเสริมสุขภาพ

3.93

0.90

มาก

2.6 การออกกาลังกาย

3.87

0.85

มาก

2.7 โฆษณา ยา อาหารเสริมสุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์

3.75

0.98

มาก

4.09

0.29

มาก

โดยรวม

2. เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการ
เปิดรับสื่อเพราะต้องการหาวิธีการรักษาพยาบาลเพื่อให้หายจากโรคมากที่สุด รองลงมาคือต้องการหาวิธีฟื้นฟูสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจภายหลังการรักษาพยาบาล ถัดมาเพื่อหาวิธีป้องกันและควบคุมโรค และตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา
สุขภาพ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามเหตุผลที่สาคัญที่สดุ ในการเปิดรับสื่อ
เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการเปิดรับสื่อ

จานวน

ร้อยละ

วิธีการรักษาพยาบาลเพื่อให้หายจากโรค

229

61.9

วิธีฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจภายหลังการรักษาพยาบาล

97

26.2

วิธีป้องกันและควบคุมโรค

42

11.4

ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาสุขภาพ

2

0.5

370

100.0

รวม

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษา จาแนกตามเพศ พบว่า
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศชายมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
จากสื่อประเภทต่างๆ มีความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพโดยรวมมากกว่านักศึกษาเพศหญิง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษา จาแนกตามเพศ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
1. ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อ
ประเภทต่างๆ
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ชาย (n=255)

หญิง (n=115)



S.D.



S.D.

4.26

0.18

3.95

t

0.33 12.03*

Sig
.00

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ชาย (n=255)

หญิง (n=115)



S.D.



S.D.

2. ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

4.06

0.28

3.90

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวม

4.16

0.18

3.82

t

Sig

0.32

4.92*

.00

0.28

9.91*

.00

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษา จาแนกตามอายุ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ จาแนกตามอายุ
แหล่งของความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

3.28

2

.64

23.80*

.00

ภายในกลุ่ม

25.28

367

.06

28.56

369

2. ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ระหว่างกลุ่ม

1.69

2

.98

11.55*

.00

ภายในกลุ่ม

31.15

367

.08

33.11

369

ระหว่างกลุ่ม

2.54

2

1.27

24.42*

.00

ภายในกลุ่ม

19.11

367

.05

28.56

369

1. ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อ
ประเภทต่างๆ

รวม

รวม
3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวม

รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เพื่ อ ให้ เห็ น ความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การเปรี ย บเที ย บเป็ น รายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารของ LSD ผลการ
เปรียบเทียบปรากฏ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5-7
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบรายคู่ ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อประเภทต่างๆ จาแนกตามอายุ
อายุ

()

22 ปีขึ้นไป

4.33

18 ปี – 19 ปี

4.20

20 ปี – 21 ปี

3.94

22 ปีขึ้นไป

18 ปี – 19 ปี

20 ปี – 21 ปี

4.33

4.20

3.94

-

0.13

0.39*

-

0.26*
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาที่มีอายุ 22 ปีขึ้นไป และที่มีอายุ 18 ปี – 19 ปี มี ความถี่ในการเปิดรับ ข่าวสาร
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อประเภทต่างๆ มากกว่านักศึกษาที่มีอายุ 20 ปี – 21 ปี
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบรายคู่ ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จาแนกตามอายุ
อายุ

()

22 ปีขึ้นไป

4.25

18 ปี – 19 ปี

4.03

20 ปี – 21 ปี

3.85

22 ปีขึ้นไป

18 ปี – 19 ปี

20 ปี – 21 ปี

4.25

4.03

3.85

-

0.21*

0.39*

-

0.18*
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาที่ มีอายุ 22 ปีขึ้นไป และที่มีอายุ 18 ปี -19 ปี มี ความสนใจต่อประเภทข่าวสาร
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากกว่านักศึกษาที่มีอายุ 20 ปี – 21 ปี นอกจากนั้นนักศึกษาที่มีอายุ 22 ปีขึ้นไป มี ความสนใจต่อ
ประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากกว่านักศึกษาที่มีอายุ 18 ปี – 19 ปี
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบรายคู่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวม จาแนกตามอายุ
อายุ

()

22 ปีขึ้นไป

4.29

18 ปี – 19 ปี

4.12

20 ปี – 21 ปี

3.89

22 ปีขึ้นไป

18 ปี – 19 ปี

20 ปี – 21 ปี

4.29

4.12

3.89

-

0.17*

0.39*

-

0.22*
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 7 พบว่า นั กศึก ษาที่มี อายุ 22 ปี ขึ้นไป และที่มี อายุ 18 ปี -19 ปี มี พ ฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ ยวกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพโดยรวมมากกว่ านั ก ศึ ก ษาที่ มี อ ายุ 20 ปี – 21 ปี นอกจากนั้ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี อ ายุ 22 ปี ขึ้ น ไป มี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวมมากกว่านักศึกษาที่มีอายุ 18 ปี – 19 ปี
5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษา จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แหล่งของความแปรปรวน

SS

df

MS

F

sig

7.59
20.95

3
366

2.53
.05

44.22*

.00

28.56

369

1. ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อประเภท
ต่างๆ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
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แหล่งของความแปรปรวน

SS

df

MS

F

sig

ระหว่างกลุ่ม

4.56

3

1.52

19.48*

.00

ภายในกลุ่ม

28.55

366

.07

33.11

369

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม

5.36

3

1.79

40.20*

.00

ภายในกลุ่ม

16.29

366

.04

21.66

369

รวม

รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เพื่ อ ให้ เห็ น ความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การเปรี ย บเที ย บเป็ น รายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารของ LSD ผลการ

เปรียบเทียบปรากฏ ดังรายละเอียดในตารางที่ 9-11
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบรายคู่ ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อประเภทต่างๆ จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน



10,001–15,000 บาท

4.38

มากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป

4.35

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท

4.22

5,001 – 10,000 บาท

3.98

10,001 –

มากกว่า 15,001 น้อยกว่าหรือเท่ากับ

5,001 –

15,000 บาท

บาทขึ้นไป

5,000 บาท

10,000 บาท

4.38

4.35

4.22

3.98

-

0.02

0.15*

0.39*

-

0.13*

0.37*

-

0.23*
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 9 พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–
15,000 บาท และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
จากสื่อประเภทต่างๆ มากกว่านักศึกษาที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท
นอกจากนั้น นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–15,000 บาท และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,001
บาทขึ้นไป มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อประเภทต่างๆ มากกว่านักศึกษาที่มี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
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ตารางที่ 10 ผลการทดสอบรายคู่ ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน



10,001 – 15,000 บาท

4.29

มากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป

4.04

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท

4.00

5,001 – 10,000 บาท

3.92

10,001 –

มากกว่า 15,001 น้อยกว่าหรือเท่ากับ

5,001 –

15,000 บาท

บาทขึ้นไป

5,000 บาท

10,000 บาท

4.29

4.04

4.00

3.92

-

0.25*

0.29*

0.36*

-

0.04

0.11

-

0.07*
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความสนใจต่อประเภทข่าวสาร
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มากกว่านักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5,001 – 10,000 บาท และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป
นอกจากนั้น นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีความสนใจต่อประเภทข่าวสาร
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบรายคู่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพโดยรวม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน



10,001 – 15,000 บาท

4.33

มากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป

4.20

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท

4.11

5,001 – 10,000 บาท

3.95

10,001 –
15,000 บาท

มากกว่า 15,001
บาทขึ้นไป

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
5,000 บาท

5,001 –
10,000 บาท

4.33

4.20

4.11

3.95

-

0.13*

0.22*

0.38*

-

0.08

0.24*

-

0.15*
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 11 พบว่า นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมมากกว่านักศึกษาที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5,001 – 10,000 บาท และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป
นอกจากนั้น นักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท และที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
15,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท
6. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษา จาแนกตามคณะที่กาลัง
ศึกษาอยู่ พบว่า นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ มี ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อ
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ประเภทต่างๆ มากกว่านักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษาจาแนกตามคณะที่กาลังศึกษา
อยู่
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

คณะบริหารธุรกิจและ

คณะศิลป

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศาสตร์

(n=328)

(n=42)

t

Sig.



S.D.



S.D.

1. ความถี่ในการเปิ ดรับ ข่าวสารเกี่ยวกั บการดูแลสุขภาพ
จากสื่อประเภทต่างๆ

4.15

0.28

4.30

0.12

-3.38*

.00

2. ความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

4.01

0.29

4.00

0.34

0.28

.07

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

4.08

0.24

4.15

0.18

-1.75

.08

โดยรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. อภิปรายผลการวิจัย
1. ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยอยู่ในระดับมาก โดยเปิดรับจากสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อ
บุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อใหม่ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสื่อดังกล่าวสามารถเข้าถึง นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถได้อย่างหลากหลายซึ่งสื่อแต่ละประเภทต่างมีข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกันไป เช่น สื่อบุคคลเปิดรับจากเพื่อนมากที่สุด รองลงมาได้แก่เจ้าหน้าที่รณรงค์ภาครัฐ และเอกชน เนื่องจาก
สามารถใช้ลักษณะการพูดคุยกันได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิท นอกจากนั้นยังมีการเปิดรับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่รณรงค์
ภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถชักจูงใจได้ดี
ถัดมาเปิดรับจากสื่อใหม่จากเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่ออินเตอร์เน็ต เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็น
อุปกรณ์พกพาที่ช่วยในเรื่องการรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ถัดมาเปิดรับจากสื่อมวลชนโดยเปิดรับจาก
หนังสือพิมพ์มากที่สุดเพราะว่าหนังสือพิมพ์สามารถเผยแพร่ข่าวสารได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถให้ความรู้ และขาวสารได้เป
นอยางดี มีรายละเอียดที่น่าเชื่อถือเพื่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพโดยสามารถหาอ่านจากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเปิดรับจากวิทยุ ซึ่งเป็นสื่อที่มีความสอคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตในปัจจุบันที่ต้องการสื่อที่
สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา และเปิดรับจากสื่อเฉพาะกิจเปิดรับจากสื่อใบปลิว มากที่สุด รองลงมาเปิดรับจากโปสเตอร์
เนื่องจากสามารถใช้เป็นสื่อเสริมสามารถที่จะพกพาได้ สามารถพบเห็นได้ตามบอร์ดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับที่
ปรมะ สตะเวทิน (2533, น. 50-52) ได้กล่าวถึงข้อดีของสื่อที่แตกต่างกัน โดยคุณสมบัติที่ดีของสื่อมวลชน คือ สามารถเผยแพร
ข่าวสารไปสูผู้รับสารจานวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถให้ความรู้ และข่าวสารแก่ผู้รับสารได้เปนอย่างดี สาหรับสื่อ
บุคคลนั้นกอให้เกิดผลดีคือ สามารถนาข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ ไปสู่ผู้รับสารไดโดยตรง และสามารถชักจูงใจผู้รับสารได้โดย
วิธีการพูดคุยแบบกันเอง สามารถทาใหการเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลักษณะที่ยืดหยุ น ปรับให้เขากับผู้รับสารเป็นรายๆ ได
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และยังทาให้ทราบความรูสึกนึกคิดของผู้รับสารไดทันที และสื่อเฉพาะกิจเป็นสื่อที่สามารถทาให้ผู้รับสารเป้าหมายได้รับทราบ
ข่ า วสารความรู โดยตรง และถู ก ต้ อ งอั น จะส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ และการลงมื อ ปฏิ บั ติ ไปในทางที่ ผู้ ส่ งสารต้ อ งการได้
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับสุกัญญา คงนิวัฒน์ศิริ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมในระดั บปานกลาง และมีการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพในระดับสูงมาก โดยจะเปิดรับข้อมูลจากสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อบุคคลที่เป็น
เพื่อน และวิทยุตามลาดับ
สาหรับความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ พบว่า นักศึกษามีความสนใจต่อประเภทข่า วสาร
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับ ยาและสมุนไพรมากที่สุด
สอดคล้องกับวราภรณ์ ประดับ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสารสุขภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมในเรื่องการดูและ
สุขภาพ ของผู้อ่านนิตยสารสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจต่อข่าวสารสุขภาพโดยภาพรวม
และมีความสนใจต่อข่าวสารสุขภาพในระดับปานกลาง
2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถเพศชายมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสูงกว่านักศึกษาเพศหญิง ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะว่า
นักศึกษาเพศชายมีความเสี่ยงด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเกิดโรค จึงความมีความถี่ ความสนใจ และ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการรักษาสุขภาพมากกว่านักศึกษาที่เป็นเพศหญิงซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงน้อย
กว่า
3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถที่มีอายุ 18 ปี – 19 ปี และที่มี
อายุ 22 ปีขึ้นไป มีความถี่ในการเปิดรับจากสื่อประเภทต่างๆ มีความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และมี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถที่มีอายุ 20 ปี – 21 ปี เนื่องจากนักศึกษาที่มีอายุ 18 ปี – 19 ปี และที่มีอายุ 22 ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่
ต้องศึกษาค้นคว้าข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในด้านสื่อต่างๆ ได้แก่ เพื่อนสนิทในการปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพ และ
ช่วงอายุที่ชอบการอ่านหนังสือพิมพ์และใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในค้นคว้า ซึ่งสอดคล้องกับกาพล ดวงพรประเสริฐ
(2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถทีม่ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
จะมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร มีความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และมีพ ฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า เนื่องจากนักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มากกว่า
ย่ อ มมี ค วามพร้ อ มที่ ด้ า นอุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ในการค้ น คว้า ศึ ก ษาเรื่อ งการดู แ ลสุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษามี ก าลั งซื้ อ อุ ป กรณ์ เช่ น
โทรศัพท์มือถือ iPhone ฯลฯ นักศึกษามีความชานาญด้านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมากกว่านักศึกษาที่มีรายได้ไม่มากนัก ทา
ให้ความถี่ในการเปิดรับจากสื่อมากกว่า มีความสนใจต่อประเภทข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่า
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5. นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ มี ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อ
ประเภทต่างๆ มากกว่านักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ได้มีวิชาเรียนทางด้านบุคลิกภาพ การดูแลตนเอง ทักษะการใช้ชีวิตมากกว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้เกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อไม่ใช่ตนเองเกิ ดความเจ็บป่วย ซึ่งสอดคล้องกับระดับ
เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการเปิดรับสื่อ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีเหตุผลที่สาคัญที่สุดในการเปิดรับสื่อเพราะต้องการหาวิธีการ
รัก ษาพยาบาลเพื่ อ ให้ ห ายจากโรคมากที่ สุ ด รองลงมาคือ ต้อ งการหาวิธีฟื้ น ฟู สุข ภาพทั้ งร่ างกายและจิ ต ใจภายหลังการ
รักษาพยาบาล ถัดมาเพื่อหาวิธีป้องกันและควบคุมโรค และตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาสุขภาพ

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
5.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่า ระดับ การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อบุคคล ข้อคาถามของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษายังไม่เข้าใจในรายละเอียดของสุขภาพเท่าที่ควร ดังนั้น
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาและกลุ่ ม เป้ า หมายอื่ น ๆ เกิ ด ความรู้ ม ากยิ่ งขึ้ น หน่ ว ยงานด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นสุ ข ภาพ ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและรับรู้ ในรายละเอียดของด้านสุขภาพ ผ่านสื่อต่างๆ มากยิ่งขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อจะได้ข้อมูลที่เปรียบเทียบกันซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรณรงค์โครงการต่อไป
2. ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากน้อยเพียงใด และเนื้อหาของสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่นั้นมี ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ และให้เกิดทัศนคติที่ดี
3. ควรศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในการวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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