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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบต่าง ๆ ของเนื้อหาข้อมูลในนิตยสารสุขภาพ
ของไทย เพื่อศึกษาความรูด้ า้ นสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย เพื่อวิเคราะห์รูปแบบโฆษณาต่าง ๆ ในนิตยสาร
สุขภาพของไทย และเพือ่ ศึกษาแนวโน้มเนื้อหาบทความในนิตยสารสุขภาพของไทย ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ นิตยสารสุขภาพไทย โดยกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ลือกศึกษา คือ นิตยสาร 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ Men’s Health Women’s
Health ชีวจิต และ Health Today ชื่อฉบับละ 4 ฉบับ รวม 16 ฉบับ ทีอ่ อกจําหน่ ายในช่วงเวลาตัง้ แต่มกราคมถึง
เมษายน 2555
ผลการวิจยั พบว่า
1. นิตยสารสุขภาพของไทยทีม่ เี นื้อหาด้านสุขภาพมากทีส่ ดุ คือ นิตยสาร Health Today รองลงมา คือ
ชีวจิต Men’s Health และ Women’s Health ตามลําดับ
2. รูปแบบในการนํ าเสนอเนื้อหาสุขภาพของนิตยสารสุขภาพของไทย พบว่า ส่วนใหญ่นําเสนอเนื้อหา
เกีย่ วกับสุขภาพในรูปแบบของบทความ
3. ความรูด้ า้ นสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย พบว่า ส่วนใหญ่มคี วามรูด้ า้ นสุขภาพประเภทส่งเสริม /
เสริมสร้าง ในปริมาณความถีม่ ากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ตามลําดับ
4. รูปแบบโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นโฆษณารูปแบบสินค้าและบริการทัวไป
่
รองลงมา คือ รูปแบบสินค้าหรือบริการเกีย่ วกับการป้องกันโรคหรือส่งเสริมสุขภาพ และรูปแบบสินค้าหรือบริการ
เกีย่ วกับการรักษาสุขภาพ ตามลําดับ
5. เนื้อหาทีป่ รากฏอยู่ในบทความของนิตยสารสุขภาพของไทย พบว่า มักเน้นในเรื่องของการออกกําลัง
กาย มากทีส่ ุด รองลงมา คือ การบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในส่วนของโรคทีม่ เี นื้อหาและ
การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการส่งเสริม / เสริมสร้าง ป้องกัน รักษา และฟื้ นฟู ส่วนใหญ่จะนําเสนอเกีย่ วกับโรคมะเร็งมาก
ทีส่ ดุ รองลงมา คือ โรคเกีย่ วกับสมอง หัวใจ
คําสําคัญ: นิตยสาร สุขภาพของไทย การวิเคราะห์เนื้อหา

Abstract

The objectives of this study were to analyze contents and forms in Thai magazines, study health
knowledge and trend of contents and analyze form of advertisings in Thai magazines.
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The population was Thai magazines. The samples were 4 Thai magazines: Men's Health, Women's
Health, Chewajit and Health Today, 4 issues of each brand, total 16 issues that were published during
January and April 2012.
The findings were as follow
1) Thai health magazine which has health contents the most was Health Today, Chewajit, Men's
Health and Women's Health respectively.
2) Pattern of contents in Thai health magazine was mostly published in article.
3) Health knowledge in Thai health magazine was health promotion, health protection, treatment and
health rehabilitation respectively.
4) Advertising patterns in Thai health magazines were general advertising, health
promotion/protection advertising and treatment advertising respectively.
5) Contents in Thai health magazine mainly emphasized exercise, healthy foods and drinks
consuming. About diseases which have protection/treatment/rehabilitation contents mostly published in
cancer. Other diseases were brain diseases, heart disease.
Keywords: Content Analysis Thai Health Magazines

บทนํา

การเปลี่ย นแปลงของภาวะทางเศรษฐกิจอย่า งรวดเร็วส่ง ผลกระทบต่ อความเป็ น อยู่ข องประชาชนอย่ า ง
กว้า งขวาง ความต้อ งการในเรื่อ งการพั ฒนาคนเพื่อ เป็ นรากฐานแห่ ง การพั ฒนาประเทศ ตามแนวพระราชดํา รั ส
“เศรษฐกิจพอเพียง” ทําให้การดูแลสุขภาพโดยรวมของประชาชนในประเทศไทยแตกต่างไปจากเดิม สืบเนื่องมาจาก
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึง่ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ทจ่ี ดั ทําขึน้ เพือ่ ชีน้ ําการพัฒนาสุขภาพ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป้าหมายสําคัญคือ มุ่งพัฒนาภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความสําคัญกับการสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุมเป็ น
ธรรมเห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างผู้ให้และผู้รบั บริการ ให้ประชาชน ชุม ชน ท้องถิน่ และภาคี
เครือข่ายมีศกั ยภาพ และสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคลดการเจ็บป่วยจากโรคทีป่ ้ องกันได้หรือโรคทีเ่ กิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ มีการใช้ภูมปิ ญั ญาไทยและมีส่วนร่วมจัดการปญั หาสุขภาพของตนเองและสังคมได้ ในช่วงท้ายของ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับปจั จุบนั คือ การทีป่ ระชาชนเล็งเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพโดยตนเองมากขึน้
เพราะปญั หาสุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจ็บ ถือเป็ นเรื่องสําคัญยิง่ โดยการดูแลสุขภาพนัน้ เป็ นกิจกรรมทีบ่ ุคคลริเริม่ และ
ปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการทีจ่ ะดํารงไว้ หรือทําให้ดขี น้ึ เกีย่ วกับชีวติ สุขภาพ และความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
ดังนัน้ การดูแลสุขภาพตนเองเป็ นกระบวนการที่บุคคลและครอบครัวควรริเริ่มทีจ่ ะรับผิดชอบในการพัฒนาการดูแล
สุขภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดจากโรคและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองใน
การส่งเสริมสุขภาพป้องกันและตรวจค้นเกี่ยวกับโรคและการรักษา (Pender, 1996) ในปจั จุบนั การเปลี่ยนแปลงนี้
สะท้อนให้เห็นได้ชดั ว่าสื่อด้านต่าง ๆ ได้หนั มาให้ความสําคัญกับการให้ความรู้หรือเน้นยํ้าเกี่ยวกับความรู้ทางด้าน
สุขภาพมากขึน้ ซึง่ สามารถสังเกตได้จากปริมาณรายการโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
ทีม่ ปี ริมาณมากขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นี้สะท้อนให้ตระหนักถึงความสําคัญของสื่อมวลชนต่อการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในประเทศ
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นับได้ว่าสือ่ มวลชนเป็ นพลังสําคัญในการเปลีย่ นแปลงทิศทางการดําเนินชีวติ เนื่องจากสามารถเข้าถึงประชาชน
เป็ นจํานวนมากได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันก็กลายเป็ นสถาบันหนึ่งทีม่ ศี กั ยภาพในการช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
แก่ประชาชน มีอิทธิพลต่ อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน สอดคล้องกับที่วิลเบอร์
ชแรมม์ (Wilbur Schramm) ได้กล่าวว่า สือ่ มวลชน เปรียบเทียบได้กบั การเป็ นครูเพือ่ เตรียมสมาชิกในสังคมให้พร้อมกับ
การเปลี่ย นแปลงในด้า นต่ า งๆ สอนทัก ษะการปฏิบ ั ติต นตลอดจนปลูก ฝ งั ค่ า นิ ย มที่เ หมาะสมในสัง คม (ปาริช าติ
สถาปิ ตานนท์ และคณะ, 2546) ดังนัน้ ข้อมูลข่าวสารในสื่อ จึงเป็ นปจั จัยสําคัญของการได้รบั โอกาสในด้านสุขภาพ
อนามัย ถ้าประชาชนได้รบั ความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค ก็ยอ่ มเพิม่ ศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพของบุคคลนัน้ (นารากร สมบัตสิ วัสดิ,์ 2546)
การใช้สอ่ื มวลชนเพือ่ การสือ่ สารประเด็นสุขภาพต่าง ๆ นับว่าเป็ นอีกกลไกหนึ่งทีจ่ ะใช้เป็ นเครื่องมือในการช่วย
สร้างกระบวนการต่าง ๆ สู่การสร้างสุขภาพทีด่ โี ดยทัวกั
่ น (กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2547) โดยการสื่อสารเพื่อสุขภาพมี
บทบาทหน้าทีใ่ นการช่วยงานด้านสุขภาพ ดังนี้
1. การให้ความรูส้ ขุ ภาพ
2. การเสนอนวัตกรรมสุขภาพ ทัง้ กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ (ปญั ญา)
3. การสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านสุขภาพ
4. การชักจูงใจทัง้ ในระดับปจั เจก กลุ่ม ชุมชน และนโยบาย
5. การสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร
จะเห็นได้วา่ การใช้สอ่ื มวลชนเพือ่ การสือ่ สารประเด็นสุขภาพต่าง ๆ นัน้ สือ่ ทีใ่ ช้มหี ลายรูปแบบด้วยกัน เช่น สือ่
สิง่ พิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อภาพและเสียง ได้แก่ วิทยุและโทรทัศน์ สื่อแต่ละรูปแบบมีขอ้ ดีในการเผยแพร่
ข้อมูลแตกต่างกันออกไป โดยสือ่ ทีม่ ผี ลระยะยาวต่ออิทธิพลการรับรูแ้ ละเจตคตินนั ้ ได้แก่ สื่อสิง่ พิมพ์ เพราะการอ่านจะ
ทําให้ผอู้ ่านจดจําได้ง่ายและยาวนาน นิตยสารเป็ นสื่อมวลชนหนึ่งทีม่ คี ุณลักษณะเฉพาะด้าน และเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นสื่อ
ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการสร้างประโยชน์ดา้ นสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมาก ด้วยเหตุทว่ี ่าสื่อนิตยสารสามารถให้
รายละเอียดของเนื้อหาได้มากมายหลายประเภท นํ าเสนอมุ่งให้ความรู้เฉพาะด้านได้ดี มีขนาดกะทัดรัดง่ายแก่การ
พกพาไปอ่านยังสถานทีต่ ่าง ๆ และเก็บเนื้อหาไว้อ่านในภายหลังหรือตลอดไปได้ อีกทัง้ นิตยสารอยู่กบั ผูอ้ ่านได้นานจึง
ทําให้สามารถกระตุ้นผู้อ่านให้เกิดการรับรู้ประโยชน์ได้มากในลักษณะที่ส่งผลแบบค่อย ๆ เป็ นค่อย ๆ ไป (นิกข์นิธิ
พฤฒิวนาสัณฑ์, 2552) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mohan J. Dutta-Bergman (2004) พบว่า คนทีม่ จี ติ สํานึกในเรื่อง
การดูแลสุขภาพมาก จะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับนิตยสารสุขภาพเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารสุขภาพมากกว่าสื่อประเภท
อืน่ ด้วย

เมือ่ เปรียบเทียบนิตยสารกับสือ่ มวลชนประเภทอื่น นิตยสารจะมีขอ้ ได้เปรียบ (วิรชั ลภิรตั นกุล , 2546) ดังนี้
1. นิตยสารสามารถเสนอเนื้อหาเรื่องราวเฉพาะเรื่อง หรือวิเคราะห์เงื่อนไขต่าง ๆ ได้ลกึ ซึง้ กว่า เพราะมีเวลา
มากพอในการเตรียมต้นฉบับและแสวงหาข้อมูลอย่างละเอียดในแต่ละเรือ่ ง ในขณะทีว่ ทิ ยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ไม่
สามารถกระทําได้
2. นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายเฉพาะได้
3. นิตยสารมีแนวโน้มทีจ่ ะนําเสนอเรือ่ งราวทีเ่ ป็ นสาระประโยชน์ หรือเป็ นแก่นสารแก่ผอู้ า่ นมากกว่าการนําเสนอ
นวนิยายหรือมุ่งความบันเทิงเริงรมย์แต่เพียงอย่างเดียว ยิง่ ไปกว่านัน้ บรรณาธิการจะเสนอเนื้อหาสาระทีค่ าดว่าเป็ นสิง่ ที่
น่ าสนใจกับผู้อ่าน เพราะเมื่อผู้อ่านเกิดความสนใจในเนื้อหาของนิตยสารแล้ว ก็จะเกิดการยอมรับและความนิยมใน
นิตยสารนัน้ ๆ
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4. นิตยสารอ่านได้นานกว่าหนังสือพิมพ์ ผูอ้ า่ นมีเวลาทีจ่ ะอ่านมากกว่าการอ่าน ฟงั หรือดูอย่างฉาบฉวยรวดเร็ว
แบบสือ่ อืน่
5. นิตยสารสามารถสร้างหรือเปลีย่ นความคิดเห็นผูอ้ า่ นได้งา่ ย นิตยสารจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อการรับรูแ้ ละ
ทัศนคติของผูอ้ ่านได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการโน้มน้าวหรือชักจูงใจให้คล้อยตาม ถึงแม้ว่าจะเป็ นไปอย่างช้า ๆ แต่
ก็สง่ ผลอันยาวนาน
ในปจั จุบนั นิตยสารประเภทต่ าง ๆ จะมีลกั ษณะการนํ าเสนอเนื้อหาที่เน้ นความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้
ครอบคลุ ม สาระต่ า ง ๆ ตามที่ผู้ อ่ า นต้ อ งการ และสามารถนํ า เอาความรู้ ต่ า ง ๆ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น
ชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ เนื้อหาเกีย่ วกับสุขภาพทีป่ รากฏในสื่อมวลชนก็ได้รบั ความสนใจมากขึน้ ด้วย
(Hage,1976) ในนิตยสารด้านสุขภาพ จะมีเนื้อหาสาระทีห่ ลากหลายทัง้ ด้านสุขภาพ สารคดี-บันเทิง ปกิณกะต่างๆ และ
โฆษณา โดยเนื้อหาด้านสุขภาพจะเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ
ร่างกาย และจิตใจรวมอยู่ดว้ ย เนื้อหาสาระและรูปแบบการนําเสนอจะส่งเสริมความรูใ้ ห้ผูร้ บั สารสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
จริง และเป็ นเรือ่ งทีเ่ ป็ นกระแสความสนใจหรือข่าวทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมใกล้ตวั มีความตรงประเด็น เนื้อหาสัน้ อ่านง่าย และ
กระชับ (ฐฏิณฏั ฐ์ หลักชัยกุล, 2544)
ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวที่เป็ นกระแสความ
สนใจหรือข่าวทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมใกล้ตวั ทีเ่ ป็ นไปอย่างรวดเร็วในปจั จุบนั ทําให้นักสื่อสารทีผ่ ลิตสื่อด้านสุขภาพต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นระบบฐานความรูแ้ ละความเข้าใจในด้านสุขภาพ จึงเห็นได้ว่ามีการบูรณาการความรูท้ างด้านการสื่อสารและ
ความรูท้ างด้านสุขภาพเข้าไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ให้การนําเสนอเนื้อหาในนิตยสารนัน้ ตรงกับความต้องการของผูอ้ ่านมากทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตามสื่อทางด้านสุขภาพทีพ่ บอยู่ในปจั จุบนั ยังมีขอ้ จํากัดอยู่หลายอย่าง อาทิเช่น รูปแบบการนําเสนอ ความ
ถูกต้องของข้อมูล ระดับความลึกของข้อมูล ระดับการศึกษาของผู้อ่าน เป็ นต้น การผลิตวารสารทางด้านสุขภาพจึง
จําเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งคํานึงถึงแง่มุมต่างๆดังกล่าวข้างต้น และเนื่องจากนักสื่อสารทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั อาจมีความรูท้ างด้าน
สุขภาพไม่เพียงพอ หรือในอีกทิศทางหนึ่งคือผูม้ คี วามรูท้ างด้านสุขภาพมีความรูใ้ นด้านการสือ่ สารไม่เพียงพอ ทําให้เกิด
การตัง้ คําถามกันอย่างกว้างขวางในประเด็นเกีย่ วกับการผลิตหรือจัดทําสือ่ ต่างๆดังกล่าวข้างต้นในหลายๆกรณี อาทิเช่น
การสื่อสารและการให้คําอธิบาย สร้างความเข้าใจหรือกระบวนการในการแนะนํ า/สร้างคุณค่า ตลอดจนการถ่ายทอด
แนวคิด/วิธกี ารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล ผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้กลายมาเป็ น
ประเด็นสําคัญทีเ่ ข้ามามีบทบาทมากขึน้ ส่งผลให้นักสื่อสารหรือผูท้ ท่ี ําหน้าทีเ่ กีย่ วกับการสื่อสารทีม่ คี วามเชีย่ วชาญได้
กลายมาเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญ นักสื่อสารสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มทีเ่ ป็ นสื่อสารมวลชนนัน้ จําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมี
ความรู้ความเชีย่ วชาญที่หลากหลายครอบคลุมในมิตดิ ้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็ นเชิงเทคนิค เชิงความรู้ทางด้านสุขภาพ
แม้กระทังเชิ
่ งธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างยังยื
่ นของผู้รบั สารเพื่อนํ ามาสู่การกําหนดแนวทางและรูปแบบในการ
นําเสนอไปสูส่ ายตาสาธารณชนในวิถที างทีเ่ หมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
จากข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหานิตยสารภาษาไทยด้าน
สุขภาพ ในช่วงรอยต่อระหว่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใน
ด้านประเภทนิตยสาร ผูผ้ ลิต ผูเ้ ขียน เนื้อหา ประเภทบทความ วิธกี ารเขียน การอ้างอิง ภาพประกอบ ลักษณะรูปเล่ม
และวัตถุประสงค์ของบทความ รวมทัง้ ศึกษาความสอดคล้องของบทความกับวัตถุประสงค์ของการจัดทํานิตยสาร ศึกษา
เนื้อหาบทความในนิตยสารภาษาไทยด้านสุขภาพ อีกทัง้ ยังเป็ นสารสนเทศเพือ่ ช่วยในการคัดเลือกนิตยสารด้านสุขภาพ
ทีเ่ หมาะสมเพื่อเป็ นตัวอย่างและแนวทางในการจัดหาไว้ในหน่ วยงานด้านสุขภาพ นอกจากนัน้ ยังช่วยให้ผผู้ ลิตวารสาร
ด้านสุขภาพสามารถนําผลที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนานิตยสารทางด้านสุขภาพ และยังจะ
สามารถทําให้เห็นถึงสิง่ ที่ “ขาดหาย” ในความรูเ้ รื่องด้านสุขภาพในสังคมไทย อันน่ าจะเอือ้ ให้เกิดพัฒนาระบบสุขภาพ
ของไทยอย่างต่อเนื่องและลึกซึง้ ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.
2.
3.
4.

เพือ่ ศึกษารูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาในนิตยสารสุขภาพของไทย.
เพือ่ ศึกษาความรูด้ า้ นสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย
เพือ่ ศึกษารูปแบบโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย
เพือ่ ศึกษาเนื้อหาทีป่ รากฏในบทความของนิตยสารสุขภาพของไทย

กรอบแนวคิ ดที่ใช้ในการวิ จยั
การวิ เคราะห์เนื้ อหา
1. หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
2. หน่วยในการระบุจาํ นวน (Unit of Enumeration)
ิ
ไ

รูปแบบในการนําเสนอเนื้ อหาใน
นิ ตยสารสุขภาพของไทย
ความรู้ด้านสุขภาพ
ในนิ ตยสารสุขภาพของไทย
รูปแบบของโฆษณา
ในนิ ตยสารสุขภาพของไทย
เนื้ อหาที่ ปรากฏในบทความ
ของนิ ตยสารสุขภาพของไทย

นิ ยามศัพท์ท่ีใช้ในงานวิ จยั
สุขภาพ

1. การวิเคราะห์เนื้อหา หมายถึง การศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาจากนิตยสารภาษาไทยด้าน

2. นิตยสารด้านสุขภาพ หมายถึง สื่อสิง่ พิมพ์ทใ่ี ห้ขอ้ มูลด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยแก่ผอู้ ่านมีเนื้อหา
บทความหลากหลาย มีการกําหนดกลุ่มผูอ้ ่านไว้แตกต่างกัน ประเด็นทีน่ ําเสนอ ตลอดจนเนื้อหาจึงมีความแตกต่างกัน
อย่างเป็ นรูปธรรม ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทคือ 1) นิตยสารเกีย่ วกับสุขภาพเฉพาะด้าน 2) นิตยสารเกีย่ วกับการ
ดูแลสุขภาพทัวไป
่ 3) นิตยสารเกีย่ วกับสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของผูช้ าย และ 4) นิตยสารเกีย่ วกับสุขภาพ และ
ความงามของผูห้ ญิง
3. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสุขภาพผ่านนิตยสาร หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ปริมาณความถี่ในการ
นําเสนอของนิตยสารในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบในการนํ าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย,
ความรูด้ า้ นสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย, รูปแบบของโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย และเนื้อหาทีป่ รากฏใน
บทความของนิตยสารสุขภาพของไทย

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นิตยสารสุขภาพของไทย
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลการจัดอันดับนิตยสารสุขภาพของไทยทีม่ ยี อดขายสูงสุด
10 อันดับประจําปี พ.ศ. 2554 มาใช้ในการคัดเลือกนิตยสาร และนํามาแยกตามประเภทของนิตยสาร 4 ประเภทคือ 1)
นิตยสารเกีย่ วกับสุขภาพเฉพาะด้าน ในทีน่ ้ผี วู้ จิ ยั ได้เลือก นิตยสารชีวจิต 2) นิตยสารเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพทัวไป
่ ใน
ทีน่ ้ีผวู้ จิ ยั ได้เลือก นิตยสาร Health Today 3) นิตยสารเกีย่ วกับสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของผูช้ าย ในทีน่ ้ีผวู้ จิ ยั ได้
เลือก นิตยสาร Men’s health และ 4) นิตยสารเกีย่ วกับสุขภาพ และความงามของผูห้ ญิง ในทีน่ ้ีผวู้ จิ ยั ได้เลือก นิตยสาร
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Women’s health หลังจากนัน้ เลือกออกมาประเภทละ 4 ฉบับ ทีอ่ ยู่ในเดือนมกราคม-เมษายน 2555 รวมนิตยสารที่
นํามาศึกษาทัง้ หมด 16 ฉบับ
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีการจําแนกการ
วิเคราะห์ ดังนี้
1. ศึกษาว่านิตยสารสุขภาพของไทยชื่อฉบับใดมีเนื้อหาด้านสุขภาพมากที่สุด โดยบันทึกเป็ นความถี่ตาม
จํานวนครัง้ ในการนําเสนอเนื้อหาในแต่ละประเด็น หน่ วยในการวิเคราะห์เป็ นการระบุจํานวนเป็ นความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. ศึกษาว่ารูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทยมีรูปแบบใดบ้าง โดยบันทึก
เป็ นความถี่ตามจํานวนครัง้ ในการนําเสนอเนื้อหาในแต่ละประเด็น หน่ วยในการวิเคราะห์เป็ นรายประเภทของชิน้ งาน
(Item) หน่ วยในการระบุจํานวนเป็ นความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ผู้วจิ ยั ได้แบ่งรูปแบบการ
นําเสนอเป็ น 6 รูปแบบ คือ
2.1 บทความสุขภาพ
2.2 บทสัมภาษณ์
2.3 บทบรรณาธิการ
2.4 คอลัมน์ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็นของผูอ้ า่ น
2.5 รูปแบบการนําเสนออืน่ ๆ เช่น บทความเกีย่ วกับสินค้าเทคโนโลยี การแนะนําเครือ่ งสําอาง ฯลฯ
2.6 โฆษณา
3. ศึกษาว่าความรูด้ า้ นสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทยมีประเภทใดบ้าง โดยบันทึกเป็ นความถีต่ ามจํานวน
ครัง้ ในการนําเสนอเนื้อหาในแต่ละประเด็น หน่ วยในการวิเคราะห์เป็ นรายประเภทของชิน้ งาน (Item) หน่ วยในการระบุ
จํานวนเป็ นความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งความรูด้ า้ นสุขภาพเป็ น 4 ประเภท คือ
3.1 ประเภทส่งเสริม / สร้างเสริม
3.2 ประเภทป้องกัน
3.3 ประเภทรักษา
3.4 ประเภทฟื้นฟู
4. ศึกษาว่ารูปแบบโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทยมีรปู แบบใดบ้าง โดยบันทึกเป็ นความถีต่ ามจํานวนครัง้
ในการนําเสนอเนื้อหาในแต่ละประเด็น หน่ วยในการวิเคราะห์เป็ นรายประเภทของชิ้นงาน (Item) หน่ วยในการระบุ
จํานวนเป็ นความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งรูปแบบของโฆษณาเป็ น 3 ประเภท คือ
4.1 รูปแบบของโฆษณารูปแบบสินค้าและบริการทัวไป
่
4.2 รูปแบบสินค้าหรือบริการเกีย่ วกับการป้องกันโรคหรือส่งเสริมสุขภาพ
4.3 รูปแบบสินค้าหรือบริการเกีย่ วกับการรักษาสุขภาพ
5. ศึกษาว่าเนื้อหาทีป่ รากฏในบทความของนิตยสารสุขภาพของไทยมีเรื่องใดบ้าง บันทึกการนําเสนอเนื้อหา
ในแต่ละประเด็น โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
5.1 ประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ
5.2 ประเภทของโรคภัยทีป่ รากฏ
3. การทดสอบความน่ าเชื่อถือของเครือ่ งมือ
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ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทดสอบความน่ าเชื่อถือในการลงรหัส (Reliability of Coding) ของเครื่องมือ โดยการสุม่
นิตยสารทีต่ อ้ งศึกษาทัง้ 4 ชื่อฉบับ มีผรู้ ่วมลงรหัส 2 คน จะสลับกันอ่าน แล้วกรอกข้อมูลในตารางลงรหัสทีจ่ ดั เตรียมไว้
เพือ่ ให้แน่ใจว่าหากผูว้ จิ ยั ทําการวัดด้วยวิธเี ดียวกัน เครือ่ งมือชุดเดียวกันแล้ว ผลทีไ่ ด้จากการวัดแต่ละครัง้ จะมีความคงที่
และแน่นอน โดยการคํานวณด้วยสูตรค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคําตอบของผูล้ งรหัส (Inter-coder Reliability Co-efficiency)
ผลทีไ่ ด้เท่ากับ 0.95 ซึง่ ไม่ต่าํ กว่า 0.75 จึงสรุปได้วา่ เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความน่าเชือ่ ถือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในเบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั จะประสานกับสํานักพิมพ์เพื่อสมัครเป็ นสมาชิกและสังซื
่ ้อนิตยสารเป็ นระยะเวลาต่อเนื่อง 4
เดือน ทัง้ นี้ จํา นวนนิ ตยสารที่จะดํา เนิ นการสังซื
่ ้อ นัน้ ผู้วิจยั จะต้อ งสังซื
่ ้อชื่อฉบับ ละ 2 เล่ม เพราะผู้วิจยั ต้อ งการให้
เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการตัดบทความมาแปะแยกต่างหาก ดังนัน้ จึงอาจเป็ นไปได้ทเ่ี นื้อหาบางครัง้ อาจมีทงั ้ หน้าแรกและหน้า
หลัง เพื่อให้การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่กําหนดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจยั จึง
ดําเนินการสังซื
่ อ้ นิตยสารชือ่ ฉบับละ 2 เล่มต่อปกั ษ์ คิดเป็ นจํานวนรวมทัง้ สิน้ 32 เล่ม
โดยก่อนจะทําการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ช้แี จงวัตถุประสงค์ ลักษณะเนื้อหาที่ต้องการกับผูร้ ่วมลงรหัสอีก 2 คน
รวมทัง้ อธิบายความหมายของคําจํากัดความของตัวแปรต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน และเพื่อความถูกต้องใน
การบันทึกข้อมูล จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะให้ผู้ร่วมลงรหัสทดลองตัดคอลัมน์และลงรหัสข้อมูลส่งให้ผวู้ จิ ยั ตรวจสอบในเบื้องต้น
อย่างจํานวน 3 ฉบับ จากนิตยสาร 4 ชือ่ ฉบับ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องในการตัดข่าวและความเข้าใจในการลงรหัส
5. การวิ เคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลงานวิจยั ในครัง้ นี้ในลักษณะของตัวเลขสถิตทิ ไ่ี ด้จากการวิเคราะห์เนื้อหา ร่วมกับการพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่อทีจ่ ะแสดงให้เห็นลักษณะของเนื้อหา และรูปแบบวิธกี ารนําเสนอของเนื้อหา
เกีย่ วกับสุขภาพของนิตยสารไทยในภาพรวม ก่อนทีจ่ ะแยกย่อยไปในแต่ละประเภทของเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ
โดยใช้สถิตเิ พือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ข้อที่ 1 ชื่อฉบับนิตยสารสุขภาพของไทยทีม่ เี นื้อหาด้านสุขภาพมากทีส่ ุด มีประเด็นและปริมาณการนําเสนอ
มากน้อยเพียงใด ใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequencies) การคํานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และมีการจัดอันดับ
1-4
ข้อที่ 2 รูปแบบในการนํ าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย มีประเด็นและปริมาณการ
นําเสนอมากน้อยเพียงใด ใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequencies) การคํานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และมีการ
จัดลําดับเปรียบเทียบเพือ่ ให้เห็นภาพรวมทัง้ หมด
ข้อที่ 3 ความรูด้ า้ นสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย มีประเด็นและปริมาณการนําเสนอมากน้อยเพียงใด ใช้
ตารางแจกแจงความถี่ (Frequencies) การคํานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และมีการจัดลําดับเปรียบเทียบเพื่อให้
เห็นภาพรวมทัง้ หมด
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้มกี ารหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และในส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิตกิ าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
ข้อที่ 4 รูปแบบโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย มีประเด็นและปริมาณการนํ าเสนอมากน้อยเพียงใด ใช้
ตารางแจกแจงความถี่ (Frequencies) การคํานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และมีการจัดลําดับเปรียบเทียบเพื่อให้
เห็นภาพรวมทัง้ หมด
ข้อที่ 5 เนื้อหาทีป่ รากฏในบทความของนิตยสารสุขภาพของไทย มีประเด็นและปริมาณการนําเสนอมากน้อย
เพียงใด ผูว้ จิ ยั จะสรุปประเด็นหลัก ๆ ทีน่ ําเสนอในรูปแบบข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยแบ่งเป็ นประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ
และประเภทของโรคภัยทีป่ รากฏ
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ผลการศึกษาวิ จยั

การวิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทย มีผลการวิจยั ดังนี้
1. ปริมาณความถี่ในการนําเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับสุขภาพของนิ ตยสารสุขภาพของไทย
จากนิตยสารสุขภาพของไทยทัง้ 16 ฉบับ พบว่า นิตยสารสุขภาพของไทยทีม่ ปี ริมาณเนื้อหาเกีย่ วกับสุขภาพ
มากทีส่ ดุ คือ นิตยสาร Health Today คิดเป็ นร้อยละ 51.56 ของนิตยสารทัง้ หมด รองลงมาคือ นิตยสารชีวจิต, Men’s
Health และ Women’s Health คิดเป็ นร้อยละ 39.06, 35.65 และ 29.07 ตามลําดับ

ทีม่ า : แผนภูมจิ ดั ทําโดยผูว้ จิ ยั
2. ปริมาณความถี่จาํ แนกข้อมูลตามรูปแบบในการนําเสนอเนื้ อหาด้านสุขภาพในนิ ตยสารสุขภาพของ
ไทย

จากนิตยสารสุขภาพของไทยทัง้ 16 ฉบับ พบว่า นิตยสารสุขภาพของไทย เมื่อเรียงลําดับ 1-3 มีการนําเสนอ
รูปแบบต่าง ๆ ของเนื้อหาข้อมูลอยู่ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบบทความสุขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 37.32 รองลงมาคือ รูปแบบ
โฆษณา คิดเป็ นร้อยละ 32.64 และรูปแบบการนํ าเสนออื่น ๆ เช่น บทความเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี การแนะนํ า
เครือ่ งสําอาง ฯลฯ คิดเป็ นร้อยละ 23.56 ส่วนอีก 3 รูปแบบทีเ่ หลือ คือ รูปแบบคอลัมน์ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น
ของผูอ้ ่าน คิดเป็ นร้อยละ 2.53, รูปแบบบทสัมภาษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 2.31 และรูปแบบบทบรรณาธิการ คิดเป็ นร้อยละ
1.64 เมือ่ พิจารณาแยกในแต่ละรูปแบบสามารถอธิบายได้ดงั นี้
2.1 รูปแบบบทความสุขภาพ ทีม่ ปี ริมาณความถีม่ ากทีส่ ดุ คือ นิตยสาร Health Today รองลงมาคือ
นิตยสารชีวจิต, Men’s Health และ Women’s Health ตามลําดับ
2.2 รูปแบบโฆษณา ที่มปี ริมาณความถี่มากที่สุด คือ นิตยสาร Women’s Health รองลงมาคือ
นิตยสาร Men’s Health, Health Today และชีวจิต ตามลําดับ
2.3 รูปแบบการนํ าเสนออื่น ๆ ที่มีปริมาณความถี่ม ากที่สุด คือ นิ ต ยสารชีวจิต รองลงมาคือ
นิตยสาร Women’s Health, Men’s และ Health Today ตามลําดับ
2.4 รูปแบบคอลัมน์ ถาม-ตอบ และแสดงความคิ ดเห็นของผู้อ่าน ทีม่ ปี ริมาณความถี่มากทีส่ ุด
คือ นิตยสาร Women’s Health รองลงมาคือ นิตยสาร Men’s Health, Health Today และชีวจิต ตามลําดับ
2.5 รูปแบบบทสัมภาษณ์ ทีม่ ปี ริมาณความถี่มากทีส่ ุด คือ นิตยสารชีวจิต รองลงมาคือ นิตยสาร
Women’s Health, Men’s และ Health Today ตามลําดับ
2.6 รูปแบบบทบรรณาธิ การ ทีม่ ปี ริมาณความถีม่ ากทีส่ ดุ คือ นิตยสาร Men’s Health รองลงมาคือ
นิตยสาร Women’s Health, Health Today และชีวจิต ตามลําดับ
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แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จาํ แนกข้อมูลตามรูปแบบในการนําเสนอเนื้ อหาด้านสุขภาพ
ในนิ ตยสารสุขภาพของไทยทัง้ 4 ชื่อฉบับ

ทีม่ า : แผนภูมจิ ดั ทําโดยผูว้ จิ ยั
3. ปริมาณความถี่จาํ แนกข้อมูลตามความรูด้ ้านสุขภาพของนิ ตยสารสุขภาพของไทย และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระดับประเภทความรูส้ ุขภาพของนิ ตยสาร
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณความถี่นิตยสารสุขภาพของไทยทัง้ 16 ฉบับ พบว่า นิตยสารสุขภาพ
ของไทยส่วนใหญ่มคี วามรูด้ า้ นสุขภาพประเภทส่งเสริม / เสริมสร้าง ในปริมาณความถี่มากทีส่ ุด รองลงมา คือ ป้องกัน
รักษา และฟื้นฟู ตามลําดับ ยกเว้นนิตยสาร Health Today มีความรูด้ า้ นสุขภาพประเภทป้องกัน ในปริมาณความถีม่ าก
ที่สุด รองลงมา คือ รักษา ส่งเสริม และฟื้ นฟู และเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ความรู้ด้านสุขภาพของนิตยสาร
สุขภาพของไทยเป็ น การนํ า เสนอประเภทส่งเสริม / เสริม สร้าง ในปริมาณความถี่ม ากที่สุด คิดเป็ น ร้อ ยละ 39.84
รองลงมาคือ ประเภทป้องกัน คิดเป็ นร้อยละ 37.05 ประเภทรักษา คิดเป็ นร้อยละ 12.75 และประเภทฟื้ นฟู คิดเป็ นร้อย
ละ 8.37 ตามลําดับ เมือ่ พิจารณาแยกในแต่ละประเภทสามารถอธิบายได้ดงั นี้
3.1 ประเภทส่งเสริ ม / เสริ มสร้าง ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด คือ นิตยสาร Women’s Health
รองลงมาคือ นิตยสาร Men’s Health, ชีวจิต และ Health Today ตามลําดับ
3.2 ประเภทป้ องกัน ทีม่ ปี ริมาณความถีม่ ากทีส่ ดุ คือ นิตยสาร Health Todayรองลงมาคือ นิตยสาร
Women’s Health, ชีวจิต และ Men’s Health ตามลําดับ
3.3 ประเภทรักษา ทีม่ ปี ริมาณความถีม่ ากทีส่ ดุ คือ นิตยสาร Health Todayรองลงมาคือ นิตยสาร
Men’s Health, ชีวจิต และ Women’s Health ตามลําดับ
3.4 ประเภทฟื้ นฟู ทีม่ ปี ริมาณความถี่มากทีส่ ุด คือ นิตยสารชีวจิต รองลงมาคือ นิตยสาร Health
Today, Men’s Health และ Women’s Health ตามลําดับ
แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จาํ แนกข้อมูลตามความรูด้ ้านสุขภาพของนิ ตยสารสุขภาพของไทยทัง้ 4 ชื่อฉบับ
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ทีม่ า : แผนภูม จิ ดั ทําโดยผูว้ จิ ยั
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับประเภทความรูส้ ุขภาพของนิตยสาร พบว่า นิตยสารที่
แตกต่างกันมีความรูส้ ขุ ภาพของนิตยสารในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. ปริมาณความถี่จาํ แนกข้อมูลตามรูปแบบโฆษณา และปริมาณความถี่เกี่ยวกับการมีโฆษณาแฝงใน
บทความของนิ ตยสารสุขภาพของไทย
จากนิตยสารสุขภาพของไทยทัง้ 16 ฉบับ พบว่า นิตยสารสุขภาพของไทยส่วนใหญ่มโี ฆษณารูปแบบสินค้า
และบริการทัวไป
่ ในปริมาณความถีม่ ากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 55.88 รองลงมาคือ โฆษณาสินค้าหรือบริการเกีย่ วกับการ
ป้องกันโรคหรือส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 35.29 และโฆษณาสินค้าหรือบริการเกีย่ วกับการรักษาสุขภาพ คิดเป็ น
ร้อยละ 8.82 ตามลําดับ เมือ่ พิจารณาแยกในแต่ละรูปแบบโฆษณาสามารถอธิบายได้ดงั นี้
4.1 รูปแบบโฆษณารูปแบบสิ นค้าและบริ การทัวไป
่ ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด คือ นิตยสาร
Men’s Health รองลงมาคือ นิตยสารชีวจิต, Women’s Health และ Health Today ตามลําดับ
4.2 รูปแบบสิ นค้าหรือบริ การเกี่ยวกับการป้ องกันโรคหรือส่งเสริ มสุขภาพ ทีม่ ปี ริมาณความถี่
มากทีส่ ดุ คือ นิตยสาร Women’s Health รองลงมาคือ นิตยสารชีวจิต, Health Today และ Men’s Health ตามลําดับ
4.3 รูป แบบสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเกี ่ย วกับ การรัก ษาสุ ข ภาพ ที่มีป ริม าณความถี่ม ากที่สุ ด คือ
นิตยสาร Health Today รองลงมาคือ นิตยสารชีวจิต และ Men’s Health ส่วนนิตยสาร Women’s Health ไม่มปี รากฏ
แผนภูมิแสดงปริมาณความถี่จาํ แนกข้อมูลตามรูปแบบโฆษณาของนิ ตยสารสุขภาพของไทยทัง้ 4 ชื่อฉบับ
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ในส่วนของการโฆษณาแฝงในบทความ เรียงลําดับมากทีส่ ดุ ไปยังน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ นิตยสาร Women’s Health
รองลงมาคือ นิตยสาร Health Today, ชีวจิต และ Men’s Health ตามลําดับ
5. เนื้ อหาที่ปรากฏในบทความของนิ ตยสารสุขภาพของไทย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการนํ าเสนอโฆษณาในนิต ยสารสุขภาพของไทยทัง้ หมด 16 ฉบับ ผู้วิจ ัยได้แ บ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ และส่วนที่ 2 ประเภทของโรคภัยทีป่ รากฏ จากการวิเคราะห์
พบว่า นิตยสารสุขภาพของไทย จะเน้นในเรื่องของการออกกําลังกาย มากทีส่ ุด รองลงมา คือ การบริโภคอาหาร ผัก
ผลไม้ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้แจ่มใส การลดนํ้าหนัก การใช้สมุนไพรบรรเทาโรค
การดูแลสุขภาพเพื่อชะลอวัยและลดเลือนริว้ รอย การฝงั เข็มรักษาโรค การนวดผ่อนคลาย การดีทอ็ กซ์ การดูแลรูปร่าง
ให้สมส่วนและการเพิม่ กล้ามเนื้อ การกินอาหารเสริม การฝึกสมาธิ และการใช้ดนตรีบาํ บัด
ในส่วนของประเภทโรคภัยทีป่ รากฏ พบว่า ส่วนใหญ่จะนําเสนอเกีย่ วกับโรคมะเร็งมากทีส่ ุด เช่น มะเร็งลําไส้
ใหญ่ ตับ ต่อมลูกหมาก เต้านม เป็ นต้น รองลงมา คือ โรคเกีย่ วกับสมอง หัวใจ ปอด ความเครียด ความดันโลหิต หลอด
เลือดหัวใจอุดตัน เบาหวาน กระดูกพรุน ไข้หวัด กระเพาะกรดไหลย้อน ไทรอยด์ อัมพาต ข้อเข่าเสื่อม นิ่วในทางเดิน
ปสั สาวะ โรคอ้วน โรคผิวหนัง และโรคทีเ่ กิดขึน้ กับผูห้ ญิง

สรุปและอภิ ปรายผล

1. รูปแบบการนําเสนอเนื้ อหา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูด้ า้ นสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทยทัง้ หมด 1,345 ครัง้ เป็ นการนําเสนอใน
รูปแบบบทความร้อยละ 37.32 รองลงมาคือ รูปแบบโฆษณา ร้อยละ 32.64 และรูปแบบการนํ าเสนออื่น ๆ เช่น
บทความเกีย่ วกับสินค้าเทคโนโลยี การแนะนําเครื่องสําอาง ฯลฯ ร้อยละ 23.56 จะเห็นได้วา่ รูปแบบการนําเสนอความรู้
ด้านสุขภาพของไทยส่วนใหญ่เป็ นการนํ าเสนอในรูปแบบบทความมากที่สุด เช่น บทความ "เรื่อง สยบเบาหวาน" ใน
นิตยสารชีวจิต ฉบับเดือนมีนาคม 2555 หรือ บทความ เรื่อง "Healthy Skin D.I.Y." ในนิตยสาร Health Today ฉบับ
เดือนมีนาคม 2555 ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐ นาคะสุวรรณ (2547) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหา
หนังสือพิมพ์และนิตยสารไทยเกีย่ วกับความรูด้ า้ นอาหารเพือ่ สุขภาพ ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการนําเสนอความรูด้ า้ น
อาหารเพื่อสุขภาพในนิตยสารไทยจะนํ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบบทความมากที่สุด และ
งานวิจยั ของลักษมี ไชยทองศรี (2541) ศึกษาเรื่อง บทบาทของนิตยสารสตรีในการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัย
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอเกีย่ วกับเนื้อหาสุขภาพอนามัยทีป่ รากฏในนิตยสารสตรี 4 ฉบับ ได้แก่
ขวัญเรือน กุลสตรี ดิฉนั และแพรว พบว่า นิตยสารกุลสตรีนําเสนอปริมาณเนื้อหาในเชิงวิชาการเกีย่ วกับสุขภาพอนามัย
มากทีส่ ดุ โดยนําเสนอในรูปแบบบทความคอลัมน์ประจําต่าง ๆ
รูปแบบโฆษณา เป็ นรูปแบบที่มีจํานวนการนํ าเสนออยู่ในระดับใกล้เคียงกับบทความ โฆษณานอกจากจะ
มุ่งเน้ นเพื่อสนับสนุ นการขายสินค้าและบริการแล้ว โฆษณาบางชิ้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพแก่ผู้อ่าน โดย
สอดแทรกในลักษณะของบทความสัน้ ๆ ในพืน้ ทีโ่ ฆษณา เพราะในบางครัง้ ผูอ้ ่านต้องการข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าชิน้ นัน้ เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจซือ้ สินค้ามากขึน้ เช่น โฆษณาของคลีนิคกายภาพบํา บัดเพื่อดูแลโครงสร้างกระดูก
สันหลัง เพือ่ รักษาอาการปวดต่าง ๆ โดยนําเสนอเป็ นบทความสัน้ ๆ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาการปวดหลังลงขา (Sciatica)
และแนวทางและวิธบี ําบัด ซึ่งนับว่าเป็ นการนํ าเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสร้างความสนใจให้กบั ผู้อ่านได้มาก จาก
ลักษณะการใช้ภาษา และรูปภาพประกอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ McQuarrie and Mick (1996) ทีก่ ล่าวว่า กล
วิธกี ารใช้คาํ เพือ่ โน้มน้าวใจสามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่าการใช้รปู ภาพ
ส่วนการนําเสนอรูปแบบอื่น ๆ เช่น สัมภาษณ์ ปรากฏเพียงร้อยละ 2.31 หรือ 31 ครัง้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการ
สัมภาษณ์ดารา นักร้องทีข่ น้ึ ปกนิตยสารในฉบับนัน้ ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งทัวไป
่ และการดูแลสุขภาพเท่านัน้ ทําให้รปู แบบการ
นําเสนอไม่หลากหลายและไม่ครอบคลุมความสนใจของผูอ้ ่านเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ผูผ้ ลิตอาจเพิม่ การสัมภาษณ์การใช้ชวี ติ
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ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคต่าง ๆ หรือการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพโดยนําเสนอเรื่องทีน่ ่ าสนใจในขณะนัน้
เพื่อดึงดูดใจผูอ้ ่านได้มากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐฏิณัฏฐ์ หลักชัยกุล (2544) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหา
เกี่ยวกับสุขภาพในนิตยสารเพื่อสุขภาพ: ศึกษากรณีนิตยสารใกล้หมอ ชีวจิต และหมอชาวบ้าน วิจยั เฉพาะคอลัมน์
สุขภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสัมภาษณ์บรรณาธิการฝา่ ยผลิตของนิตยสารทัง้ 3 ฉบับ ผลการวิจยั สรุปว่าการ
สัมภาษณ์ผผู้ ลิตนิตยสาร พบว่า นักเขียนแพทย์เป็ นผูเ้ ขียนทีจ่ าํ เป็ นสําหรับนิตยสาร เนื่องจากในการนําเสนอเนื้อหาต้อง
อาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางการแพทย์ และมีการคัดเลือกเรือ่ ง โดยพิจารณาจากกระแสสังคมเป็ นหลัก
นอกจากนี้คอลัมน์ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็นของผูอ้ ่าน เป็ นคอลัมน์ทม่ี อี ยู่ในนิตยสารทุกฉบับทีศ่ กึ ษา
แต่โดยมากเป็ นการเขียนจดหมายของผูอ้ ่านเข้ามาพูดคุยกับบรรณาธิการมากกว่าถามตอบเกีย่ วกับเรื่องสุขภาพ จึงทํา
ให้ผลการวิจยั ออกมาว่าคอลัมน์ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็นของผูอ้ ่าน ยังนําเสนอความรู้ดา้ นสุขภาพในปริมาณ
ความถีท่ น่ี ้อย คือมีเพียง 34 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 2.53 ดังนัน้ ผูผ้ ลิตควรนําเสนอคอลัมน์ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น
ของผูอ้ า่ นเกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพให้มากขึน้ และควรให้มหี วั ข้อทีห่ ลากหลายไม่ซา้ํ กับรูปแบบเดิม ๆ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ นิตยสารสุขภาพของไทยส่วนใหญ่จะเน้นการให้ขอ้ มูลด้านสุขภาพใน
รูปแบบของบทความมากทีส่ ุด เพราะฉะนัน้ ถ้าต้องการจัดทํานิตยสารสุขภาพของไทยให้มคี วามน่ าสนใจ และแตกต่าง
จากนิตยสารอืน่ ๆ อาจเน้นรูปแบบการนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ ทีม่ กี ารนําเสนอทีแ่ ตกต่างออกไปจะดึงความสนใจของ
ผูอ้ า่ นได้ดขี น้ึ เช่น สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านสุขภาพ
2. ความรูด้ ้านสุขภาพของนิ ตยสารสุขภาพของไทย
สําหรับความรู้ดา้ นสุขภาพนัน้ ผู้วจิ ยั พบว่าการนําเสนอความรูด้ ้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทย ส่วน
ใหญ่เป็ นการนําเสนอในประเภทส่งเสริม / เสริมสร้าง รองลงมา คือ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ตามลําดับ ยกเว้นนิตยสาร
Health Today มีความรู้ด้านสุขภาพประเภทป้องกัน ในปริมาณความถี่มากที่สุด รองลงมา คือ รักษา ส่งเสริม /
เสริมสร้าง และฟื้นฟู ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ พบว่า ประเภทของนิตยสารทีแ่ ตกต่างกันมีระดับความรู้
ด้านสุขภาพในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู้ด้านสุขภาพในนิตยสารสุขภาพของไทยทัง้ หมด 16 ฉบับ จํานวน 502 ครัง้
เป็ นการนําเสนอประเภทส่งเสริม / เสริมสร้าง ร้อยละ 39.84 รองลงมาคือ ประเภทป้องกัน ร้อยละ 37.05 ประเภทรักษา
ร้อยละ 12.75 และประเภทฟื้นฟู ร้อยละ 8.37
ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ในนิตยสารสุขภาพของไทยจะเน้นความรูด้ า้ นสุขภาพ ประเภทส่งเสริม /
เสริมสร้าง ในเรือ่ งของการดูแลป้องกันสุขภาพตนเองและครอบครัวในเบือ้ งต้นก่อนการเจ็บไข้ได้ปว่ ย การออกกําลังกาย
การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและครบ 5 หมู่ รวมถึงการใช้ชวี ติ ที่มคี วามรื่นรมย์อย่างสมดุลทัง้ ทางกายและใจให้
ครบถ้วนเพื่อทําให้มสี ุขภาพยังยื
่ นและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สอดคล้องกับนิกข์นิธิ พฤฒิวนาสัณฑ์ (2552) ได้ทําการวิจยั
เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหานิตยสารอาหารและสุขภาพ : ศึกษากรณีนิตยสาร Health & Cuisine ผลการวิจยั พบว่า
นิ ต ยสารเน้ น การนํ า เสนอเนื้ อ หาด้า นการส่ ง เสริม สุข ภาพ เป็ น อัน ดับ 1 รองลงมา คือ การป้ อ งกัน สุข ภาพ การ
รักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสุขภาพ ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบรรณาธิการทีเ่ น้นการดูแลและป้องกัน
สุขภาพของผูอ้ า่ นนิตยสารก่อนการเจ็บไข้ได้ปว่ ย และมัลลิกา มัตโิ ก (2530) กล่าวว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ในสภาวะปกติทเ่ี ป็ นพฤติกรรมการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวควรเน้นการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันก่อน
การเจ็บไข้ได้ปว่ ย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ จากนิตยสารทีศ่ กึ ษาผูผ้ ลิตเลือกให้ความสําคัญกับการนําเสนอเนื้อหา
ความรูด้ า้ นสุขภาพประเภทส่งเสริม / เสริมสร้างมากทีส่ ดุ โดยเน้นเนื้อหาประเภทวิธกี ารป้องกัน การบริโภคอาหาร การ
ออกกําลังกาย ซึง่ เป็ นเนื้อหาทีใ่ ห้ผอู้ า่ นนําไปดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันตนเองก่อนการเจ็บไข้ได้ปว่ ยเป็ นสําคัญ
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3. โฆษณาของนิ ตยสารสุขภาพของไทย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการนํ าเสนอโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทยทัง้ หมด 442 ครัง้ ผู้วจิ ยั พบว่าการ
นํ าเสนอโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทยเป็ นการนํ าเสนอรูปแบบโฆษณาสินค้าหรือบริการทัวไป
่ ร้อยละ 55.88
รองลงมาคือ โฆษณาสินค้าหรือบริการเกีย่ วกับการป้องกันโรคหรือส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 35.29 และโฆษณาสินค้า
หรือบริการเกีย่ วกับการรักษาสุขภาพ ร้อยละ 8.82
จากการศึกษารายละเอียดทําให้ทราบได้วา่ คุณสมบัตหิ รือสรรพคุณของสินค้าหรือบริการทีป่ รากฏในโฆษณา
สินค้าหรือบริการทีเ่ กีย่ วกับการรักษาสุขภาพ จะใช้คําทีส่ ่อื ถึงการรักษาพยาบาลร่วมกับคําทีเ่ ป็ นชื่อโรคภัยไข้เจ็บ เช่น
บรรเทาอาการปวดท้อง รักษาโรคข้อเสือ่ ม เป็ นต้น คําเหล่านี้จะทําให้ผบู้ ริโภคกลุม่ เป้าหมายเกิดความคล้อยตามจนต้อง
ใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ เพื่อรักษาโรคทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของวิเศษ ชาญประโคน (2550) กล่าวว่าภาษา
โฆษณาเป็ นภาษาทีม่ ุ่งโน้มน้าวจิตใจให้ผรู้ บั สารเปลีย่ นความคิด และเกิดการกระทําตาม
ในทางกลับกัน หากเป็ นการกล่าวถึงคุณสมบัตหิ รือสรรพคุณของสินค้าหรือบริการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่
เกีย่ วกับป้องกันโรคหรือการส่งเสริมสุขภาพ จะใช้คาํ ทีส่ อ่ื ถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทีด่ ี เช่น ป้องกันการเกิด
ริว้ รอย เพิม่ ความสดชื่น เป็ นต้น การใช้ภาษาดังกล่าวจะทําให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจและคล้อยตามสิง่ ทีโ่ ฆษณากําลัง
นําเสนอและเกิดความต้องการทีจ่ ะมีสขุ ภาพทีด่ จี นเลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการในโฆษณา
ส่วนการกล่าวถึงคุณสมบัตหิ รือสรรพคุณของสินค้าหรือบริการในโฆษณาสินค้าหรือบริการทัวไป
่ จะกล่าวถึง
สรรพคุณทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือข้อดีในฐานะทีท่ าํ หน้าทีเ่ สริม โดยเชือ่ มโยงเข้ากับเรือ่ งสุขภาพ เนื่องจากบทโฆษณาสินค้า
หรือบริการทัวไปนั
่ น้ มีคุณสมบัตหิ รือสรรพคุณทีไ่ ม่เกีย่ วกับสุขภาพโดยตรง แต่เป็ นการโฆษณาให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของนิตยสารสุขภาพและโน้มน้าวใจผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมายของนิตยสารสุขภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อความโฆษณา นับได้ว่าเป็ นหัวใจสําคัญของสื่อสิง่ พิมพ์ในการที่จะให้
รายละเอียดเกีย่ วกับสินค้า ข้อความโฆษณาต้องมีความยาวพอทีจ่ ะให้รายละเอียดของสินค้า แต่ต้องสัน้ พอทีจ่ ะทําให้
ผู้บริโภคอ่านได้จนจบ สิง่ สําคัญในการสร้างสรรค์ข้อความโฆษณา คือ สํานวนภาษาที่ใช้ต้องเป็ นสํานวนภาษาของ
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้ นี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรูส้ กึ ได้ว่าข้อความโฆษณาต้องการสื่อสารถึงพวกเขาโดยตรง เนื่องจากภาษา
ในโฆษณามีการใช้รปู แบบประโยคบอกเล่า ประโยคคําสัง่ ประโยคคําถาม การอุทาน การสัมผัสเสียงอักษรและสระ การ
ใช้คาํ ทีไ่ ม่มคี วามหมาย หรือคําทีค่ ดิ ค้นขึน้ ใหม่ซง่ึ มีผลต่อความรูส้ กึ ในทางบวก (กัลยกร วรุลลัฏฐานีย์ และพรทิพย์ สัม
ปตั ตะวนิช, 2551)
ผู้วจิ ยั สามารถสรุปได้ว่า โฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย จะนํ าเสนอรูปแบบโฆษณาสินค้าหรือบริการ
ทัวไปมากที
่
ส่ ดุ และจะเน้นเรื่องของสุขภาพเป็ นสําคัญ แม้แต่การโฆษณาสินค้าหรือบริการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับสุขภาพ ยัง
นําเอาเรือ่ งสุขภาพมาเป็ นจุดขายสินค้าหรือบริการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสุขภาพของผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามสินค้าบางประเภททีโ่ ฆษณาในนิตยสารเหล่านี้ยงั เป็ นสินค้าทีอ่ ยูใ่ นความเชือ่ ว่าจะให้ผลต่อสุขภาพในทางที่
ดีขน้ึ ตามแนวโน้มความนิยมแต่ยงั ไม่เป็ นทีย่ อมรับในวงการแพทย์วา่ สามารถใช้บาํ บัดหรือรักษาได้จริง
4. เนื้ อหาที่ปรากฏในบทความของนิ ตยสารสุขภาพของไทย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการนํ าเสนอโฆษณาในนิต ยสารสุขภาพของไทยทัง้ หมด 16 ฉบับ ผู้วิจ ัยได้แ บ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ และส่วนที่ 2 ประเภทของโรคภัยที่ปรากฏ สามารถสรุปได้
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประเด็นเนื้อหาด้านสุขภาพ พบว่า นิตยสารสุขภาพของไทยจะเน้นในเรื่องของการออกกําลังกาย
มากที่สุด รองลงมา คือ การบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้
แจ่มใส การลดนํ้ าหนัก การใช้สมุนไพรบรรเทาโรค การดูแลสุขภาพเพื่อชะลอวัยและลดเลือนริว้ รอย การฝงั เข็มรักษา
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โรค การนวดผ่อนคลาย การดีทอ็ กซ์ การดูแลรูปร่างให้สมส่วนและการเพิม่ กล้ามเนื้อ การบริโภคอาหารเสริม การฝึ ก
สมาธิ และการใช้ดนตรีบาํ บัด
ส่วนที่ 2 ประเภทของโรคภัยทีป่ รากฏ พบว่า ส่วนใหญ่จะนําเสนอเกีย่ วกับโรคมะเร็งมากทีส่ ดุ เช่น มะเร็งลําไส้
ใหญ่ ตับ ต่อมลูกหมาก เต้านม เป็ นต้น รองลงมา คือ โรคเกีย่ วกับสมอง หัวใจ ปอด ความเครียด ความดันโลหิต หลอด
เลือดหัวใจอุดตัน เบาหวาน กระดูกพรุน ไข้หวัด กรดไหลย้อน ไทรอยด์ อัมพาต ข้อเข่าเสื่อม นิ่วในทางเดินปสั สาวะ
โรคอ้วน โรคผิวหนัง และโรคทีเ่ กิดขึน้ กับผูห้ ญิง
จากผลการศึกษา พบว่า เนื้อหาที่จะนํ าเสนอในนิตยสารสุขภาพของไทยต้องสอดคล้องกับสภาพปญั หาใน
ปจั จุบนั เพื่อให้ผอู้ ่านสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิกข์นิธิ พฤฒิวนาสัณฑ์ (2552) ได้ทํา
การวิจยั เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหานิตยสารอาหารและสุขภาพ : ศึกษากรณีนิตยสาร Health & Cuisine ผลการวิจยั
พบว่า เนื้อหาทีน่ ําเสนอในนิตยสารต้องสามารถเชื่อถือและนําไปปฏิบตั ติ ามได้จริงในการดําเนินชีวติ ประจําวัน ผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาพบประเภทการนํ าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อาหารและโภชนาการ การดูแล
ตนเองทัวไป
่ และการพัฒนาจิตใจ ตามลําดับ และงานวิจยั ของเขมจิรา ทองสม (2553) ทําการศึกษาเรื่องการสื่อสาร
สุขภาพของสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดในการนํ าเสนอรายการสุขภาพของผู้บริหารสถานีได้
ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก บนพืน้ ฐานแนวคิดและบทบาทของสือ่ สาธารณะ อันเป็ นแนวคิดสําคัญทีม่ ผี ลใน
การให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรูท้ ถ่ี ูกต้อง มีความน่ าเชื่อถือในรูปแบบทีห่ ลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการรับรูแ้ ละเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของกลุม่ เป้าหมายต่างๆสําหรับการนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยตนเอง
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เนื้อหาที่ปรากฏมากที่สุดจะเป็ นเรื่องของการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ และครอบครัว การออกกําลังกาย และการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือสภาพปญั หาใน
สังคมปจั จุบนั ซึ่งเนื้อหาที่มปี ระโยชน์มากที่สุด คือ สามารถนํ าไปปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและอนามัยของ
ตนเอง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ทีก่ ล่าวไว้ว่า “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมคิ ุม้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง” และเป้าประสงค์ทก่ี ล่าวไว้
ว่าประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ และภาคีเครือข่ายมีศกั ยภาพ และสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคลดการเจ็บป่วย
จากโรคทีป่ ้ องกันได้หรือโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรมสุขภาพ มีการใช้ภมู ปิ ญั ญาไทยและมีสว่ นร่วมจัดการปญั หาสุขภาพของ
ตนเองและสังคมได้ และมีระบบสุขภาพเชิงรุกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ

จากการดําเนินการวิจยั เพือ่ วิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทยในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิ จยั ไปใช้
1. ควรนํ าเสนอความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาด้านสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ สอดแทรกเนื้อหา
เกีย่ วกับอาหารเพือ่ สุขภาพ หรือเข้าไปสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ นี้เพือ่ สร้างความน่าสนใจให้กบั ความรูด้ า้ นสุขภาพ
ทีน่ ําเสนอสูป่ ระชาชน
2. จากการศึกษาเรื่องของโฆษณา ทําให้เห็นว่า ในบทโฆษณาในนิตยสารสุขภาพมีการใช้ภาษา สํานวนที่
น่ าสนใจหลายกลวิธี ซึ่งผู้วจิ ยั เห็นว่า บางกลวิธขี องนิตยสารสามารถโน้มน้าวใจผู้อ่านให้สนใจ และต้องการบริโภค
โฆษณาชิน้ ดังกล่าว
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
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1. ควรมีการสัมภาษณ์ส่อื มวลชนหรือเจ้าหน้าทีท่ ่ีรบั ผิดชอบในการนํ าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพของนิตยสาร
สุขภาพของไทย เพือ่ จะได้ทราบว่านิตยสารแต่ละฉบับนัน้ มีหลักการในการนําเสนอบทความด้านสุขภาพ หรือการจัดทํา
นิตยสารอย่างไร รวมทัง้ ให้สอ่ื มวลชนและเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบได้ตระหนักถึงเป้าหมายของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนําเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพของนิตยสารสุขภาพของไทยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ฯดังกล่าว
2. ควรมีการศึกษาในรูปแบบเดียวกับการวิจยั ครัง้ นี้ แต่เปลีย่ นระยะเวลาทีศ่ กึ ษา ทัง้ นี้เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ว่ามีความแตกต่างหรือสอดคล้องกับผลการวิจยั ครัง้ นี้อย่างไร และเพื่อที่จะได้ทราบว่าช่วงเวลาที่ทําการศึกษานัน้ มี
ความสัมพันธ์ต่อการวิจยั หรือไม่
3. ควรศึกษาการนํ าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพในสื่ออื่น ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์
ทัง้ นี้เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการนํ าเสนอของนิตยสารสุขภาพของไทยทีศ่ กึ ษา ว่ามีความแตกต่างหรือสอดคล้องกัน
อย่างไร และสามารถสรุปภาพรวมได้อย่างไร
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