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The Effect of Food Environments
on the Eating Patterns and Health of Factory Workers

คำ�นำ�
ปัญหาสุขภาพของประชากรไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หากมองย้อน
ไปในอดีตจะพบว่าโรคติดต่อและอนามัยแม่และเด็กเคยเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ส่งผล
ต่อสุขภาพของประชากร แต่ในปัจจุบันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของ
คนไทยกลับมีผลมาจากจากโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable Diseases: NCDs)
เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง คอเลสตอรอลในเลือด หรือโรคอ้วน ที่ได้กลาย
เป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะของคนไทยไปแล้ว
โรคไม่ติดต่อเป็นผลมาจากพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ลักษณะการท�ำงานที่ต้องนั่งอยู่กับที่มากขึ้น การมีกิจกรรม
ทางกายน้อยลง ความเครียดจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะส�ำหรับประชากรวัยท�ำงานที่มีชีวิตที่เร่งรีบ
การปรุงอาหารเองหรือแม้แต่การเลือกสรรอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายจึงกลาย
เป็นเรื่องยุ่งยาก และเมื่อประกอบกับสภาพแวดล้อมทางอาหารรอบตัวที่มีอาหาร
ประเภทจานด่วนและอาหารส�ำเร็จรูปจ�ำหน่ายรายล้อมมากยิ่งขึ้น การบริโภคอาหาร
จึงกลายเป็นเรื่องที่เน้นความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
กุญแจส�ำคัญในการลดและป้องกันโรคไม่ติดต่อคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชากร ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้ผลนั้นต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับตัวบุคคลและในระดับสภาพแวดล้อม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
ผู้ก�ำหนดนโยบายในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของประชากรไทย
ให้ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทางอาหารให้เอื้อต่อการบริโภคที่ดี
ต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรไทยทุกคนโดยทั่วกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทสรุป
สำ�หรับผูบ้ ริหาร

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
รูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ
ของประชากรในหลายด้าน โดยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และในขณะเดียวกัน
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม เป็นปัจจัยป้องกันการเกิดโรคได้เช่นกัน งานวิจัยนี้
ท�ำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล
2) ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมทางสังคม ได้แก่คา่ นิยมทางสังคม ต้นแบบและการสนับสนุน
ของสังคมรอบข้างเช่น ครอบครัว เพื่อน หรือ เพื่อนร่วมงาน 3) ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ความสะดวกในการซื้อหา อาหารที่มีในพื้นที่ หรือ
ร้านค้าที่มีในพื้นที่ และราคา และ 4) ปัจจัยด้านมหภาคเช่น การตลาดด้านอาหาร
ระบบเศรษฐกิจ และโฆษณา
การเก็บข้อมูลใช้วิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้การส�ำรวจ
จากแบบสอบถามและวิธกี ารทางสถิตเิ พือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
อาหารและรูปแบบการบริโภคอาหาร จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาในเชิงปริมาณ
มีจ�ำนวน 506 คนจากโรงงาน 7 แห่ง ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสนทนา
กลุ่มเพื่อท�ำความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริโภคอาหารเพื่อการ
อภิปรายผลจากเชิงปริมาณเพิ่มเติม
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สรุปข้อค้นพบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารของคนท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามี
หลายปัจจัย และแต่ละปัจจัยต่างก็มีผลเชื่อมโยงซึ่งกันละกัน โดยสามารถสรุปปัจจัย
ในแต่ละด้านและความเชื่อมโยงกันที่มีผลต่อการบริโภคอาหารได้ดังนี้

ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล

อายุ การศึกษา ความชอบในรสชาติ และความรู้ทางโภชนาการ มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคของพนักงานโรงงาน โดยพบว่าคนอายุน้อยมีแนวโน้มดื่มน�้ำอัดลม ขนม
กรุบกรอบ และอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจ�ำมากกว่าคนที่อายุมาก และความรู้ด้าน
โภชนาการส่งผลให้บริโภคของหวานและน�ำ้ อัดลมน้อยลง และยังพบว่า รสชาติอาหาร
มีผลมากต่อการเลือกบริโภคมาก ผูท้ เี่ ลือกบริโภคอาหารด้วยเหตุผลเพราะความอร่อย
เป็นหลักมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายน้อยลงหากรสชาติไม่
ถูกปาก จึงเห็นได้ว่า รสชาติเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเลือกบริโภคอาหารของพนักงาน
ในโรงงาน

ปัจจัยด้านสังคม

ในสังคมไทยการบริโภคอาหารร่วมกันเป็นกิจกรรมหนึง่ ทีม่ ไี ว้สำ� หรับการสังสรรค์และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ จากการศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่าสังคมมีอทิ ธิพล
ต่อการบริโภคอาหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบริโภคขนมกรุบกรอบเป็นประจ�ำ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริโภคขนมกรุบกรอบมีมิติเชิงสังคมในการตัดสินใจบริโภค
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ครอบครัวก็มีความส�ำคัญต่อการบริโภค ยิ่งมีสมาชิกในครัวเรือนมาก โอกาสในการ
บริโภคน�้ำหวาน น�้ำอัดลม และของทอดสูงกว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกน้อย นอกจากนั้น
ยังพบว่า ผู้ที่ไม่ได้อยู่กับคู่สมรส และผู้ที่หย่าร้าง/หม้ายมีแนวโน้มบริโภคทั้งผักและผล
ไม้เป็นประจ�ำน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงงานที่มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางอาหาร
อย่างเข้มงวด พนักงานในโรงงานเหล่านั้น มีแนวโน้มการบริโภคขนมกรุบกรอบ
และน�้ำอัดลมน้อยกว่าพนักงานที่โรงงานเปิดให้พนักงานเลือกซื้ออาหารจากภายนอก
โรงงานเท่านั้น ส่วนโรงงานที่มีทางเลือกอาหารกลางวันหลากหลายคือมีทั้งโรงอาหาร
และร้านค้าในโรงงานและมีอาหารรอบรั้วโรงงานภายนอก พบว่า พนักงานบริโภคผัก
และผลไม้นอ้ ยกว่า และดืม่ น�ำ้ อัดลมมากกว่าโรงงานทีม่ กี ารจัดการด้านสภาพแวดล้อม
อย่างเข้มงวด
เนื่องจากเวลาพักกลางวันของแต่ละโรงงานจะเท่ากันคือ 1 ชั่วโมง การจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมทางกายภาพของโรงงานจึงมีความส�ำคัญต่อการเลือกบริโภคของพนักงานเป็น
อย่างมาก ในประเด็นเรื่องความหลากหลายของแหล่งอาหาร พบว่าโรงงานประเภทที่
มีโรงอาหารมักมีอาหารไม่หลากหลาย ในด้านผลไม้ ไม่มีโรงงานใดที่ส�ำรวจมีการขาย
ผลไม้อย่างเป็นประจ�ำเลย

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับมหภาค

งานวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โฆษณาอาหาร ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ส่งผลก
ระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่ท�ำงานในโรงงาน โดยคนที่บอกว่าตนมัก
บริโภคขนมตามที่เห็นในโฆษณา มีแนวโน้มในการบริโภคขนมกรุบกรอบ และขนม
หวานเป็นประจ�ำมากกว่าคนกลุม่ อืน่ และผูท้ บี่ อกว่าโฆษณาอาหารไม่มอี ทิ ธิพลต่อการ
เลือกบริโภค มีแนวโน้มการบริโภคผลไม้เป็นประจ�ำสูงกว่า
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
• รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการผ่านทางสื่อต่างๆ ต่อประชาชน
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
• หากสถานที่ท�ำงานสามารถจัดอาหารในโรงอาหารให้กับคนงานได้จะท�ำให้คน
ท�ำงานได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ โดยควรให้มีรสชาติที่ดี ราคาเหมาะสม
และมีคุณค่าทางอาหาร
• ในกรณีที่สถานที่ท�ำงานไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้ได้ ควรมีการควบคุม
การจ�ำหน่ายอาหารในร้านค้า หรือแนะน�ำให้มีผักผลไม้จ�ำหน่าย และหากเป็น
ไปได้ ให้การจัดวางอาหารที่มีประโยชน์ให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ โดยน�ำอาหารที่
แนะน�ำให้บริโภคอยู่ใกล้ และง่ายที่จะมองเห็น ส่วนน�้ำอัดลมหรือขนมกรุบกรอบ
ให้จัดวางไว้ส่วนหลังของร้าน เป็นต้น
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Executive Summary
Food choices and eating patterns of a population can largely define the
extent of population health. Diet and nutrition are important determinants
in preventing the onset of non-communicable diseases (NCDs). This
study examines factors that affect food choices and eating patterns
of factory workers in Bangkok and its vicinity. Analysis of this study
is based on four factors that affect food choice and eating behavior;
these factors are 1) Individual factors; 2) Social environment, such as
modeling, social support and social norms of family, friends and peers;
3) Physical environments, such as access, availability of food choices; and
4) Macro-level environments, such as food marketing, economic systems
and food marketing and media.
This study utilizes both quantitative and qualitative approaches.
Questionnaires and statistical techniques are used for a quantitative analysis
in 506 factory workers from 7 factories. Focus groups in three factories
were then used to explore further the findings from the quantitative part.
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Summary of Findings
There are many factors that influence the choice of food consumption of
factory workers from individuals themselves and the complex environments
surrounding them.

Individual Factors
Age, education, food preferences and nutritional knowledge are important
determinants of food choice among factory workers. The findings indicate
that younger workers are more likely to regularly consume soda, snacks
and fatty foods than their older counterpart. Having more knowledge on
food and nutrition leads to less consumption of sweets and soda. The
taste of food is found to be a strong determinant of food choices; workers
who say they are taste-oriented are less likely to consume nutritious
foods. Taste is therefore an important factor in determining food choices
of factory workers.

Social Environments
Eating together is a social activity in Thai society. Both quantitative and
qualitative results indicate that social factors are an important determinant
of food choices and eating behavior among factory workers, particularly in
consuming snacks on a regular basis. Consumption of snacks therefore
has a societal aspect that influences the decision to consume.
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Families also have influence on an individual’s consumption patterns. This
study shows that the more family members there are in a household,
the higher the chance of consuming sweet drinks, soda, and fried foods.
Moreover, those that are not living with their spouse and those that are
either divorced or widowed are less likely to regularly consume vegetables
and fruits than those who are single.

Physical Environments
Workers in factories that have a stricter control of the food environments
(i.e. meals in the factory’s canteen are controlled, no food stalls allowed
in front of factory gates) consume less snacks and soda than workers
in factories where workers must purchase food from outside the factory
only (no canteen or stores inside the factory). Moreover, in factories with
more food options (i.e. provide canteens within the factory and have food
stalls surrounding the premise) workers are found to consume less fruits
and vegetables and more sodas.
Since every factory has one hour break for lunch, the food environments in
the factories and the surrounding areas are very important in determining
the food choices of factory workers. In terms of availability, factories do
not have a large variety of food available. Of all the seven factories
investigated, none had fruits available on a regular basis.
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Macro-level Environments
This study shows that commercials for foods, snacks and beverages affect
the eating behavior of factory workers. Those who report that they often
consume snacks as seen in an advertisement have a higher tendency
to regularly consume snacks and sweets, while having a lower tendency
to regularly consume fruits.

Policy Recommendations
• Nutrition education must be provided for citizens through various media
to promote food literacy.
• The workplace can prepare meals for their workers to provide a healthy
food option. The meal should have good taste and be nutritious, sold
at an appropriate price.
• In case that the workplace cannot prepare meals for workers, controlling
the type of food sold within the factory can help workers to choose
healthier foods. There should be fruits and vegetables available and
healthier food choices should be displayed up front where it is more
noticeable and convenient for purchase. Unhealthy foods such as
sodas and snacks should be placed further back in the store.
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1.1

หลักการและเหตุผล

รู ป แบบและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของ
ประชากรในหลายด้าน โดยเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค และในขณะเดียวกัน การ
บริโภคอาหารที่เหมาะสม เป็นปัจจัยป้องกัน
การเกิดโรคได้เช่นกัน ในด้านการเพิ่มปัจจัย
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ดโรค การศึ ก ษาหลายชิ้ น
ชี้ให้เห็นว่าภาวะโภชนาการ (ร่วมกับพฤติ
กรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมทางกาย การสูบ
บุหรี่ และดื่มสุรา) เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก่อ
ให้เกิดโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable
diseases (NCDs)) (Block et al. 2004,
Glanz et al. 2007, Story et al. 2008,
U.S. Department of Health and Human
Services 2000, 2001, Zenk et al. 2005)
และหากลดการบริโภคไขมัน เกลือ น�้ำตาล
และ อาหารที่ให้พลังงานสูง สามารถช่วย
ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น
ภาวะน�้ำหนักเกิน โรคเบาหวานชนิดที่ 2
2

และโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีนัย
ส�ำคัญ (U.S. Department of Health and
Human Services 2001, WHO 2003)
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารจึ ง มี บ ทบาท
ส�ำคัญในการป้องกันโรครวมไปถึงการควบคุม
อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่
ติดต่อ (WHO 2003)
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนมีปัจจัย
มาจากทั้งระดับบุคคลและสภาพแวดล้อม
จากแผนภูมิที่ 1 อธิบายกรอบคิดของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหารและ
พฤติกรรมการบริโภคของคน ตั้งแต่ระดับ
เล็กสุดคือระดับปัจเจกบุคคล ไปจนถึงระดับ
มหภาค ในระดับบุคคลนั้น ปัจจัยก�ำหนดที่
ส�ำคัญ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
วิถีชีวิต ปัจจัยทางชีววิทยา และลักษณะ
อื่นๆ ด้านประชากร ปัจจัยในระดับบุคคล
นี้มักได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการ

รูป 1
กรอบแนวคิดด้านสภาพแวดล้อมต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของปัจเจกบุคคล
ที่มา: Story et al. 2008
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ก�ำหนดนโยบายการสร้างเสริมการบริโภคที่ดี
ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชน หรือ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เช่น นโยบาย
เรื่องการติดฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อช่วยในการเลือกบริโภคอาหารให้
ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในระดับบุคคลเป็นเพียง
ส่วนหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร เนือ่ งจากปัจจัยทีส่ ำ� คัญอีกประการคือ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนี้
มีบทบาทส�ำคัญเนื่องจากเป็นตัวก�ำหนดทาง
เลือกด้านอาหาร ถึงแม้ว่าคนโดยมากจะมี
ความรู้ความเข้าใจอันดีว่าควรบริโภคอาหาร
ประเภทใด แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถ
เลือกบริโภคอาหารเหล่านั้นได้ หากว่าไม่มี
อาหารเหล่านั้นจ�ำหน่าย หรือไม่สามารถเข้า
ถึงได้อย่างสะดวก
4

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อรูปแบบ
การบริโภคอาหารนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม
ด้านกายภาพ และด้านบริบทของสังคมใน
ระดับมหภาค โดยปัจจัยด้านสังคมนั้นหมาย
ถึง เครือข่ายทางสังคมของบุคคล เช่น
ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ที่ล้วน
แต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของปัจเจกบุคคล
ในด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
นั้ น หมายถึ ง สถานที่ ต ่ า งๆ เช่ น ที่ บ ้ า น
ทีท่ ำ� งาน หรือทีโ่ รงเรียน ว่ามีอาหารประเภท
ใดจ�ำหน่ายบ้าง ราคาเป็นอย่างไร มีร้าน
สะดวกซื้อหรือตลาดหรือไม่ เนื่องจากสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพนี้ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
จะก�ำหนดว่ามีอาหารประเภทใดขายบ้าง ใน
ราคาเท่าไร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผล
โดยตรงต่อการรูปแบบการบริโภคอาหารของ
คนในสังคม

ส่วนสภาพแวดล้อมในระดับมหภาค หมาย
รวมถึ ง คุ ณ ค่ า และบรรทั ด ฐานทางสั ง คม
และวัฒนธรรม อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม การตลาดด้านอาหาร นโยบาย
ด้านอาหารและการเกษตร ระบบเศรษฐกิจ
และอื่นๆ สภาพแวดล้อมระดับมหภาคนี้มี
ผลกระทบต่อรูปแบบการบริโภคอาหารของ
ประชากร ผ่านทางมาตรการ นโยบาย และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหาร

การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เ น้ น บทบาทของสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพต่อรูปแบบและพฤติ
กรรมการบริโภคอาหารของปั จ เจกบุ ค คล
กล่าวคือ จะเน้นการศึกษาว่าบุคคลเหล่านี้
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น อย่ า งไรในเรื่ อ งการ
บริโภคอาการ ทางเลือกด้านอาหารอะไรบ้าง
ราคาของอาหารเป็นอย่างไร และทางเลือก
เหล่านั้นส่งผลต่อรูปแบบการเลือกบริโภค
และสุขภาพหรือไม่อย่างไร

รู ป แบบและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
ของคนในสังคมจึงถูกก�ำหนดจากทั้งปัจจัย
ในระดับบุคคล และในระดับสภาพแวดล้อม
การก� ำ หนดนโยบายเพื่ อให้ ค นในสั ง คมมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
อย่างได้ผล จึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจถึงบทบาท
ของปัจจัยต่างๆ ในทุกระดับต่อพฤติกรรม
และรูปแบบการบริโภคอาหาร
5

1.2

ความสำ�คัญของการศึกษาและ
การทบทวนวรรณกรรม

ทุกวันนี้ การเจ็บป่วยและการเสียชีวิต มี
สาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เพิ่ม
ขึ้นทุกปี การเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่
ติดต่อนีส้ ามารถลดและป้องกันได้ เพียงมีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ให้เหมาะสม
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก�ำหนดเป้า
หมายส�ำหรับประเทศสมาชิก ให้ลดจ�ำนวน
การเสียชีวติ ของประชากรก่อนวัยอันควรจาก
โรคไม่ติดต่อให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี 2025
โรคอ้วนและเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคไม่
ติ ด ต่ อ ที่ ท างองค์ ก ารอนามั ยโลกได้ ตั้ ง เป้ า
หมายไว้ โดยก�ำหนดให้ไม่มีการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการเป็นเบาหวานและโรคอ้วน (0%
increase in diabetes and obesity)
ส�ำหรับประเทศไทย เบาหวานและโรคอ้วนมี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยสาเหตุ
หลักมาจากวิถีการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันที่
เร่งรีบ ส่งผลให้พฤติกรรมการรับประทาน
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อาหารไม่เหมาะสมและการออกก�ำลังกาย
ไม่เพียงพอ ดังเช่นโรคอ้วนในกลุ่มประชากร
ไทยที่พบปัญหาในทุกกลุ่มอายุ โดยกลุ่มวัย
ท�ำงานเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากที่สุด
โดยมีสัดส่วนผู้ที่มีน�้ำหนักเกินและอ้วนสูง
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงกลุ่มวัย
45-59 ปี ที่มีสัดส่วนผู้ที่มีน�้ำหนักเกินหรือ
อ้วนกว่าครึ่ง ในขณะที่ผู้ชายในวัยเดียวกัน
ถึง 1 ใน 3 อยู่ในภาวะน�้ำหนักเกินหรือ
อ้วน (รูป 2) ประชากรวัยท�ำงานนี้ ถือเป็น
ก�ำลังส�ำคัญของประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องส่ง
เสริมการมีพฤติกรรมทางสุขภาพให้เหมาะ
สมเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และที่ส�ำคัญ
ประชากรกลุ่มวัยนี้ก�ำลังจะก้าวเป็นผู้สูงวัย
ในวันข้างหน้า จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ส่งเสริมการเตรียมพร้อมสุขภาพที่ดีตั้งแต่
วันนี้ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะตามมา
ในยามสูงวัย

ชาย
ปีขึ้นไป

หญิง

รูป 2
ร้อยละประชากรไทยที่น�้ำหนักเกิน/อ้วน
จำ�แนกตามช่วงอายุ
ที่มา: การสำ�รวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
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รูป 3
อัตราการเป็นเบาหวานและโรคหัวใจ/หลอดเลือด
ต่อประชากร 1,000 คน ปี 2009 - 2011
ที่มา: สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการเป็นเบาหวานและโรคหัวใจ/หลอด
เลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน (รูป 3)
ดังนั้น การส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรม
การบริโภคและการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม
และลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอื่นๆจึงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการโดยเร่งด่วน
โรคไม่ติดต่อส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ในหลายด้าน จากการประมาณการพบว่า
คนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรค ได้แก่
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง รวม 18.25
ล้านคนต่อปี และสถานพยาบาลต้องเสียค่า
รักษาพยาบาลทั้งสิ้น 335,359 ล้านบาท
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (ส�ำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , กระทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล, 2553)
ซึ่งเป็นการสูญเสียที่สามารถป้องกันได้ หาก
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เพียงประชากรดูแลสุขภาพ มีนิสัยการออก
ก�ำลังกายและการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น
ถึงแม้จะมีการศึกษาจ�ำนวนมากที่ชี้ให้เห็น
ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสภาพแวดล้ อ ม
ทางอาหารและรูปแบบการบริโภค แต่ทว่า
การศึกษาเหล่านี้เกือบทั้งสิ้นเป็นในบริบท
ประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศตะวันตก
โดยมากมีระบบการจัดการร้านค้าและร้าน
อาหารผ่านการลงทะเบียน จึงมีข้อมูลสภาพ
แวดล้อมด้านอาหารที่ชัดเจนและครบถ้วน
สะดวกต่อการศึกษา แตกต่างกับประเทศ
ก�ำลังพัฒนา ทีโ่ ดยมากจะไม่มกี ารจัดระเบียบ
ร้านค้า/ร้านอาหารอย่างเป็นระบบ ประกอบ
กับการมีหาบเร่/รถเข็นรายย่อยจ�ำนวนมาก
จึ ง ยากที่ จ ะสามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นสภาพ
แวดล้อมทางอาหารได้อย่างครบถ้วน

การศึกษาในบริบทประเทศตะวันตกพบว่า
นอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เชือ้ ชาติ
ชาติพันธุ์ และรายได้แล้ว การเข้าถึงร้านค้า/
ร้านอาหาร ความหนาแน่นของร้านค้า/ร้าน
อาหาร ราคา และทีต่ งั้ เป็นตัวก�ำหนดทีส่ ำ� คัญ
ในการเลือกบริโภคอาหารของบุคคล

อาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพจ�ำหน่ายมักจะอยูใ่ นย่าน
คนยากจน การศึกษายังพบว่าประชากรที่
อาศัยในเขตพื้นที่ที่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตน้อยจะ
มีอัตราของผู้ที่เป็นโรคอ้วนและปัญหาอื่นๆ
ด้านสุขภาพสูงกว่า (Giang et al. 2008,
Ingami et al. 2006) ในขณะเดียวกัน
Rose และ Richards (2004) พบว่า การ
ในด้านทางเลือกและการเข้าถึง พบว่าเขต เข้าถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตทีส่ ะดวกสบายมีความ
พื้นที่อาศัยในย่านยากจนจะอยู่ห่างไกลจาก สัมพันธ์กับการบริโภคผลไม้ที่เพิ่มขึ้น
ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่าย่านที่
ร�่ำรวย ซึ่งร้านเหล่านี้มักมีทางเลือกอาหาร ในด้านของความหนาแน่นของร้านอาหาร
ที่ดีต ่อสุข ภาพมากกว่ า และมีราคาถูกกว่า Block และคณะ (2004) พบว่า ร้านอาหาร
(Glanz et al. 2007, Alwitt and Donley ฟาสต์ฟู้ดมีแพร่หลายมากในย่านที่อยู่อาศัย
1997, Chung and Myers 1999, Mari ของคนผิวด�ำ ในขณะที่ร้านอาหารประเภท
Gallagher Research & Consulting Group ที่จัดให้บริการอย่างครบครันโดยมากจะอยู่
2006, Kaufman 1999, Morland et al. ในย่านของคนมีอันจะกิน ดังนั้น ประเภท
2002) ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด ของร้านอาหารที่มีอยู่ในแต่ละย่าน จึงส่งผล
ใหญ่มักอยู่ในย่านของคนรวย ในขณะที่ร้าน ต่อความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน
ค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางที่ไม่ค่อยมี และประเภทของอาหารที่รับประทาน

ส� ำ หรั บ ประเทศไทย Wadwongtham
et al. (2012) ได้ทำ� การศึกษาด้านการบริโภค
อาหารที่ดีต่อสุขภาพในนิสิตมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยพบว่า นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเป็นอย่าง
ดี กล่าวคือ ทราบว่าการรับประทานอาหาร
ให้ดีต่อสุขภาพควรรับประทานอย่างไร แต่
นิสิตเหล่านี้ยังไม่สามารถบริโภคอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพตามความรู้ความเข้าใจได้ โดยมี
อุปสรรคส�ำคัญ 3 ประการ คือ การไม่มี
เวลา การไม่มีอาหารเพื่อสุขภาพจ�ำหน่าย
ในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย และความไม่
ใส่ใจของตัวนิสิตเองในการบริโภคอาหารที่
มีประโยชน์ จึงเห็นได้ว่า ความสะดวกและ
การมีทางเลือกเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในบริบทสังคม
ไทยเช่นเดียวกัน
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1.3

เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการศึกษา

งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการบริโภคอาหารและผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพ โดยแบ่ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับบุคคล และระดับสภาพแวดล้อม กล่าว
คือ ในระดับบุคลลจะทำ�การสำ�รวจข้อมูล
ทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคของคนในวัย
ทำ�งาน ส่วนระดับสภาพแวดล้อมจะทำ�การ
สำ�รวจสภาพแวดล้อมด้านอาหารบริเวณที่
ทำ�งาน เช่น มีอาหารประเภทใดจำ�หน่ายบ้าง
มีตลาด ร้านหาบเร่ริมทาง ร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตในบริเวณที่ทำ�งานหรือไม่
มี กี่ ร้ า น เพื่ อ จะศึ ก ษาว่ า สภาพแวดล้ อ ม
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคและ
สุขภาพของคนวัยทำ�งานมากน้อยเพียงใด
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กลุ่มคนทำ�งานในโรงงานเป็นกลุ่มที่มีความ
น่าสนใจในการศึกษา เนื่องจากโรคไม่ติดต่อ
มีอตั ราการเกิดสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ วัยแรงงาน และ
โรงงานมี ลั ก ษณะเฉพาะที่ เ หมาะสมต่ อ
การศึ ก ษาด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางอาหาร
กล่าวคือ โรงงานส่วนใหญ่มักมีนโยบายการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่ชัดเจน
แต่ยังคงมีความหลากหลายมากพอให้ทำ�การ
ศึกษาได้ เช่น การมีโรงอาหาร ประเภท
อาหารที่จำ�หน่าย การอนุญาตให้หาบเร่เข้า
มาขายในโรงงาน นอกจากนี้ พนักงานใน
โรงงานมีเวลาพักทีจ่ ำ�กัด สภาพแวดล้อมทาง
อาหารในและรอบรั้วโรงงานจึงมีบทบาทต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างมาก

เป้าหมาย
จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางอาหาร เพื่อทางเลือกการบริโภคอาหารของประชากรไทย
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางอาหารของโรงงานและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของคนงานในโรงงาน
• เพื่อเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารของคนท�ำงาน
โรงงานทั้งในระดับปัจจัยบุคคล และระดับปัจจัยสภาพแวดล้อม
• เพื่อเข้าใจบทบาทของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อการเลือก
บริโภคอาหาร และผลกระทบต่อสุขภาพ
• เพื่อที่จะชี้ให้เห็นอุปสรรค และโอกาสในระดับบุคคลและสภาพ
แวดล้อม ในการส่งเสริมพฤติการรมการบริโภคเพื่อการ
มีสุขภาพดีของคนท�ำงานโรงงาน
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บทที่

2

ระเบียบ
วิธีวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุ ณ ภาพ โดยการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณใช้ ก ารสำ�รวจจาก
แบบสอบถามและวิธีการทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางอาหารและรูปแบบการบริโภค
อาหาร ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่ม
เพื่อทำ�ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
บริ โ ภคอาหารเพื่ อ การอภิ ป รายผลจากเชิ ง ปริ ม าณ
เพิ่มเติม

2.1

การศึกษาเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางอาหารและรูปแบบการบริโภคอาหารในครั้งนี้มุ่งเน้นไปยังคน
ทำ�งานในโรงงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยในขั้นตอนแรกได้สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อให้ได้รายชื่อโรงงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล
ขัน้ ต่อมาทำ�การคัดเลือกตัวอย่างในแต่ละโรงงานแบบแบ่งชัน้ อย่างมีสดั ส่วน คือเริม่ จากการแบ่ง
กลุ่มผู้ทำ�งานในโรงงานเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผู้ที่ทำ�งานในส่วนสำ�นักงาน และผู้ที่ทำ�งานฝ่าย
ผลิต และกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของแต่ละโรงงาน เพื่อให้ได้เป็นตัวแทนคน
ทำ�งานในโรงงานที่สะท้อนความแตกต่างของลักษณะการทำ�งานและวิถีชีวิต
งานวิจัยนี้ คัดเลือกโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่
โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
• โรงงานขนาดกลาง คือ โรงงานที่มีพนักงาน จำ�นวน 50-200 คน
• โรงงานขนาดใหญ่ คือ โรงงานที่มีพนักงาน จำ�นวน 200 คน ขึ้นไป
การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้คัดเลือกโรงงานมาทั้งสิ้น 7 แห่ง เป็นโรงงานขนาดกลาง 3 แห่ง
และขนาดใหญ่ 4 แห่ง ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้ตัวอย่างคน
ทำ�งานในโรงงานเหล่านี้รวมทั้งสิ้น 506 คน

14

ตาราง 1 รายละเอียดโรงงานและจำ�นวนการสุ่ม

ประเภทอุตสาหกรรม
ผลิตสายพาน
ผลิตเครื่องปรุงรส
ผลิตสีผง
ผลิตสีน�้ำ สีน�้ำมัน สีทาอาคาร
สีเคลือบไม้
ผลิตสีผสมพลาสติก สีผง เม็ด
แม่สี ผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง
ทุกประเภท
ตัด เจาะ พับโลหะภัณฑ์ทุกชนิด
ผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อยืด
รวม

จังหวัดที่ตั้ง
จ�ำนวนพนักงาน จ�ำนวนตัวอย่าง
สมุทรสาคร
141
35
สมุทรปราการ
289
72
สมุทรสาคร
266
67
สมุทรปราการ

662

173

สมุทรปราการ

234

60

กรุงเทพ
กรุงเทพ

198
186
1,976

51
48
506
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เครื่องมือการวิจัย
งานวิจยั ชิน้ นีป้ ระกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือส่วนสำ�รวจสภาพแวดล้อมทางอาหารและส่วนข้อมูล
ระดับปัจเจกบุคคล ในส่วนแรกที่สำ�รวจสภาพแวดล้อมทางอาหาร เน้นการศึกษารายการ
อาหารและเครื่องดื่มที่มีจำ�หน่ายภายในและรอบรั้วโรงงาน โดยภายในโรงงานจะดูว่ามีโรง
อาหารหรือไม่ มีร้านอาหารจำ�นวนกี่ร้าน มีอาหารประเภทใดจำ�หน่ายบ้าง มีร้านค้าอื่นๆ หรือ
ไม่ และราคาอาหารเป็นอย่างไร สำ�หรับรอบรั้วโรงงาน จะดูร้านอาหาร ร้านหาบเร่ริมทาง
ร้านสะดวกซื้อ ร้านโชว์ห่วย ซุปเปอร์มาเก็ต ตลาดนัด หรือตลาดสดในระยะ 300 เมตรจาก
โรงงาน ข้อมูลการสำ�รวจสภาพแวดล้อมทางอาหารนีไ้ ด้มาจากการสำ�รวจของทีมผูว้ จิ ยั โดยการ
ลงพื้นที่ ประกอบกับการพูดคุยกับพนักงานที่ทำ�งานในโรงงาน
ในส่วนของข้อมูลระดับปัจเจกบุคคลงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษา
พฤติกรรม/รูปแบบการบริโภค รวมไปถึงสุขภาพของคนทำ�งานในโรงงาน โดยทีมวิจยั ได้พฒั นา
แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลของคนทำ�งานในโรงงาน และได้มีการทดสอบแบบสอบถาม เพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ และปรับปรุงแบบสอบถามในเบื้องต้น
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จากผลการทดสอบแบบสอบถาม ทีมวิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามเพิ่มเติมจากคำ�แนะนำ�ที่ได้
รับ ประกอบกับข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการ และนักวิจัยในโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านโภชนาการ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน รวม 44 ข้อ ประกอบด้วย
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่

1
2
3
4
5
6

คำ�ถามทั่วไป (10 ข้อ)
การทำ�งานในโรงงาน (7 ข้อ)
สุขภาพ (9 ข้อ)
การกินอาหาร (7 ข้อ)
พฤติกรรมทางสุขภาพอื่นๆ (1 ข้อ)
ความรู้และทัศนคติด้านโภชนาการ (10 ข้อ)

แบบสอบถามนี้ ถูกออกแบบมาให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของโรงงานเป็นผู้กระจายแบบสอบถามและชี้แจงไปยังผู้ร่วมวิจัยในแผนกต่างๆ ของโรงงาน
โดยผู้ร่วมวิจัยสามารถสอบถามข้อสงสัยจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงงาน หรือกับคณะ
ผู้วิจัยได้โดยตรง

17

2.2

การศึกษาเชิงคุณภาพ

การศึกษาเชิงคุณภาพมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงบริบทและความคิดเห็น ทีส่ ามารถน�ำมาใช้
ในการอภิปรายผลเพิ่มเติมจากการส�ำรวจเชิงปริมาณ โดยค�ำถามในการสนทนากลุ่มครอบคลุมเกี่ยวกับ
รูปแบบการท�ำงาน การใช้ชีวิตนอกเหนือจากเวลาท�ำงานในแต่ละวัน ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซื้ออาหาร แหล่งอาหาร มุมมองทัศนคติในด้านการบริโภคอาหารที่
ดีต่อสุขภาพ รวมถึง ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ต่อสุขภาพของคนท�ำงานในโรงงาน
จากโรงงานทั้งสิ้น 7 แห่งที่ท�ำการส�ำรวจ เมื่อจ�ำแนกตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการมีโรงอาหาร
ภายในพื้นที่โรงงานและระดับการควบคุมสภาพแวดล้อมทางอาหาร เช่น การควบคุมราคาอาหารใน
โรงงาน การอนุญาตให้มีร้านหาบเร่มาขายรอบรั้วโรงงาน (ซึ่งทั้งสองหลักเกณฑ์นี้ คณะผู้วิจัยเชื่อว่า
เป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมหนึ่งที่ส�ำคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนท�ำงาน) สามารถแบ่ง
โรงงานออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
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กลุ่มที่หนึ่ง

กลุ่มที่สอง

กลุ่มที่สาม

โรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีระดับการควบคุม
สภาพแวดล้อมสูง

โรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีระดับการควบคุม
สภาพแวดล้อมต่ำ�

โรงงานที่ไม่มีโรงอาหาร
และมีระดับการควบคุม
สภาพแวดล้อมต่ำ�

• มีการควบคุมรายการอาหาร
ในโรงอาหารอย่างเข้มงวด
• ควบคุมราคาอาหาร ราคา
อาหารที่จำ�หน่ายในโรงงานมี
ราคาถูก
• สภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงงาน ไม่มีร้านหาบเร่
หรือรถเข็นขายอาหาร

• มีโรงอาหาร แต่ยังไม่มีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ
• ไม่มีการควบคุมรายการ
อาหารภายในโรงงาน
• ไม่มีการควบคุมราคาอาหาร
ภายในโรงงาน
• สภาพแวดล้อมโดยรอบ
โรงงาน มีรถเข็นขายอาหาร
เข้ามาขายได้

• ไม่มีโรงอาหาร พนักงาน
ต้องหาซื้อ หรือห่อมารับ
ประทานจากบ้านเอง
• สภาพแวดล้อมโดยรอบ
โรงงาน มีรถเข็นขาย
อาหารมาขายได้
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การเก็บข้อมูลเพื่อสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หรือ FGD ได้เลือกตัวแทนจากโรงงาน
แต่ละกลุม่ อย่างละ 1 โรงงาน รวม 3 โรงงาน โดยในแต่ละโรงงานทีเ่ ก็บข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั ท�ำการสนทนา
กลุ่มกับคนท�ำงานแห่งละ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนท�ำงานในฝ่ายผลิต และ กลุ่มคนท�ำงานในส่วนส�ำนักงาน
รวมการสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 6 กลุ่มจาก 3 โรงงาน กลุ่มละประมาณ 5-6 คน การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
สนทนากลุม่ ได้รบั การประสานงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละโรงงานท�ำการเลือกตัวแทนคนงาน
ที่เข้าร่วมสนทนา โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกคือให้มีความหลากหลายในเรื่องอายุ สถานภาพสมรส
และรูปแบบการพักอาศัย เพื่อให้ได้ความคิดเห็นจากมุมมองส่วนบุคคลที่หลากหลาย

การสนทนาในแต่ละกลุ่ม ก�ำหนดใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง
โดยมีแนวค�ำถามและประเด็นในการสนทนากลุ่มดังต่อไปนี้
(รายละเอียดแนวค�ำถาม ดูในภาคผนวก)
• การแนะนำ�ตัวเบื้องต้น: ลักษณะงานที่ทำ�/ชั่วโมงการทำ�งาน พักที่ไหน
อย่างไร กับครอบครัวหรือคนเดียว
• การประเมินสุขภาพของตนเองในปัจจุบัน
• พฤติกรรมการบริโภคอาหารในวันทำ�งาน และปัจจัยกำ�หนดด้านสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม
• มุมมองต่อการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพประเมินพฤติกรรมตนเอง ปัญหาและข้อจำ�กัด
• พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นผลจาก หรือเกี่ยวข้องกับสภาพการทำ�งาน
• ข้อเสนอแนะต่อโรงงานเพื่อให้คนทำ�งานในโรงงานมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น
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บทที่

3

ผล
การวิจยั

3 .1

บริบทของสภาพแวดล้อมทางอาหาร
และคนทำ�งานในโรงงาน
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3.1.1
ลักษณะโรงงาน
และสภาพแวดล้อมทางอาหาร
การศึกษาในครั้งนี้ได้ส�ำรวจโรงงานทั้งสิ้น 7
แห่ง แบ่งเป็นโรงงานในกรุงเทพ 2 แห่ง
สมุทรปราการ 3 แห่ง และสมุทรสาคร
2 แห่ ง โดยมี โ รงงานที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรม 2 แห่ง ลักษณะอุตสาหกรรม
ของโรงงานมีความหลากหลาย เช่น ผลิต
สายพาน เครื่องปรุงรส สีผง สีน�้ำ สีน�้ำมัน
โลหะภัณฑ์ และเสื้อผ้า
โรงงานที่อยู่ในการศึกษาครั้งนี้มีขนาดกลาง
ถึงใหญ่ โดยโรงงานที่มีพนักงานน้อยที่สุดใน

กลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 141
คน และโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีจ�ำนวน
พนักงาน 662 คน
ในด้านสภาพแวดล้อมทางอาหาร การศึกษา
นี้ต้องการมุ่งเน้นไปยัง สภาพแวดล้อมใน
ระดับสังคม กายภาพ และมหภาค ตาม
กรอบแนวคิดด้านสภาพแวดล้อมทางอาหาร
ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น
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โรงอาหาร
โรงอาหารเป็ น แหล่ ง อาหารที่ มี ค วาม
ส�ำคัญต่อพนักงานในโรงงานเป็นอย่างมาก
เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ ง ที่ ส ามารถเข้ า ถึ งใน
ระหว่างวันท�ำงานได้อย่างสะดวกที่สุด โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับอาหารช่วงพักกลางวัน
ทีม่ เี วลาพักอยูจ่ ำ� กัด การจัดบริการโรงอาหาร
ส�ำหรับพนักงานในโรงงานจึงเป็นการก�ำหนด
สภาพแวดล้อมทางอาหารที่ส�ำคัญ และอาจ
ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคของคนท�ำงานใน
โรงงานได้
ในโรงงานที่เข้าไปท�ำการศึกษา มีโรงงาน 3
แห่งที่ไม่มีโรงอาหาร/ร้านอาหารบริการให้
กับพนักงานเลย โดยมากโรงงานเหล่านี้เป็น
โรงงานขนาดกลาง คือมีจ�ำนวนพนักงานต�่ำ
กว่า 200 คน ในขณะที่อีก 4 โรงงาน มีโรง
อาหารบริการส�ำหรับพนักงาน โดยในโรงงาน
ทั้ง 4 แห่งนี้ ถึงแม้จะมีโรงอาหารเหมือน
กัน แต่การจัดการโรงอาหารในแต่ละโรงงาน
นั้นมีความแตกต่างอยู่บ้าง ซึ่งความแตกต่าง
นี้ ส่งผลต่อประเภทของอาหารที่มีจ�ำหน่าย
และราคาของอาหารเหล่านั้น ซึ่งปัจจัยเหล่า
นี้อาจส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคอาหารของ
คนในโรงงานได้เช่นเดียวกันความแตกต่าง
แบ่งได้เป็น 2 ประการคือ
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ความแตกต่างประการแรก
ความเข้มงวดในการควบคุมรายการอาหาร พบว่าโรงงานมีระดับความเข้มงวดในการ
ก�ำหนดรายการอาหารที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ไม่มีการควบคุมเลย คือปล่อยให้แม่ค้าที่
เข้ามาเช่าพื้นที่ขายอาหารในโรงอาหารเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะท�ำอาหารประเภทใดขาย
ซึ่งโดยมากแล้วรายการอาหารที่ท�ำขายเป็นประจ�ำทุกวัน เช่น น่องไก่ทอด ไส้กรอก
ทอด และไข่ดาว และจะมีอาหารที่หมุนเวียนกันไป โดยแม่ค้าจะเป็นผู้คิดรายการ
อาหารวันต่อวัน
บางโรงงาน การควบคุมรายการอาหารอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ยังให้แม่คา้ ผูท้ มี่ าเช่า
พื้นที่ขายเป็นผู้คิดรายการอาหารที่จะน�ำมาจ�ำหน่าย แต่แม่ค้าจะคิดรายการทั้งหมด
มาทั้งเดือน และน�ำส่งให้กับฝ่ายบุคคลเพื่อพิจารณา แต่โดยมากแล้วฝ่ายบุคคลมัก
ไม่ขัดข้อง และให้แม่ค้าขายอาหารตามที่เสนอมา ซึ่งรายการอาหารที่แม่ค้าน�ำเสนอ
มาจากการเสนอแนะของพนักงานในโรงงานเอง แต่อย่างน้อยรายการอาหารทั้งหมด
ถือว่าได้ผ่านตาของบุคคลหลายฝ่ายมากขึ้น
ส่วนโรงงานประเภทสุดท้าย เป็นโรงงานที่มีการควบคุมรายการอาหารอย่างเข้มงวด
ที่สุด คือ ฝ่ายบุคคลเป็นผู้คิดรายการอาหารของแต่ละเดือน จากการสอบถามฝ่าย
บุคคลผู้คิดรายการอาหาร พบว่า หลักเกณฑ์การเลือกคือพยายามให้มีความสมดุล
เช่น ถ้าหากมีอาหารทอดหรืออาหารไขมันสูงแล้ว จะจัดให้มีรายการอาหารประเภท
ต้มหรือนึ่งด้วย แทนที่จะเป็นแกงกะทิ เป็นต้น (ดูตัวอย่างรายการอาหารในหนึ่ง
สัปดาห์ในภาคผนวก ค)

ความแตกต่างประการสอง
การควบคุมราคา ในบางโรงงานไม่มีการควบคุมราคาอาหารที่จำ� หน่ายในโรงอาหาร
ของโรงงาน อาหารจึงค่อนข้างมีราคาแพง เช่น อาหารราดแกงหนึ่งอย่างราคา 25
บาท ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ พนักงานในโรงงานจึงมักเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งอื่น
มากกว่าจากโรงอาหารของโรงงาน
โรงงานโดยมากมีการควบคุมราคาอาหารในโรงอาหาร เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่
พนักงาน เช่นที่โรงงานแห่งหนึ่ง ข้าวราดแกงหนึ่งอย่างมีราคา 12 บาท และราดสอง
อย่างราคา 18 บาท ซึ่งถือว่าถูกเมื่อเทียบกับร้านอาหารนอกโรงงาน โรงอาหารจึง
เป็นทางเลือกทีส่ ำ� คัญของพนักงานในโรงงานนี้ ส่วนในอีกโรงงานหนึง่ มีการจัดอาหาร
ให้กับพนักงาน โดยพนักงานจ่ายค่าอาหารเป็นรายเดือน เดือนละ 100 บาท โดยมี
กับข้าวให้ 2 อย่าง พร้อมขนมหวาน เมื่อคิดเป็นราคาต่อมื้อแล้วจึงมีราคาถูกมาก
พนักงานเกือบทั้งหมดจึงเลือกที่จะรับประทานอาหารกลางวันที่โรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากเสียค่าอาหารรายเดือนไปแล้ว
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ร้านค้าภายในโรงงาน

รอบรั้วโรงงาน

ร้านค้าภายในโรงงานเป็นอีกแหล่งที่ก�ำหนด
สภาพแวดล้อมทางอาหารส�ำหรับพนักงานใน
โรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับพฤติกรรม
การทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นอกเหนื อ จากโรงอาหารและร้ า นค้ าใน
โรงงานแล้ ว รอบรั้ วโรงงานมั ก มี ส ภาพ
แวดล้อมทางอาหารที่แตกต่างกันไป จึง
อาจส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการบริ โ ภคอาหารที่
แตกต่างกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับ
โรงงานขนาดเล็ก ที่ไม่มีโรงงานหรือร้านค้า
ในโรงงาน ลักษณะ/ประเภทอาหารที่มีอยู่
รอบรั้วโรงงานจึงมีความส�ำคัญต่อการเลือก
บริโภคเป็นอย่างยิง่ การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้สำ� รวจ
ประเภทร้านอาหาร ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ
รถเข็น หาบเร่ และแหล่งอาหารและเครื่อง
ดื่มต่างๆ ที่อยู่ในรัศมี 300 เมตรจากประตู
โรงงาน

โรงงานที่มีโรงอาหารมักจะมีร้านค้าจ�ำพวก
สหกรณ์ ที่ จ� ำ หน่ า ยอาหารประเภทขนม
ขบเคี้ยวและเครื่องดื่มด้วย โดยลักษณะของ
อาหารและเครื่องดื่มที่จ�ำหน่ายในร้านค้าของ
แต่ละโรงงาน ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่งทอด ข้าว
เกรียบ ลูกอม ขนมปัง เบเกอร์รี่ ขนมปี๊บ
ไอศกรีม บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป น�ำ้ อัดลม เครือ่ ง
ดื่มชูก�ำลัง กาแฟกระป๋อง นมถั่วเหลือง และ
ชาเขียวขวด โรงงานที่ส�ำรวจทั้ง 7 แห่งมี
ร้านค้าภายในโรงงาน 5 แห่ง ไม่มี 2 แห่ง
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สถานที่ ตั้ ง ของโรงงานเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่
ก�ำหนดความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อม
ทางอาหารรอบรั้วโรงงาน คือหากโรงงาน
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จ�ำนวนร้านอาหาร
ร้ า นค้ า เช่ น ร้ า นสะดวกซื้ อ และร้ า นโชว์
ห่วย รวมไปถึงร้านประเภทรถเข็น และ
หาบเร่ที่จ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จะ
มีจ�ำนวนน้อยกว่าหากโรงงานไม่ได้ตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม

ในการศึกษาครั้งนี้ มีโรงงาน 2 แห่งที่ตั้งอยู่
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทั้ง 2 โรงงานนี้
ไม่มีร้านอาหาร ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือ
ร้านโชว์ห่วยใดๆ อยู่ในรัศมี 300 เมตรจาก
ประตูโรงงาน และนอกจากนั้น ยังไม่อนุญาต
ให้ ร ถเข็ น หรื อ หาบเร่ มาตั้ ง บริ เ วณหน้ า
โรงงานอีกด้วย ดังนั้นพนักงานในโรงงานนี้
จึงมีแหล่งซือ้ อาหาร ขนม และเครือ่ งดืม่ หลัก
จากโรงอาหารและร้านค้าในโรงงานเท่านั้น
ส�ำหรับอีก 5 โรงงานที่ไม่ได้ต้ังอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม รอบรั้วโรงงานค่อนข้าง
มี อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม จ� ำ นวนมาก และ
ประเภทของอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มี ค วาม
คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก คือ เกือบทุก
โรงงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจะ
มีร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้าน
อาหารอีสาน เช่น ส้มต�ำไก่ยา่ ง อยูใ่ นบริเวณ
ไม่เกิน 300 เมตรจากประตูโรงงาน ส่วน
หาบเร่และรถเข็นทีม่ มี าขายมีประเภทอาหาร
ที่ค่อนข้างเหมือนกันเช่นเดียวกัน เช่น ไก่
ทอด ไก่ย่าง ส้มต�ำ ไข่ปิ้ง ไข่หงส์ ขนมจีน
ลูกชิ้นไส้กรอก น�้ำแข็งไส ไอศกรีม ขนม

นโยบายในช่วงพักกลางวัน
หวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ นม
เย็น ชาเขียว และโกโก้ ร้านหาบเร่และรถ
เข็นเหล่านี้จะมีวันและเวลาที่จะมาขายค่อน
ข้างแน่นอนและพนักงานส่วนมากจะทราบ
เวลาการขายของร้ า นหาบเร่ แ ละรถเข็ น
เหล่านี้ ส�ำหรับสภาพแวดล้อมทางอาหาร
ที่ไกลกว่ารัศมี 300 เมตรนั้น ทุกโรงงาน
มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ค ่ อ นข้ า งคล้ า ยคลึ ง กั น
คือ ทุกโรงงานมีร้านสะดวกซื้อ ร้านโชว์
ห่วย ตลาดนัดหรือตลาดสดในรัศมีไม่เกิน
1 กิโลเมตรจากโรงงาน

การพิจารณาผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ด้ า นอาหารต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคนั้ น
นอกเหนื อ จากประเภทและปริ ม าณของ
แหล่งอาหารแล้ว จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความ
สามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหารเหล่านั้น
ด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยอีกประการที่ส่งผลต่อรูป
แบบการเลือกบริโภคอาหาร การที่ผู้บริโภค
ไม่อาจเข้าถึงแหล่งอาหารได้ มีสาเหตุหลัก
จากสามประการ คือ ข้อจ�ำกัดด้านเวลา ข้อ
จ�ำกัดด้านการเดินทาง และข้อจ�ำกัดด้าน
การเงิน

ในรัศมีที่ไม่ไกลจากโรงงานมากนักที่ไม่ต้อง
สิ้นเปลืองเวลาในการเดินทาง

นอกจากนั้ น โรงงานที่ ไ ด้ เ ข้ า ไปส� ำ รวจ
มีโรงงานอยู่ 3 แห่งที่การออกนอกโรงงาน
ในช่วงเวลาพักกลางวันต้องมีกระบวนการ
เพิ่มเติม คือต้องขออนุญาตออกจากโรงงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนออก ไม่สามารถ
ที่จะออกไปเองได้เลย ถึงแม้พนักงานจะ
บอกว่าขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากและสามารถที่จะ
ออกทุกวันได้หากต้องการ แต่การมีขั้นตอน
เช่นนี้ เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ข้อจ�ำกัดด้านเวลา ในกรณีของพนักงานใน ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหารอื่นๆ
โรงงาน ช่วงเวลาการพักกลางวันค่อนข้าง ภายนอกรั้วโรงงาน
สั้น คือ ทุกโรงงานมีเวลาพักรับประทาน
อาหารกลางวันหนึ่งชั่วโมง ท�ำให้พนักงาน
ไม่สามารถที่จะไปเลือกซื้ออาหารที่อยู่ไกล
จนเกินไปได้ ดังนั้นแหล่งอาหารที่พนักงาน
โรงงานสามารถเข้าถึงได้จริงจึงจ�ำกัดอยู่ใน
ร้านค้า/โรงอาหารภายในโรงงาน หรืออยู่
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ตาราง 2

สรุปสภาพแวดล้อมทางอาหารของโรงงาน

1.

3.

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่

ไม่อยู่ในนิคมฯ

ไม่อยู่ในนิคมฯ

อยู่ในนิคมฯ

ภายในโรงงาน

ภายในโรงงาน

ภายในโรงงาน

• ไม่มีโรงอาหาร/ร้านค้า
ในโรงงาน
• อนุญาตให้หาบเร่/รถ
เข็นเข้ามาในโรงงาน
ได้ เช่น ผลไม้ ไก่
ทอด น�้ำชง ไข่ปิ้ง
ขนมหวาน ขนมจีน
ก๋วยเตี๋ยว

• โรงอาหาร มี 2 ร้าน
(แม่ค้าควบคุมรายการ
อาหาร)
• ราคาอาหารราดข้าว
2 อย่าง 25 บาท
• ร้านสหกรณ์ 1 ร้าน
• ไม่อนุญาตให้หาบเร่/
รถเข็นเข้ามาแต่ขาย
บริเวณ
หน้าโรงงานได้
• มีผลไม้ขาย 2-3 วัน
ต่อสัปดาห์

• โรงอาหาร มี 1 ร้าน
(ควบคุมรายการอาหาร
โดยฝ่ายบุคคล)
• ราคาอาหารราดข้าว 2
อย่าง 18 บาท
• มีร้านสะดวกซื้อ
• ไม่อนุญาตให้หาบเร่/รถ
เข็นเข้ามาและไม่ให้ขาย
บริเวณหน้าโรงงาน
• ไม่มีผลไม้ขาย

รอบรั้วโรงงาน

รอบรั้วโรงงาน

รอบรั้วโรงงาน

(ไม่เกิน 300 ม. จากโรงงาน)

(ไม่เกิน 300 ม. จากโรงงาน)

(ไม่เกิน 300 ม. จากโรงงาน)

• ตลาดนัดจันทร์ พุธ
ศุกร์ช่วงเย็น มีของสด
ผัก ผลไม้ กับข้าวถุง
ของกินเล่น

• รถเข็น ส้มต�ำ ไก่ย่าง
ไส้กรอกย่าง
• มีตลาดนัดทุกวันช่วง
เช้า ยกเว้นอาทิตย์
เป็นอาหารส�ำเร็จรูป
ของกินเล่น (ประมาณ
500 เมตรจาก
โรงงาน)

• มีร้านอาหารตามสั่ง
1 ร้าน
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2.

4.

5.

6.

7.

ขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง

ขนาดกลาง

ไม่อยู่ในนิคมฯ

อยู่ในนิคมฯ

ไม่อยู่ในนิคมฯ

ไม่อยู่ในนิคมฯ

ภายในโรงงาน

ภายในโรงงาน

ภายในโรงงาน

ภายในโรงงาน

• โรงอาหาร มี 1 ร้าน
(แม่ค้าควบคุมรายการ
อาหาร)
• ราคาอาหารราดข้าว 1
อย่าง 25 บาท
• มีร้านขายเครื่องดื่มและ
ขนม 1 ร้าน
• ไม่อนุญาตให้หาบเร่/รถ
เข็นเข้ามาแต่ขายบริเวณ
หน้าโรงงานได้

• มีโรงอาหารจัดอาหาร
ใส่ถาดหลุมให้พนักงาน
กับข้าว 2 อย่างพร้อม
ของหวาน
• ราคาคิดเป็นรายเดือน
เดือนละ 100 บาท
(แม่ค้าควบคุมรายการ
อาหาร)
• มีขายเครื่องดื่มและขนม
1 ร้าน
• ไม่อนุญาตให้หาบเร่/รถ
เข็นเข้ามาและไม่ให้ขาย
บริเวณหน้าโรงงาน

• ไม่มีร้านอาหาร/ร้านค้า
• ไม่อนุญาตให้หาบเร่/รถ
เข็นเข้ามาแต่ขายบริเวณ
หน้าโรงงานได้

• มีข้าวให้พนักงานแต่ไม่มี
โรงอาหาร
• มีขายเครื่องดื่มและขนม
1 ร้าน
• ไม่อนุญาตให้หาบเร่/รถ
เข็นเข้ามาจ�ำหน่ายแต่
ขายบริเวณหน้าโรงงาน
ได

รอบรั้วโรงงาน

รอบรั้วโรงงาน

รอบรั้วโรงงาน

รอบรั้วโรงงาน

(ไม่เกิน 300 ม. จากโรงงาน)

(ไม่เกิน 300 ม. จากโรงงาน)

(ไม่เกิน 300 ม. จากโรงงาน)

(ไม่เกิน 300 ม. จากโรงงาน)

• มีร้านอาหารและรถเข็น/
หาบเร่จ�ำนวนมาก ส้มต�ำ
ไอศครีม น�้ำแข็งไส
หวานเย็น ผลไม้ ไก่ย่าง
ลูกชิ้น ไส้กรอก
• ร้านขายของช�ำ
• ตลาดนัดอยู่ 500 เมตร
จากโรงงาน

• ไม่อนุญาตให้หาบเร่/รถ
เข็นขายหน้าโรงงาน
• ไม่มีร้านอาหารหรือ
หาบเร่ในระยะ 300 ม.
• มีตลาดนัดห่างประมาณ
1 กิโลเมตร

• ร้านขายของช�ำตรงข้าม
โรงงาน
• ตลาดขายของสด ผัก ผล
ไม้ กับข้าวถุง ของกินเล่น
ประมาณ 500 เมตรจาก
โรงงาน
• ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหาร
ตามสั่ง
• รถกระบะขายของสด ผัก
ผลไม้
• รถเข็นกาแฟสด

• ร้านอาหารตามสั่ง 2-3
ร้าน
• เพิงและรถเข็นขาย
อาหารอิสาน ส้มต�ำ
น�้ำพริก หมี่ผัด ขนมจีน
• รถเข็นผลไม้
• รถเข็นลูกชิ้นปิ้ง
• รถเข็นปลาทอด ไก่ทอด
ข้าวเหนียว
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3.1.2
ลักษณะทางประชากร
และการทำ�งานของคนทำ�งานในโรงงาน

จากจ� ำ นวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคนท� ำ งานในโรง
งานที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง สิ้ น 511 ราย พบ
แบบสอบถามที่ มี เนื้ อ หาการให้ข้อมูลจาก
คนท�ำงานไม่ครบครบถ้วนเพียงพอที่จะน�ำ
มาใช้ในการวิเคราะห์ จ�ำนวน 5 ชุด ท�ำให้
ในเหลือจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
ครั้งนี้ 506 ราย (n=506)
เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบ
ว่า คนท�ำงานที่ให้ข้อมูลเป็นคนท�ำงานหญิง
มากกว่าคนท�ำงานชายเล็กน้อย (ร้อยละ
55.1 และ 44.9 ตามล�ำดับ) มีอายุอยู่ใน
ช่วงตั้งแต่ 17 ปีถึง 57 ปี โดยอายุเฉลี่ย
รวมถึงอายุมัธยฐานเท่ากับ 33 ปี ประมาณ
2 ใน 3 แต่งงานหรือมีคู่แล้ว ที่เหลือร้อย
ละ 30 ยังคงมีสถานภาพโสด จ�ำนวนหนึ่ง

เป็นกลุม่ ทีเ่ คยแต่งงานแล้วแต่เป็นหม้าย หย่า
หรือแยกทางกับคู่ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 5
กลุ่มตัวอย่างคนท�ำงานเกือบทั้งหมดนับถือ
ศาสนาพุทธ
คนท�ำงาน ประมาณ 1 ใน 5 (ร้อยละ
19.4) มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ
รองลงมา ที่ร้อยละ 8.7 มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ หากจ�ำแนกเป็นภูมภิ าค
คนท�ำงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
นี้ มีพื้นเพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ ภาคกลาง ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก (ร้อยละ 43.3 และ 42.5 ตาม
ล�ำดับ) ประมาณร้อยละ 12 มีพื้นเพมาจาก
ภาคเหนือ และเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้นที่มี
พื้นเพจากทางภาคใต้

ตาราง 3
ลักษณะทางประชากรทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างคนทำ�งาน

ร้อยละ (n=506)
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เพศ

55.1%

อายุ

44.9%

ศาสนา

สถานภาพสมรส

(min=19, Max=57, Mean=33.3 S.D. =7.6, Median =33)

โสด

30.0

พุทธ

แต่งงานมีคู่

65.2

อิสลาม

4.8

คริสต์

98.2 1.2
ภูมิภาคลำ�เนาดั้งเดิม

หม้าย/หย่า/แยกทาง

อื่นๆ

0.2 0.4

		

ภาคเหนือ
ภาคกลาง		
ภาคตอ.เฉียงเหนือ
ภาคใต้		

11.5
42.5
43.3
2.6
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ระดับการศึกษา และระดับรายได้

ระดับการศึกษา และระดับรายได้ พบว่า คน
ท�ำงานประมาณร้อยละ 30 จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 24 จบ
การศึกษาระดับมัธยมปลายและอนุปริญญา
และอีกประมาณร้อยละ 30 จบมัธยมต้นหรือ
ต�่ำกว่า มีเพียงร้อยละ 18 เท่านั้นที่จบการ
ศึกษาในสายวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส.
ในด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระดับรายได้ของ
คนท�ำงานส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 57.3 อยู่ใน
ช่วง 1-2 หมื่นบาท ประมาณ 1 ใน 4 มี
รายได้ต�่ำกว่า 1 หมื่นบาท มีคนท�ำงาน
เพียงประมาณร้อยละ 13 และ 5 เท่านั้นที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 2 หมื่นบาทและ
3 หมื่นบาท ตามล�ำดับ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระดับการศึกษา
ตาราง 4
ระดับการศึกษา
รายได้และการพักอาศัย
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ด้านที่พักและการพักอาศัย
ลักษณะที่พักอาศัย

ในด้านที่พักและการพักอาศัยของคนท�ำงาน
นั้น มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55.9) พักอาศัย
ในบ้านเช่า ห้องเช่า หรือ หอพัก อีกร้อย
ละ 29.6 และ 12.6 พักอาศัยในบ้านส่วนตัว
และพักอยู่ในบ้านพ่อแม่หรือบ้านญาติ ตาม
ล�ำดับ ร้อยละ 13.6 หรือ ประมาณ 1 ใน
8 ของคนท�ำงาน ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันนี้พัก
อาศัยอยู่เพียงคนเดียว ที่เหลือ พักอาศัยอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่ ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของคนท�ำงานทั้งหมด มีจ�ำนวนผู้พักอาศัย
ร่วมอยู่ด้วย (รวมคนท�ำงานเองด้วย) ที่ 2-3
คน (ร้อยละ 33.0 และ 19.2 ตามล�ำดับ)
และ อีกประมาณ 1 ใน 3 มีผู้พักอาศัย
ร่วมด้วยในที่พักเดียวกัน ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
ส�ำหรับกลุม่ ทีพ่ กั อาศัยอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ บุคคล
ทีค่ นท�ำงานพักอยูด่ ว้ ยมากทีส่ ดุ อันดับแรกคือ
คู่สมรส หรือ แฟน (ร้อยละ 58.9) รองลง
มา ได้แก่ บุตร (ร้อยละ 33.8) พ่อแม่ (ร้อย
ละ 22.5) พี่น้อง (ร้อยละ 15.4) และ ญาติ
(ร้อยละ 9.9) ตามล�ำดับ

จำ�นวนผู้พักอาศัย
ที่อยู่ในบ้าน
หรือที่ห้องพักเดียวกัน
(รวมตนเอง)

ผู้พักอาศัยที่อยู่ในบ้าน
หรือที่ห้องพักเดียวกัน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

33

ด้านการทำ�งานในโรงงาน

ในด้านการท�ำงานในโรงงานนั้น โดยเฉลี่ย
คนท�ำงานมีอายุการท�ำงานในสถานที่ท�ำงาน
ปัจจุบันประมาณ 7 ปี โดยคนท�ำงานที่
ท� ำ งานมายาวนานที่ สุ ด มี อ ายุ ก ารท� ำ งาน
เกือบ 40 ปี และทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ มีอายุการท�ำงาน
เพียงประมาณ 1 เดือน เมื่อจ�ำแนกคน
ท�ำงานตามช่วงปีของอายุการท�ำงาน พบว่า
มากกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 35.1) ท�ำงาน
มามากกว่า 1 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี ร้อยละ
27.3 มีอายุท�ำงานอยู่ในช่วง 4 -10 ปี กลุ่ม
ที่ท�ำงานมาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีประมาณ
ร้อยละ 23 ของคนท�ำงานทั้งหมด ส่วน
คนที่ท�ำงานมาไม่ถึง 1 ปี มีเพียงประมาณ
ร้อยละ 15 เกี่ยวกับการท�ำงานในแต่ละวัน
คนท�ำงานส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 ให้
ข้อมูลว่ามีระยะเวลาในการท�ำงาน 8 ชั่วโมง

ในจ�ำนวนที่เหลือประมาณ ร้อยละ 30 มี
ชั่วโมงท�ำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ในที่
นี้ ส่วนใหญ่ท�ำงานเวลาปกติ 8 ชั่วโมง และ
ท�ำงานล่วงเวลาอีก 1-4 ชั่วโมง ซึ่งจากการ
ลงพื้นที่ พบว่าในบางโรงงาน คนท�ำงานบาง
กลุ่มท�ำงานล่วงเวลาเกือบทุกวันส�ำหรับคน
ท�ำงานที่มีเวลาท�ำงานน้อยกว่า 8 ชั่วโมง
หรือ มากกว่า 12 ชั่วโมงนั้น มีเป็นจ�ำนวน
น้อยเพียง ร้อยละ 4.5 และ 0.2 ตามล�ำดับ
ในการท� ำ งาน คนท� ำ งานถึ ง เกื อ บครึ่ ง
(ร้อยละ 46.6) เป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานในการ
ท�ำงานค่อนข้างน้อย เช่น งานนั่งโต๊ะ งาน
เอกสารต่างๆ เป็นต้น ที่เหลือ ในสัดส่วน
ครึ่งต่อครึ่ง หรือ ประมาณ 1 ใน 4 ของ
คนท�ำงานทั้งหมด เป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานใน

การท�ำงานปานกลาง (ร้อยละ 27.2) เช่น
งานท�ำความสะอาด ขับรถ เป็นต้น และ
ใช้แรงงานมาก เช่น ยกของหนัก แบก
หาม เป็นต้น (ร้อยละ 26.2) เมื่อสอบถาม
ถึง ลักษณะของการเคลื่อนไหวในการท�ำงาน
คนท�ำงานส่วนใหญ่ ประมาณ 3 ใน 5 มี
การเคลื่อนไหวพอควร เช่น ได้ลุกบ้าง นั่ง
บ้าง ในการท�ำงาน อีกประมาณร้อยละ 30
รายงานว่า มีการเคลื่อนไหวในการท�ำงาน
ค่อนข้างมากหรือตลอดเวลา เนื่องจากงานที่
ท�ำต้องยืนหรือเดิน เคลือ่ นย้ายไปมาเป็นส่วน
ใหญ่ มีคนท�ำงานเพียงร้อยละ 8.2 เท่านัน้ ที่
แจ้งว่านัง่ ท�ำงานเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละวันและ
ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว

การใช้แรง
ในการทำ�งาน

ใช้แรงงานมาก
(เช่น ยกของหนัก แบกหาม)

ตาราง 5
การทำ�งาน ลักษณะงานที่ทำ�และการเดินทางในแต่ละวัน
ร้อยละ (n=506)

ใช้แรงงานปานกลาง
(เช่น งานทำ�ความสะอาดขับรถ)

ใช้แรงงานน้อย
(เช่น งานนั่งโต๊ะงานเอกสาร)
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ระยะเวลาที่ใช้

ระยะเวลาที่ทำ�งานในโรงงาน (ปี)

ในการทำ�งานแต่ละวัน

4.5
น้อยกว่า
8 ชั่วโมง

65.6
8 ชั่วโมง

4.1
(min=.08, Max=39.8, Mean=6.9 S.D. 7.1)

9 ชั่วโมง

5.5
10 ชั่วโมง

8.6
11 ชั่วโมง

การเคลื่อนไหว
ในการทำ�งาน

11.5
12 ชั่วโมง

0.2

มากกว่า 12 ชั่วโมง

35

ด้านการเดินทางไป-กลับจากที่พัก
เพื่อมาทำ�งาน

ในด้านการเดินทางไป-กลับจากที่พักเพื่อมา
ท�ำงานนั้น แม้คนท�ำงานบางคนมีวิธีในการ
เดินทางมาท�ำงานมากกว่า 1 วิธี เช่น บาง
วันอาจจะเดินมาท�ำงาน บางวันขี่จักรยาน
หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมา แต่พบว่า วิธี
การเดินทางที่ใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก
นั้น ประกอบด้วย อันดับหนึ่ง คือ การขี่
มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว (ร้อยละ 41) สอง คือ
การขับรถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 23.5) สาม
การใช้บริการรถรับส่งของโรงงาน (ร้อยละ
19.1) สี่ การเดิน (ร้อยละ 18.3) และ ห้า
การนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ร้อยละ 14.3)
จากข้อมูล พอจะชี้ให้เห็นว่า ระยะทางจาก
ทีพ่ กั มายังโรงงานของคนท�ำงานส่วนใหญ่ น่า
จะอยูใ่ นระยะทางทีไ่ ม่ไกลมาก เนือ่ งจากมีคน

ท�ำงานจ�ำนวนมากที่สามารถเดินไปกลับได้
หรือ เลือกเดินทางโดยพาหนะขนาดเล็ก เช่น
มอเตอร์ไซค์ (ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัว หรือ
รับจ้าง) รวมถึง อีกจ�ำนวนหนึ่งที่รายงาน
ว่าใช้จักรยานในการเดินทาง (ร้อยละ 7.6)
ด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ใช้
ในการเดินทางแต่ละวันประกอบด้วย ข้อ
สันนิษฐานนี้น่าจะเป็นจริง เพราะ คนท�ำงาน
ถึงกว่าร้อยละ 70 รายงานว่าใช้เวลาในการ
เดินทางไปกลับแต่ละวันไม่เกิน 30 นาที
และมีเพียงร้อยละ 7.4 เท่านั้น ที่ใช้เวลาใน
การเดินทางมากกว่า 1 ชั่วโมง

70%

ใช้เวลาในการเดินทางไปกลับ

แต่ละวันไม่เกิน 30 นาที
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วิธีการเดินทางมาทำ�งานจากที่พัก
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

รถเมล์

6.6

เดิน

18.3

เรือโดยสาร

0.8

14.3

มอเตอร์ไซค์
จักรยาน รับจ้าง

7.6

19.1

รถรับส่งของ
โรงงาน

41.0

4.2

รถตูโ้ ดยสาร
ประจำ�ทาง

0.2
รถไฟ

รถยนต์
ส่วนตัว

มอเตอร์ไซค์
ส่วนตัว

1.2
อืน่ ๆ

23.5

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางแต่ละวัน (รวมไป-กลับ)
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3.1.3
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จากการสอบถามพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหารและเครื่องดื่มใน 1 ปีที่ผ่านมา โดย
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความถี่ของ
การมีพฤติกรรมเหล่านี้ในระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา โดยความถี่มีตั้งแต่ “ทุกวัน” “เกือบ
ทุกวัน” “สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง” “สัปดาห์ละ
ครั้ง” “1-2 ครั้งต่อเดือน” และ “ไม่เลย”
ผลจากการส�ำรวจครัง้ นีพ้ บว่าในแง่พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร มีเพียงร้อยละ 18.4 ที่
บริโภคผักทุกวัน ในขณะที่อีกร้อยละ 43.7
บริ โ ภคผั ก “เกื อ บทุ ก วั น ” และยั ง มี ค น
ท�ำงานในโรงงานอีกเกือบร้อยละ 40 ที่
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ไม่มีพฤติกรรมการบริโภคผักเป็นประจ�ำคือ ส่วนมากจะบริโภคที่ความถี่สัปดาห์ละ 2-3
บริโภคเพียงสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ หรือน้อยกว่า ครัง้ สัปดาห์ละครั้งและ 1-2 ครั้งต่อเดือน
ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่พึง
ประสงค์ ผลจากการส�ำรวจพบว่าคนท�ำงาน
ในโรงงานยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่มีไขมันสูงอยู่ค่อนข้างบ่อย สัดส่วนของ
พนั ก งานโรงงานที่ บ ริ โ ภคอาหารไขมั น สู ง
ทุกวันหรือเกือบทุกวันมีถึงร้อยละ 34 ใน
ขณะที่พนักงานโรงงานที่บริโภคผลไม้ที่ให้
กากใยทุกวันหรือเกือบทุกวันมีสัดส่วนน้อย
กว่าที่ร้อยละ 32 ในขณะที่พฤติกรรมการ
บริโภคขนมกรุบกรอบและขนมหวาน พบว่า

ส�ำหรับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม พบ
ว่าพนักงานโรงงานมีพฤติกรรมดื่มชา/กาแฟ
มากที่สุด เกือบครึ่งดื่มชา/กาแฟทุกวันหรือ
เกื อ บทุ ก วั น ในขณะที่ พ ฤติ ก รรมการดื่ ม
เครื่องดื่มรสหวาน เช่น น�้ำอัดลม น�้ำหวาน/
น�ำ้ ผลไม้ และนมเย็น/ชาเย็น ส่วนมากดืม่ บ้าง
เป็นครั้งคราว โดยที่น�้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่ม
ที่ดื่มบ่อยที่สุด คือร้อยละ 60 ของพนักงาน
โรงงานดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

รูป 4
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ
ใน 1 ปี ที่ผ่านมา

ในแง่พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
มีเพียงร้อยละ

18.4%
ที่บริโภคผักทุกวัน
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เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการบริโภคอาหาร
ของพนักงานในโรงงานอย่างละเอียดยิ่งขึ้น
แบบสอบถามในการส�ำรวจครั้งนี้ได้ให้คน
ท� ำ งานในโรงงานระบุ อ าหารทั้ ง หมดที่ ต น
บริโภคใน 1 วัน เมื่อวานนี้ เพื่อให้ได้รูป
แบบการบริโภคเต็มหนึ่งวัน โดยขอให้ผู้เข้า
ร่วมส�ำรวจระบุอาหารทั้งหมดที่บริโภค ทั้ง
อาหารหลัก อาหารว่าง ขนม ผลไม้ และ
อาหารอื่นๆ

รูป 7
ประเภทอาหารและมื้อที่รับประทาน
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รูป 5
ประเภทรายการอาหารที่
รับประทานในหนึ่งวัน

เมื่ อ แบ่ ง ประเภทอาหารที่ บ ริ โ ภคเป็ น 4
หมวดใหญ่ ได้แก่ อาหารคาว อาหารหวาน
ผลไม้ และขนมกรุบกรอบ พบว่า คนงาน
เกื อ บทุ ก คนรั บ ประทานอาหารคาวที่ ร ้ อ ย
ละ 94.9 อาหารหวานที่ร้อยละ 35.6 ผล
ไม้ที่ร้อยละ 32.2 และขนมกรุบกรอบที่ร้อย
ละ 7.9 หากจ�ำแนกรายการอาหารคาวตาม
ลักษณะของอาหาร พบว่าอาหารคาวที่คน
งานในโรงงานบริโภคส่วนใหญ่เป็นอาหาร
ประเภทผัด ต้ม และทอดตามล�ำดับ

รูป 6
ลักษณะอาหารคาวที่รับประทานในหนึ่งวัน
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รูป 8
ประเภทอาหารและแหล่งที่มา

ส�ำหรับประเภทอาหารที่บริโภคในแต่ละมื้อ
พบว่าอาหารประเภทปิง้ /ย่าง/เผา และอาหาร
ทอด เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมบริโภค
เป็นอาหารเช้ามากที่สุด ในขณะที่อาหาร
ส�ำเร็จรูปเป็นอาหารประเภทที่นิยมบริโภค
เป็นอาหารเย็น ทั้งนี้อาหารเช้าและอาหาร
เย็นเป็นมื้ออาหารที่ต้องการความสะดวก
รวดเร็ว อาหารประเภทดังกล่าวเป็นอาหารที่
หาซื้อได้ง่าย จึงมีความสะดวกในการบริโภค
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ในด้านแหล่งที่มาของอาหาร สิ่งที่พบจาก
การส�ำรวจในครั้งนี้คือ แหล่งอาหารที่ส�ำคัญ
ของคนท�ำงานในโรงงานคือซื้อจากแถวบ้าน
โดยเฉพาะผลไม้ อาหารส�ำเร็จรูป และ
อาหารปิ้ง/ย่าง/เผา ในขณะที่แหล่งอาหารที่
ส�ำคัญต่อมาคือการปรุงอาหารเอง โดยเฉพาะ
อาหารประเภทน�้ ำ พริ ก /ผั ก สด-ต้ ม /สลั ด /
ส้มต�ำ/ลาบ/เมี่ยง อาหารผัด และอาหารต้ม

เป็นที่น่าสังเกตว่า ขนมกรุบกรอบที่บริโภค
โดยมากเป็นผู้อื่นซื้อมา ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมการรับประทานขนมร่วมกัน
ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานหรือ
ครอบครัว ขนมกรุบกรอบเป็นของว่างที่
มักไม่ได้บริโภคคนเดียว แต่มักบริโภคกับ
ผู้อื่นด้วย

รูป 9
ประเภทอาหารและสาเหตุการรับประทาน

ส�ำหรับสาเหตุการเลือกบริโภคอาหารแต่ละ
ชนิด พบว่าในอาหารแทบทุกประเภท สาเหตุ
การเลือกบริโภคเป็นด้วยรสชาติความอร่อย
และความอยากบริโภคเป็นหลัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ขนมกรุบกรอบ ของหวาน และ
น�้ำพริก/ผักสด-ต้ม/สลัด/ส้มต�ำ/ลาบ/เมี่ยง
นอกจากสาเหตุความอร่อยแล้ว ความสะดวก
และหาซื้อง่ายเป็นเหตุผลหลักอีกประการใน
การเลือกบริโภค โดยเฉพาะส�ำหรับอาหาร
ส�ำเร็จรูป ปิ้ง/ย่าง/เผา และต้ม ที่เหตุผลด้าน
ความสะดวกสูงกว่าเหตุผลทางด้านรสชาติ
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3.1.4
ความรู้และทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร
ของคนทำ�งานในโรงงาน

ในการส� ำ รวจครั้ ง นี้ ระดั บ ความรู ้ ท าง
โภชนาการของคนท�ำงาน ประเมินจากผล
การตอบข้อค�ำถามทั้งสิ้น 9 ข้อ โดยเป็น
ค�ำถามเกี่ยวกับ ความรู้ในเรื่องคุณค่าทาง
อาหารหรือความเสีย่ งทางสุขภาพจากอาหาร
แต่ละประเภท หลักการในการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการกินอาหารที่เสี่ยงต่อโรค
จากผลการส�ำรวจ คนท�ำงานที่ตอบค�ำถาม
ครบทั้ง 9 ข้อซึ่งมีจ�ำนวน 506 คน พบ
ว่า คนท�ำงานตอบค�ำถามความรู้ได้ถูกต้อง
ประมาณ 6 ถึง 7 ข้อ ร้อยละ 27.5 และ
37.5 ตามล�ำดับ คนทีต่ อบได้ถกู ต้อง 8 ข้อ มี
ร้อยละ 13.2 ขณะที่คนที่ตอบได้ถูกต้องทั้ง 9
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รูป 10
ร้อยละของคนทำ�งาน จำ�แนกตามจำ�นวนข้อคำ�ถาม
ความรู้ทางโภชนาการที่ตอบได้ถูกต้อง

1.2%

ตอบได้ถูกต้องทั้ง 9 ข้อในเรื่องคุณค่าทางอาหาร
หรือความเสี่ยงทางสุขภาพจากอาหารแต่ละประเภท
หลักการในการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการกิน
อาหารที่เสี่ยงต่อโรค

รูป 11
ร้อยละของคนทำ�งาน ที่ตอบข้อคำ�ถาม
ความรู้ทางโภชนาการได้ถูกต้องในแต่ละข้อ

ข้อมีเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้น เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อ ข้อค�ำถามที่มีผู้ตอบถูกเป็น
สัดส่วนมากทีส่ ดุ ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึง่
หลักการทั่วไปในการกินอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดี (ร้อยละ 98.6) สอง พฤติกรรมการกิน
อาหารกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรค (ร้อย
ละ 94.7) และ สามประเภทอาหารเพื่อการ
ลดน�้ำหนัก (ร้อยละ 94.5) ส่วนข้อค�ำถามที่
มีผู้ตอบผิดเป็นจ�ำนวนมาก คือมีผู้ที่ตอบถูก
เพียงประมาณ 1 ใน 5 มีด้วยกันอยู่ 2 ข้อ
ได้แก่ ข้อค�ำถามเกี่ยวกับการกินผักและผล
ไม้ที่เพียงพอเพื่อป้องกันโรค (ตอบถูกเพียง
ร้อยละ 20.4) และ ประเภทของอาหารที่มี
แคลเซียมสูง (ร้อยละ 17.8)
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ส� ำ หรั บ การประเมิ น ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การ
บริโภคอาหารของคนท�ำงานการส�ำรวจนี้ใช้
ข้อค�ำถามในการประเมินทั้งหมด 13 ข้อ
โดยสามารถจัดกลุ่มออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
ค� ำ ถามเพื่ อ ประเมิ น ทั ศ นคติ ที่ พึ ง ประสงค์
(2 ข้อ) ทัศนคติที่ไม่พึงประสงค์ (4 ข้อ)
และทัศนคติต่อพฤติกรรมการกินอาหารของ
ตนเอง (7 ข้อ) แต่ละข้อ คนท�ำงานจะให้
ค่าคะแนนที่สอดคล้องตามความคิดเห็นของ
ตนเองมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1
คือ ไม่เห็นด้วยมาก 3 ไม่แน่ใจ จนถึง 5
คือ เห็นด้วยมาก ดังนั้น ค่าคะแนนที่เพิ่ม
ขึ้นจึงสะท้อนระดับความรู้สึก “เห็นด้วย” กับ
ข้อความหรือประเด็นในข้อนั้นๆ
ในส่ ว นข้ อ ค� ำ ถามที่ ส ะท้ อ นทั ศ นคติ ที่ พึ ง
ประสงค์เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร พบว่า
คนท�ำงานส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80-90)
“ค่อนข้างเห็นด้วย” หรือ “เห็นด้วยมาก” กับ
ข้อความที่ว่า ว่าการบริโภคอาหารครบ 5
หมู่ (ร้อยละ 85.9) และ การบริโภคผักผลไม้
(ร้อยละ 88.4) นั้นเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ
ต่อสุขภาพ คะแนนความเห็นโดยเฉลี่ยต่อ 2
ข้อค�ำถามนี้ มีค่าที่ค่อนข้างสูง โดยเท่ากับ
4.36 และ 4.33 คะแนน ตามล�ำดับ ในส่วน
ข้อค�ำถามหรือข้อความทีส่ ะท้อนทัศนคติทไี่ ม่
พึงประสงค์ พบว่า ทัศนคติตอ่ การใช้ยาลดไข
มันเพื่อช่วยลดไขมันแทนการงดทานอาหาร
ทอดนั้น อยู่ในระดับที่ดีที่สุด กล่าวคือ มีคน
ท�ำงานที่ “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” หรือ “ไม่
เห็นด้วย” ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง (ร้อยละ
75.9) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเห็นด้วยที่
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รูป 12
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ของคนทำ�งาน จำ�แนกตามระดับความเห็น
จาก 1 (ไม่เห็นด้วยมาก) ถึง 5 (เห็นด้วยมาก)

รูป 13
คะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นด้วย
ต่อข้อคำ�ถามทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
จาก 1 (ไม่เห็นด้วยมาก) ถึง 5 (เห็นด้วยมาก)

ต�่ำ (1.81 คะแนน) รองลงมา คือ ในเรื่อง
การดื่มนมทุกวันจะท�ำให้อ้วน โดยมีผู้ที่“ค่อน
ข้างไม่เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับเรื่อง
นี้ถึงเกือบ ร้อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยความ
เห็นด้วยอยู่ที่ 2.26 คะแนน ในทางตรงกัน
ข้าม มุมมองในเรื่องการลดอาหารเย็นเพื่อ
ควบคุมน�ำ้ หนักตัวกลับเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจ
ทีพ่ บว่า มีคนท�ำงานถึงร้อยละ 44.6 ที่ “ค่อน
ข้างเห็นด้วย” หรือ “เห็นด้วยมาก” กับวิธี
การนี้ โดยมีค่าคะแนนความเห็นด้วยเฉลี่ย
เท่ากับ 3.11 คะแนนซึ่งค่อนข้างสูงอย่าง
ชัดเจนกว่าข้ออื่นๆ
ในประเด็นซึ่งเป็นทัศนคติของคนท�ำงานที่มี
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง
นั้น พบว่า คนท�ำงานส่วนใหญ่ “ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วยมาก” ใน
เรื่อง การเลือกกินอาหารตามเพื่อนร่วมงาน
หรือครอบครัว (ร้อยละ 56.4, คะแนนเฉลี่ย
2.51) การเลือกกินอาหาร ขนม และเครื่อง
ดืม่ ตามทีไ่ ด้เห็นหรือได้ยนิ ในโฆษณา (ร้อยละ
59.6, 61 และ 54.7 ตามล�ำดับ คะแนนเฉลีย่
2.35, 2.37 และ 2.52 คะแนนตามล�ำดับ) ใน
ทางตรงกันข้าม คนท�ำงานจ�ำนวนมาก กลับ
“ค่อนข้างเห็นด้วย” หรือ “เห็นด้วยมาก” ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของตนเองว่า เลือก
กินอาหารตามความสะดวก (ร้อยละ 69.7,
คะแนนเฉลี่ย 3.66) ตามความอร่อย (ร้อย
ละ 68.7, คะแนนเฉลี่ย 3.67)และ พิจารณา
จากราคาเป็นหลัก (ร้อยละ 52.3, คะแนน
เฉลี่ย 3.37)
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3.1.5
พฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ
ของคนทำ�งานในโรงงาน

ส�ำหรับพฤติกรรมด้านสุขภาพอื่นๆ ของคน
ท�ำงานในโรงงานใน 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าราว
ร้อยละ 10 ของคนงานในโรงงานสูบบุหรี่ทุก
วันหรือเกือบทุกวัน ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
อย่างน้อยทุกสัปดาห์ประมาณร้อยละ 17
และพบว่า คนงานในโรงงานมีความเครียด
สูงบ่อยครั้ง คือคนงานราวร้อยละ 15 บอก
ว่าตนมีความเครียดสูงทุกวันหรือเกือบทุกวัน

ส�ำหรับพฤติกรรมทีด่ ตี อ่ สุขภาพนัน้ พบว่า คน
ท�ำงานในโรงงานออกก�ำลังกายทุกวันหรือ
เกือบทุกวันรวมกันที่ร้อยละ 17 ในขณะ
ที่ร้อยละ 27 ไม่ออกก�ำลังกายเลยในระยะ
1 ปีที่ผ่านมา

รูป 14
พฤติกรรมทางสุขภาพอื่นๆ ใน 1 ปีที่ผ่านมา
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คนทำ�งานในโรงงาน

ออกกำ�ลังกาย

ทุกวันหรือเกือบทุกวันรวมกัน

17%
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3.1.6
สุขภาพของคนทำ�งานในโรงงาน

ในการส�ำรวจนี้ การประเมินสุขภาพของคน
ท�ำงาน พิจารณาจากตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญๆ ได้แก่
ค่าดัชนีมวลกาย ระดับคอเลสเตอรอล และ
ระดับความดันโลหิต ซึ่งทั้งสามตัวเป็นตัวชี้
วัดด้านภาวะโภชนาการและความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อ นอกจากนี้ เป็นการ
ประเมิ น จากการมี อ าการผิ ด ปกติ แ ละการ
เจ็บป่วยของคนท�ำงานในช่วง 3-6 เดือนที่
ผ่านมา และการประเมินสุขภาพตนเองจาก
ความถี่ในการเกิดขึ้นของอาการเจ็บป่วยเล็ก
น้อยต่างๆ รวมถึงการให้ระดับคะแนนสถานะ
ทางสุขภาพแก่ตนเอง
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รูป 15
กราฟฮิสโตแกรมแสดงค่าดัชนีมวลกายของคนทำ�งาน

รูป 16
ภาวะโภชนาการของคนทำ�งานจำ�แนกตามเกณฑ์
ค่าดัชนีมวลกายขององค์การอนามัยโลก
หมายเหตุ N=506 คน

ดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index)
ค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI ค�ำนวณได้จาก
การน�ำค่าน�้ำหนักตัวของบุคคล (กิโลกรัม)
หารด้วยความสูงยกก�ำลังสอง (เมตร2) ซึ่ง
ค่าที่ได้สามารถน�ำมาใช้ในการพิจารณาภาวะ
โภชนาการของบุคคลได้ว่า อยู่ในระดับที่
เหมาะสม น�้ำหนักตัวน้อยเกินไป น�้ำหนัก
เกินหรือว่าเข้าขั้นอ้วน ซึ่งในการศึกษานี้
ใช้เกณฑ์ค่า BMI ขององค์การอนามัยโลก
ส�ำหรับคนในภูมิภาคเอเชีย เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณา

ที่สุดที่ 16 กก./ม2 และ มากที่สุดที่ 38
กก./ม2 พิจารณาจากกราฟฮิสโตแกรม ค่า
BMI ของคนท�ำงานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน
ช่วงค่า 20-25 กก./ม2 เมื่อน�ำ BMI มาจัด
กลุม่ และพิจารณาตามเกณฑ์ภาวะโภชนาการ
ขององค์การอนามัยโลก พบว่า คนท�ำงาน
ส่วนใหญ่ ถึงเกือบร้อยละ 60 มีระดับมวล
กายที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ ถ้าไม่น้�ำหนัก
เกิน หรือ อ้วน ก็จะผอมเกินไป ในคนท�ำงาน
ทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 42.1เท่านั้นที่มีระดับ
มวลกายที่เหมาะสม กล่าวคือ มีค่าBMI
จากการวิเคราะห์ พบว่าBMI ของคนท�ำงาน อยู่ในช่วง 18.5-23 กก./ม2 ในกลุ่มที่มีระดับ
506 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.3 กก./ม2 มวลกายไม่เหมาะสมนั้น ประมาณ ร้อยละ
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.1) โดยมีค่าน้อย

10 มีมวลกายที่ผอมเกินไป (BMI<18.5)
และมีมากถึงเกือบครึ่ง หรือร้อยละ 50 ที่มี
มวลกายในระดับที่จัดว่า น�้ำหนักเกิน หรือ
เข้าข่ายอ้วนหรืออ้วนมาก โดยแบ่งเป็น น�้ำ
หนักเกิน ร้อยละ 17.0 (23<=BMI<25) อ้วน
ร้อยละ 22.9 (25<=BMI<30) และ อ้วนมาก
ถึงร้อยละ 7.1 (BMI>=30)
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ในการส� ำ รวจครั้ ง นี้ มี ข ้ อ ค� ำ ถามหนึ่ งให้
คนท�ำงานประเมินรูปร่างตนเองว่าเป็นเช่น
ไร (อ้วนไป ก�ำลังดี หรือว่าผอมไป) เมื่อ
น�ำมาเทียบกับภาวะโภชนาการที่พิจารณา
ตามเกณฑ์จากค่า BMI พบว่า คนท�ำงาน
ส่วนใหญ่ สามารถประเมินรูปร่างตนเองได้
ค่อนข้างสอดคล้องกับความเป็นจริง กลุ่มที่
ประเมินว่าตนเองผอมเกินไป ร้อยละ 61.2
มีภาวะโภชนาการผอมเกินไป (BMI<18.5)
กลุ่มที่ประเมินว่าตนเองมีรูปร่างก�ำลังดี ร้อย
ละ 66.8 มีดัชนีมวลกายที่เหมาะสม อย่างไร
ก็ตาม อีกประมาณร้อยละ 25 กลับมีภาวะ
น�้ำหนักเกิน อ้วนถึงอ้วนมาก ส่วนกลุ่มที่
ประเมินว่าตนเองมีรูปร่างอ้วนไป มากกว่า
ร้อยละ 85 ก็มภี าวะน�ำ้ หนักเกิน อ้วนถึงอ้วน
มาก แต่ในกลุ่มนี้ก็มีถึงประมาณ ร้อยละ 13
ที่มีมวลกายเหมาะสม แต่ก็ยังรู้สึกว่าตนเอง
มีรูปร่างอ้วนเกินไป

52

ตาราง 6
ภาวะโภชนาการ (วัดจากค่า BMI) เทียบกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างของตนเอง

ภาวะโภชนาการ
(วัดจาก BMI)

ผอมเกินไป (BMI<18.5)
มวลกายเหมาะสม
(18.5<=BMI<23)
น�้ำหนักเกิน
(23<=BMI<25)
อ้วน (25<=BMI<30)
อ้วนมาก (BMI>=30)
รวม (ร้อยละ)
รวมจ�ำนวน (คน)

คุณคิดว่าตอนนี้คุณรูปร่างเป็นอย่างไร
(ร้อยละ)

รวม

(ร้อยละ)

อ้วนไป

ก�ำลังดี

ผอมไป

0.5

8.5

61.2

10.4

12.7

66.8

38.8

41.9

23.4

15.8

17.4

46.3
17.1
100
205

8.5
0.4
100
247

23.2
7.2
100
501 คน

100
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รูป 18
ความเสี่ยงทางสุขภาพของคนทำ�งาน
จำ�แนกตามค่าคอเลสเตอรอล

ระดับคอเลสเตอรอล

เนื่ อ งด้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นข้ อ มู ล จากผลการ
ตรวจร่างกายประจ�ำปี คนท�ำงานที่สามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอลของ
ตนเองได้มีจ�ำนวนเพียง 301 คน ในจ�ำนวน
นี้ระดับคอเลสเตอรอลของคนท�ำงานมีค่า
อยู่ในช่วง 150-320 mg/dl โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 211.4 mg/dl (ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
34.8) เมื่ อ จ� ำ แนกตามเกณฑ์ ค วามเสี่ ย ง

ของค่าระดับคอเลสเตอรอล พบว่า มีคน
ท�ำงานเพียงร้อยละ 41.2 เท่านั้นที่มีระดับ
คอเลสเตอรอล อยู่ในระดับปกติ (ต�ำ่ กว่า
200 mg/dl) คนท�ำงานถึงร้อยละ 36.5
(มากกว่า 1 ใน 3) มีคอเลสเตอรอลอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (200-239 mg/dl) และ
ถึงร้อยละ 22.3 มีคอเลสเตอรอลในระดับสูง
(เท่ากับหรือมากกว่า 240 mg/dl)

หมายเหตุ N=301 คน เกณฑ์วัดความเสี่ยงทาง
สุขภาพตามระดับค่าคอเลสเตอรอล จาก National Institutes of Health. 2001. ATP
III Guidelines At-A-Glance Quick Desk
Reference. NIH Publication No. 013305

รูป 17
กราฟฮิสโตแกรมแสดงค่าคอเลสเตอรอล
ของคนทำ�งาน
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ความดันโลหิต

จากข้ อ มู ล ความดั นโลหิ ต ของคนท� ำ งาน
ความดันโลหิตในจังหวะหัวใจบีบตัว (N=500
คน) และ หัวใจคลายตัว(N=496 คน) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 126.7 และ 80 มิลลิเมตร
(มม.) ปรอทตามล� ำ ดั บ (ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 14.1 และ 11 มม.ปรอท ตาม
ล�ำดับ)

รูป 19
กราฟฮิสโตแกรมแสดงค่าความดันโลหิต
จังหวะหัวใจบีบตัวและหัวใจคลายตัว
ของคนทำ�งาน
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เมื่อพิจารณาค่าความดันโลหิตทั้งสองค่าร่วม
กัน โดยแบ่งเกณฑ์วัดระดับความดันโลหิต
ที่เหมาะสมออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ ระดับ
ความดันโลหิตเหมาะสม ค่อนข้างสูง สูง สูง
มากและอันตราย และอันตรายมาก พบว่า
มีเพียงประมาณ 1 ใน 5 (ร้อยละ 19.8)
ของคนท�ำงานเท่านั้นที่มีความดันโลหิตอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม กล่าวคือ มีค่าความดัน

โลหิตช่วงหัวใจบีบตัว ต�ำ่ กว่า 120 มม.ปรอท
และช่วงหัวใจคลายตัวต�่ำกว่า 80 มม.ปรอท
คนท�ำงานส่วนใหญ่ มากกว่า 2 ใน 3 มี
ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่ง
หมายถึงในช่วงที่เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคความดันโลหิตสูง และ ถึง 1 ใน 4 ของ
คนท�ำงานมีภาวะของความดันโลหิตสูงขั้น
แรกแล้ว ร้อยละ 4.2 เป็นภาวะความดัน

โลหิตสูงในระดับสูงมากและเป็นอันตราย และ
ถึงร้อยละ 2 อยู่ในระดับอันตรายมาก จาก
ตัวเลขข้างต้น การมีภาวะความดันโลหิตสูง
นับว่าเป็นอีกเรื่องหรือประเด็นทางสุขภาพ
ของคนท�ำงานในโรงงานที่ควรต้องมีการเฝ้า
ระวัง

ตาราง 7
ระดับความดันโลหิตของคนทำ�งาน
จำ�แนกตามเกณฑ์ความเสี่ยงต่อการมีภาวะความดันโลหิตสูง

ระดับความดันโลหิต

เหมาะสม
ค่อนข้างสูง
ความดันโลหิตสูง
สูงมากและอันตราย
อันตรายมาก

ความดันช่วง
หัวใจบีบตัว
(มม.ปรอท)

ความดันช่วง
หัวใจคลายตัว
(มม.ปรอท)

<120

และ

< 80

120-139
140-159
160-179
180 ขึ้นไป

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

80-89
90-99
100-109
110 ขึ้นไป

จ�ำนวนผู้ที่เข้าข่าย(ราย)
เฉพาะ
บีบตัว
292
73
8
3

เฉพาะ
คลายตัว
98
69
17
7

ผู้ที่เข้าข่ายรวม
จ�ำนวน

ร้อยละ
(n=496)

98

19.8

344
126
21
10

69.4
25.4
4.2
2.0

หมายเหตุ (1) เกณฑ์วัดความเสี่ยงความดันโลหิตสูงจาก Aram V. Chobanian. 2003. “The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure”. JAMA, Vol 289, No. 19. Pp. 2560-2572; (2) เนื่องจาก เงื่อนไขของระดับความดันโลหิตสูง มีลักษณะเป็น “หรือ”
ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างบางคนอาจเข้าข่ายมากกว่า 1 กลุ่ม ผลรวมร้อยละจึงมากกว่า 100
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การเจ็บป่วย อาการผิดปกติ
การประเมินสุขภาพตนเอง
จากการสอบถามเกี่ยวกับ การเจ็บป่วยใน
ระดับทีไ่ ม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติ ในรอบ
6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีคนท�ำงานที่เคย
เจ็บป่วยที่ประมาณ 1 ใน 4 ของคนท�ำงาน
ทั้งหมด (N=500 คน)
ส�ำหรับ อาการผิดปกติในช่วง 3 เดือนที่
ผ่ า นมา ที่ ค นท� ำ งานรายงานว่ า มี อ าการ
เหล่านั้นมากที่สุดโดยเกิดค่อนข้างบ่อยหรือ
เป็นประจ�ำเกือบทุกวัน 5 อันดับแรก ได้แก่
อันดับหนึ่ง อาการรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย
(ร้อยละ 26.9) อันดับสอง อาการปวดหัว
เวียนหัว (ร้อยละ 22.2) อันดับสาม ปวด
กล้ามเนื้อรู้สึกชา (ร้อยละ 20.4) อันดับสี่
ปวดตา (ร้อยละ 17.7) และ อันดับห้า เป็น
หวัดหรือเป็นไข้(ร้อยละ 9.7)
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รูป 20
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคนทำ�งานในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา จำ�แนกตามความถี่ของอาการ
หมายเหตุ N=500 คน

อันดับหนึ่ง

26.9%
อาการรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย

จากการให้ ค นท� ำ งานประเมิ น สุ ข ภาพใน
ปัจจุบันของตนเองด้วยการให้คะแนนจากค่า
0-10 คะแนน โดยที่ 0 คะแนนหมายถึง
แย่ที่สุดและ 10 คะแนนหมายถึงดีมากที่สุด
จากคนท�ำงาน 497 คน พบว่า ค่าคะแนน
สุขภาพโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 6.9 (ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 1.5) โดยคนท�ำงานส่วนใหญ่
ร้อยละ 30 และ 25 ให้ค่าคะแนนสุขภาพ
ตนเองเท่ากับ 7 คะแนน และ 8 คะแนน
ตามล�ำดับ

รูป 21
ค่าคะแนน 0 (แย่ที่สุด) ถึง 10 (ดีที่สุด)
ที่คนทำ�งานประเมินสุขภาพของตนเองในปัจจุบัน
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3 .2

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหาร
ต่อพฤติกรรมการบริโภค
วัตถุประสงค์ประการส�ำคัญของการศึกษา
ในครั้งนี้ คือการเข้าใจถึงบทบาทของสภาพ
แวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภค
และสุขภาพของพนักงานในโรงงาน โดยการ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ทางอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคมาจาก
การศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ในเชิงปริมาณเป็นการน�ำเทคนิคการวิเคราะห์
เชิงสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
แวดล้อมทางอาหารและรูปแบบการบริโภค
อาหาร โดยจะใช้ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์
(Logistic Regression) ในการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์
ในการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ ตัวแปร
ตามที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว แปรที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารใน 1 ปีที่ผ่าน
มาของพนักงานในโรงงาน ซึ่งจะวิเคราะห์
ทั้งรูปแบบการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
เช่น การรับประทานผักและผลไม้เป็นประจ�ำ
และรูปแบบการบริโภคที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น
การดื่มน�้ำอัดลม การรับประทานของหวาน
อาหารไขมันสูง และขนมกรุบกรอบเป็นประจ�ำ

58

ตั ว แปรทั้ ง หมดในพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหารนี้ได้มาจากการสอบถามถึงพฤติกรรม
ของพนั ก งานโรงงานในปี ที่ ผ ่ า นมา โดย
ให้ พ นั ก งานให้ ค ะแนนความถี่ ข องแต่ ล ะ
พฤติกรรม โดยความถี่มีตั้งแต่ ทุกวัน เกือบ
ทุกวัน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง สัปดาห์ละครั้ง
1-2 ครั้งต่อเดือน หรือ ไม่เลย เพื่อปรับ
ตัวแปรให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ถดถอย
โลจิสติกส์ การวิเคราะห์จึงได้แบ่งความถี่
ทั้งหมดนี้เป็น 2 ระดับ คือ มีพฤติกรรมนี้
เป็นประจ�ำและไม่ได้มพี ฤติกรรมนีเ้ ป็นประจ�ำ
โดยเป็นประจ�ำหมายถึง ทุกวัน หรือเกือบ
ทุกวัน หากความถี่น้อยกว่านั้น จะถูกจัดว่า
ไม่ได้มีพฤติกรรมนี้เป็นประจ�ำ
นอกจากพฤติกรรมโดยรวมใน 1 ปีที่ผ่านมา
แล้ว ตัวแปรตามอีกตัวแปรหนึ่งที่สะท้อนถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของพนักงานได้
อย่างดี คือรายการอาหารที่พนักงานระบุว่า
ได้รับประทานเมื่อวาน (24 hour recall)
เนื่องจากสามารถสะท้อนถึงประเภทอาหาร
ที่บริโภคจริง จึงจะน�ำตัวแปรนี้มาวิเคราะห์
เพิ่มเติมเพื่อศึกษารูปแบบการบริโภคอาหาร

ว่าคนท�ำงานในโรงงานได้บริโภคผัก ผลไม้
ของหวาน หรือขนมกรุบกรอบเมื่อวานนี้
หรือไม่ ถึงแม้ว่าตัวแปรนี้ค่อนข้างมีความ
แม่นย�ำในการสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร แต่ข้อเสียของตัวแปรนี้ คือ
รายการอาหารที่รับประทานเมื่อวานนี้ อาจ
ไม่สามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยทั่วไปของพนักงานคนนั้นได้
ดังนั้น การศึกษานี้จะวิเคราะห์ด้วยการถด
ถอยโลจิสติกส์โดยใช้ตัวแปรทั้งที่เป็นภาพ
โดยรวมที่จะสะท้อนถึงรูปแบบการบริโภค
อาหารในภาพใหญ่ ข องพนั ก งานโรงงาน
ว่าโดยทั่วไปแล้วพนักงานมีพฤติกรรมการ
บริโภคเป็นอย่างไรผ่านตัวแปรความถี่ของ
พฤติกรรมต่างๆ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และ
ตัวแปรที่สะท้อนให้เห็นถึงประเภทอาหาร
ที่พนักงานได้บริโภคจริงในหนึ่งวัน ส่วน
ตัวแปรทางด้านสุขภาพนั้น ไม่ได้น�ำมาใช้
เพื่อเป็นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ในครั้งนี้
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอาหารไม่ได้ส่ง
ผลโดยตรงต่อสุขภาพ แต่เป็นการส่งผลทาง
อ้อมผ่านพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อ การเข้าถึงแหล่งอาหาร (Accessibility)
รูปแบบการบริโภคโดยตรงจึงมีความเหมาะ ถูกจ�ำกัดด้วยเวลา
สมกว่า
นอกจากนั้ น ในแง่ ร าคาอาหารที่ จ ะ
ส�ำหรับตัวแปรต้นที่จะน�ำมาใช้วิเคราะห์นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจ่าย
ตัวแปรที่ส�ำคัญคือสภาพแวดล้อมทางอาหาร (Affordability) การศึกษานี้ได้พิจารณาถึง
ซึ่งสภาพแวดล้อมทางอาหารนี้ ครอบคลุม นโยบายของโรงงานในการควบคุ ม ราคา
ตั้ ง แต่ ส ภาพแวดล้ อ มของโรงงาน ไปจน อาหารในโรงอาหาร เพื่อให้สะท้อนให้เห็น
ราคาอาหารที่มีจ�ำหน่ายในโรงงานเปรียบ
กระทั่งสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ
เทียบกับทางเลือกอื่นๆ ซึ่งนโยบายในการ
ส�ำหรับสภาพแวดล้อมทางอาหารของโรงงาน ควบคุมราคาของโรงงานสามารถส่งผลต่อรูป
นั้ น สิ่ ง ที่ น� ำ มาพิ จ ารณาคื อ ประเภทของ แบบการบริโภคอาหารของพนักงานได้
ร้ า นอาหารที่ มี อ ยู ่ ใ นบริ เ วณโรงงาน โดย
แบ่งเป็นภายในโรงงานและรอบรั้วโรงงาน
ไม่เกิน 300 เมตร เพื่อที่ให้เห็นความแตก
ต่างของโรงงานต่างๆ ในด้านประเภทอาหาร
ที่มีจ�ำหน่าย (Availability) เช่น มีโรงอาหาร
ร้านค้า รถเข็น หาบเร่ ร้านอาหารหรือ
ไม่ สาเหตุที่พิจารณาแหล่งอาหารในรัศมี
เพียง 300 เมตรนั้น เป็นเพราะพนักงาน
โรงงานมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นเวลาพั ก กลางวั น
จึ งไม่ มี ค วามสะดวกที่ จ ะไปแหล่ ง อาหาร
อื่ น ที่ อ ยู ่ ไ กล เนื่ อ งจากความสามารถใน
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ในการศึกษาในครั้งนี้ จึงได้แบ่ง
โรงงานเป็น 4 ประเภทตาม
ลักษณะของสภาพแวดล้อมทาง
อาหารของโรงงานดังนี้

1.
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2.

โรงงานที่ไม่มีโรงอาหาร
มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

โรงงานที่มีโรงอาหาร
ไม่มีการควบคุมราคา
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

โรงงานประเภทนี้ไม่ได้จัดโรงอาหารหรือร้านค้า
ภายในโรงงานส�ำหรับพนักงาน โดยพนักงานหาก
ต้องการซื้ออาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม ต้องไปซื้อ
ตามร้านอาหาร ร้านค้า หาบเร่ริมถนน ที่อยู่รอบ
รั้วโรงงาน โดยโรงงานเหล่านี้จะอนุญาตให้หาบเร่
มาขายหน้าโรงงานได้ บางโรงงานอนุญาตให้เข้ามา
ขายในบริเวณโรงงานด้วย

โรงงานเหล่านี้มีโรงอาหารและร้านค้าบริการให้กับ
พนักงาน แต่ไม่ได้ควบคุมราคาอาหารที่จ�ำหน่าย
ในโรงอาหาร พนักงานในโรงงานประเภทนีส้ ามารถ
เลือกซื้ออาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มได้จากทั้ง
ภายในหรือรอบรั้วโรงงาน ถือได้ว่าโรงงานประเภท
นี้มีความหลากหลายของแหล่งอาหารมาก

3.

4.

โรงงานที่มีโรงอาหาร
มีการควบคุมราคา
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

โรงงานที่มีโรงอาหาร
มีการควบคุมราคา
และไม่มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

โรงงานประเภทนี้จะคล้ายคลึงกับโรงงานประเภท
ที่ 2 เพียงแต่โรงงานประเภทนี้มีการควบคุมราคา
อาหารที่จ�ำหน่ายในโรงอาหาร ดังนั้นราคาอาหาร
ในโรงงานประเภทนี้ จ ะมี ร าคาถู ก กว่ า อาหารที่
จ�ำหน่ายนอกโรงงาน อย่างไรก็ตาม พนักงานยัง
คงมีทางเลือกในการซื้ออาหาร ขนม และเครื่อง
ดื่มจากรอบรั้วโรงงาน จึงมีความหลากหลายของ
แหล่งอาหารมาก

โรงงานประเภทนี้มีโรงอาหารที่ควบคุมราคา แต่
มีข้อจ�ำกัดด้านความหลากหลายของแหล่งอาหาร
เนื่องจากโรงงานประเภทนี้ไม่อนุญาตให้มีหาบเร่
มาขายบริเวณรอบรั้วโรงงาน และตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม จึงไม่มีร้านอาหาร ร้านค้า ร้าน
สะดวกซื้อ หรือร้านโชว์ห่วยตั้งอยู่ใกล้โรงงาน
ดังนั้นด้วยข้อจ�ำกัดของเวลาพัก ทางเลือกทาง
อาหารของพนักงานในโรงงานประเภทนีจ้ งึ ถูกจ�ำกัด
อยู่เพียงอาหารและเครื่องดื่มที่มีจ�ำหน่ายในบริเวณ
โรงงานเป็นหลัก
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ส�ำหรับสภาพแวดล้อมทางอาหารที่มาจาก
สังคมรอบตัวและเศรษฐกิจ ได้แก่ จ�ำนวน
สมาชิ กในครั ว เรื อ น ลั ก ษณะการท� ำ งาน
อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน และเพื่อน
ร่วมงาน และโฆษณา เป็นต้น ส่วนตัวแปร
ควบคุมอื่นๆ ได้แก่ ลักษณะทางประชากร
และความรู้และทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
พนักงานในโรงงานลักษณะประชากรที่น�ำมา
วิเคราะห์เป็นตัวแปรควบคุม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานะสมรส ระดับการศึกษา และราย
ได้ ส่วนความรู้ด้านโภชนาการ เป็นการรวม
คะแนนจากการตอบค�ำถามเกี่ยวกับความรู้
ด้านโภชนาการได้ถูกต้อง ส่วนทัศนคตินั้น
เป็นทัศนคติต่อสุขภาพตนเอง เช่น มอง
ว่ารูปร่างของตนเองในปัจจุบันเป็นอย่างไร
และสุขภาพโดยรวมของตนเป็นอย่างไร และ
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารโดยรวม เช่น
การให้ความส�ำคัญกับความอร่อย ความ
สะดวก ราคาและคุณค่าทางโภชนาการผล
จากการวิจัยเชิงปริมาณแสดงอยู่ในตาราง 8
และตาราง 9
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นอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้ว
การศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการ
สนทนากลุ่ม 6 กลุ่มใน 3 โรงงาน เพื่อให้
เข้าใจบทบาทของสภาพแวดล้อมทางอาหาร
ต่อรูปแบบการบริโ ภคอาหารที่ลึกมากขึ้น
ผลการวิเคราะห์จากทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จะน�ำเสนอตามกรอบแนวคิดด้าน
สภาพแวดล้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ปัจเจกบุคคลดังที่ได้น�ำเสนอไปในบทที่ 1
คือจะมองปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อรูปแบบการบริโภค
ใน 4 ระดับ คือปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
สภาพแวดล้อมด้านสังคม ปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ และปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อมมหภาค

3.2.1
ปัจจัยด้านบุคคล

ปัจจัยด้านบุคคลที่น�ำมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
โดยทั่วไปแล้ว พบว่าพนักงานโรงงานที่อายุ
ยังน้อย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดี
ต่อสุขภาพ คือ มีแนวโน้มในการบริโภคของ
หวาน อาหารที่มีไขมันสูง และดื่มน�้ำอัดลม
มากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า
จากการสนทนากลุ ่ ม พบข้ อ มู ลในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ผู้ร่วมสนทนาที่มีอายุน้อยกว่าจะ
มีความกังวลเรื่องอาหารการกินน้อยกว่า มี
แนวโน้มในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
ตามใจปากมากกว่า ไม่ได้ค�ำนึงถึงคุณค่าทาง
โภชนาการหรือความพอดี จึงมีพฤติกรรม
การบริโภคทั้งอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก
ผลไม้ และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น
ขนมกรุบกรอบ มากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า

“

หนูจะมีปัญหาเรื่องของการกิน
กินเหมือนเด็ก ขนมที่เค้าเรียกว่า
ขนมขยะชอบมาก ขนมมันฝรั่ง
ทอดกรอบ ขนมปังกรอบเคลือบ
ช็อกโกแลต ขนมขบเคี้ยว เป็นคนที่
กินได้ทุกอย่าง กินไม่สนใจอะไรทั้ง
นั้น ผักก็กิน ผลไม้ก็กิน ผลไม้กิน
ทีได้เป็นโล
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่ไม่มีโรงอาหาร
มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

”
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ความรู้ด้านโภชนาการ

“บางทีคนอื่นกินอาหารเพื่อสุขภาพ
แต่เราไม่อร่อย เราก็รู้อยู่
(ว่ามีประโยชน์) แต่ว่ามันไม่อร่อย
พนักงานในสำ�นักงาน
ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

เป็นปัจจัยด้านบุคคลหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการ
เลือกบริโภคอาหารของพนักงานในโรงงานได้
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า
ความรู้ด้านโภชนาการ ส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของคนงานในโรงงานบ้าง
คือผู้ที่มีคะแนนความรู้ด้านโภชนาการสูง มี
พฤติกรรมการบริโภคของหวานและน�ำ้ อัดลม
น้อย และบริโภคผลไม้มากกว่ากว่าผู้ที่มี
คะแนนโภชนาการน้อยผลการวิจัยจึงสะท้อน
ให้เห็นว่าระดับความรู้ด้านโภชนาการเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ยังคงพบว่าผู้ที่
มีความรู้ทางโภชนาการสูง มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารทอดสูงขึ้นด้วย ความรู้ด้าน
โภชนาการจึงไม่ใช่ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสิน
ใจเลือกบริโภคทั้งหมด

ไม่ได้สนใจตรงนั้น (คุณค่าทางอาหาร)
ว่าอิ่มไว้ก่อน อร่อยแล้วอิ่มพอแล้ว
เพราะว่าเราก็ไม่ได้กินอะไรมากมาย
ก็แค่กินพออิ่ม
พนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

ทัศนคติตอ่ การบริโภคอาหารเป็นปัจจัยส�ำคัญ
อี ก ประการที่ ส ่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการบริ โ ภค
อาหารของพนักงานในโรงงาน จากผลการ
ศึกษาเชิงปริมาณชีใ้ ห้เห็นว่า ผูท้ เี่ ลือกบริโภค
อาหารด้วยเหตุผลเพราะความอร่อยเป็นหลัก
มีแนวโน้มในการบริโภคผลไม้น้อยกว่าผู้ที่ไม่
ได้เลือกบริโภคอาหารด้วยความอร่อยเป็น
หลัก และมีแนวโน้มในการบริโภคน�้ำอัดลม
มากขึ้นจึงเห็นได้ว่า หากรสชาติเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในเลือกบริโภคอาหารของพนักงานใน

“

กินได้หมด แต่ว่าจะเน้นที่รสชาติ
มากกว่า ถ้ารสชาติไม่ดีก็ไม่กินเลย
พนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และไม่มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน
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”

(ที่ไม่กินอาหารดูแลสุขภาพ
อย่างคนอื่นเพราะ) มันกินไม่ได้
มันขม คือมันกินไม่ได้เลย
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มี
โรงอาหาร และมีอาหารจำ�หน่าย
รอบรั้วโรงงาน

”

โรงงาน แนวโน้มการบริโภคอาหารที่ดีและ
มีประโยชน์ต่อสุขภาพจะน้อยลง โดยเฉพาะ
หากอาหารประเภทนั้นรสชาติไม่ถูกปาก
การสนทนากลุ ่ ม แสดงให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ
ของรสชาติอาหารเหนือคุณค่าทางอาหารใน
การเลือกบริโภค การสนทนากลุ่มพบว่าโดย
มาก ผู้เข้าร่วมสนทนามีความรับรู้ตามความ
เข้าใจตนเองอยู่แล้ว ว่าอาหารประเภทใดมี
ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ แต่หากให้ความ
ส�ำคัญกับรสชาติเป็นหลักก็จะเลือกที่ความ
อร่อยมากกว่าคุณประโยชน์ของอาหาร ถึงแม้
จะเห็นตัวอย่างคนรอบข้างรับประทานอาหาร
เพือ่ สุขภาพ ก็ไม่คดิ ทีจ่ ะท�ำตาม โดยคิดว่าไม่
ได้รับประทานเป็นปริมาณที่เยอะเกินไปจน
กระทั่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของตน

ความสะดวก
ในการเลือกบริโภคอาหาร

“

น้ำ�อัดลมก็ทานบ้าง ถ้านึกอยากกระหาย
เดือนละ 3-4 ครั้ง มีขายที่สโมสร
มีขายทุกอย่างเหมือนในร้านสะดวกซื้อ
พนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการก�ำหนดรูป
แบบการบริโภคอาหาร ข้อมูลเชิงปริมาณชี้
ให้เห็นว่า หากความสะดวกเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการเลือกซื้อ ประเภทอาหารที่บริโภคก็
จะมีแนวโน้มเป็นอาหารที่หาซื้อได้ง่าย การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสะดวก
และรูปแบบการบริโภคอาหารพบว่า ผู้ที่ให้
ความส�ำคัญกับความสะดวกในการเลือกซื้อ
อาหาร จะมีพฤติกรรมการดื่มน�้ำอัดลมและ
บริโภคขนมกรุบกรอบมากกว่าผูท้ ไี่ ม่ให้ความ
ส�ำคัญกับความสะดวกมากนักซึ่งทั้งน�้ำอัดลม
และขนมกรุบกรอบเป็นอาหารที่หาซื้อได้ง่าย
มีจำ� หน่ายทัว่ ไป สามารถซือ้ ได้ในร้านสะดวก
ซื้อ โชว์ห่วย หรือสหกรณ์ภายในโรงงาน จึง
เหมาะกับการเลือกซือ้ เป็นอาหารว่างระหว่าง
วันส�ำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก ในขณะ
ที่ทางเลือกอื่นที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า เช่น
ผลไม้ ไม่ใช่ทางเลือกที่สะดวก เนื่องจาก
ในโรงงานที่ท�ำการส�ำรวจไม่มีโรงงานใดขาย
ผลไม้อย่างเป็นประจ�ำเลย ผู้ที่ให้ความส�ำคัญ
กับความสะดวกจึงมีแนวโน้มเลือกบริโภค
ขนมกรุ บ กรอบและน�้ ำ อั ด ลมที่ ห าซื้ อ ได้
ง่ายมากขึ้น

ผมว่ายังกินไม่ดีต่อสุขภาพ เพราะว่าไม่ค่อยได้เลือกกินอะไร
มาก ก็คืออะไรที่สะดวก สมมติว่าเจอ อยากกิน
ก็ซื้อเลย ไม่ได้เลือกว่าอะไรมากมาย
เจอปุ๊บซื้อเลย ส่วนใหญ่เจออะไรก็กินอย่างนั้น
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และไม่มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

โดยทั่วไปคิดว่ากินดีประมาณหนึ่ง เพราะว่าอยู่แค่สองคนกับ
ลูกเท่านั้น สามารถที่จะเลือกกินอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย แต่อุปสรรคคือการหาซื้อ ความสะดวกในการที่จะ
ไปหาซื้อ บางอย่างเราก็ต้องนั่งรถไปไกลนิดนึง เราก็เอาแค่
ใกล้ๆ ซื้อไว้ใส่ตู้เย็น ถ้าสมมติว่าหมดเราก็ไข่เจียวไว้ก่อน
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

ชอบอาหารที่แห้ง แล้วแห้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทอด
รู้ว่าไม่ดีแต่ก็กินเพราะความง่าย พูดง่ายๆ คือไม่รู้จะกินอะไร
แล้ว ยิ่งถ้ากินคนเดียวก็จะอาศัยที่ง่าย สะดวก
เราไม่ต้องไปนั่งทำ�เอง ซื้อไปเสร็จสรรพ นั่งกินก็จบ
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และไม่มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

บางทีเราเบื่อกับข้าว ก็กินเป็นอาหารด่วนไป
ซื้อจากร้านสะดวกซื้อให้เค้าเวฟให้ หรือไม่ก็ซื้อสำ�เร็จเอา
ไม่ค่อยได้ทำ�
พนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานที่มีโรงอาหาร

”
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ระดับรายได้
ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหาร
ที่มีประโยชน์

นอกจากนั้น ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
พบว่ า ระดั บ รายได้ ส ่ ง ผลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
อาหารที่มีประโยชน์ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
เห็นว่า อาหารที่ดีและมีประโยชน์เป็นอาหาร
ที่มีคุณภาพและราคาแพง และจะเลือกซื้อมา
รับประทานต่อเมื่อมีเงินเพียงพอ

“

ตอนนี้ยังกินไม่ดี เพราะถ้ามีเงินก็จะซื้อแต่ของดีๆ
มากิน เช่น พวกผลไม้ ปลา มีเงินก็ซื้อปลานึ่งมาทำ�กิน

พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

พอไม่มีเงิน เราก็กินอะไรก็ได้ ขอให้อิ่มท้องไม่หิว
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน
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”

3.2.2
ปัจจัยด้านสังคม

“

ชอบกินจุบจิบ ไม่รู้ว่าจะเลิกอย่างไร
ถ้าหากจะไม่ช่วยเขากินก็จะหาว่าไม่มีน้ำ�ใจ
เดี๋ยวเข้าพวกไม่ได้ เข้ากลุ่มไม่ได้
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่ไม่มีโรงอาหาร
มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

เครือข่ายคนรอบข้าง

ปัจจัยด้านสังคมหมายถึงเครือข่ายคนรอบ
ข้างที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นประจ�ำ
เช่น ครอบครัว เพือ่ น หรือเพือ่ นร่วมงาน ซึง่
บุคคลเหล่านี้สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของปัจเจกบุคคลได้ หลาย
ครั้งการบริโภคอาหารเป็นพฤติกรรมที่ท�ำ
ด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อเข้าสังคม เช่น การรับ
ประทานอาหารร่วมกัน หรือการรับประทาน
ขนมด้วยกัน การบริโภคอาหารในสังคมไทย
จึงเป็นกิจกรรมหนึง่ ทีม่ ไี ว้สำ� หรับการสังสรรค์
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จากการศึกษาทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ พบว่าสังคมมี
อิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเป็นอย่างมาก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า

แค่สี่เดือนที่ผ่านมา น้ำ�หนักขึ้นมา 3-4
โล เจ้านายเลี้ยงดีมาก เดี๋ยวก็พาไปทาน
จะไม่กินก็ไม่ได้ เสียมารยาท

การที่บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อการบริโภค
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
อาหาร จะส่งผลให้มีแนวโน้มบริโภคขนม ควบคุ
มราคา และไม่มีอาหารจำ�หน่าย
กรุบกรอบใน 1 วันสูงกว่าผู้ที่บุคคลรอบข้าง รอบรั้วโรงงาน
ไม่มีอิทธิพล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริโภค
ขนมกรุบกรอบมีมิติเชิงสังคมในการตัดสินใจ
ช่วงหลังงานอีเว้นท์เยอะ เจอเพื่อนๆ
เลือกบริโภค
ในเชิงคุณภาพ พบว่าการบริโภคอาหารเป็น
กิจกรรมเพื่อเข้าสังคม ทั้งกับเจ้านาย เพื่อน
ร่วมงาน และครอบครัว หากไม่รว่ มกิจกรรม
ดังกล่าว อาจส่งผลลบต่อความสัมพันธ์ได้
การร่วมรับประทานอาหารหรือของว่างเพื่อ
เข้าสังคมหลายครั้งจึงน�ำไปสู่การบริโภคเกิน
ความจ�ำเป็น

บ่อยๆ บางครั้งก็ปฏิเสธลำ�บาก
ปกติอยู่บ้านคนเดียว ก็เลยหาเรื่องไป
ทานข้าวกับเพื่อนบ่อยๆ ไปกับเพื่อนก็เต็ม
ที่ ก็เหมือนสังสรรค์ เราก็สังสรรค์ด้วย
การกินข้าว กินเลี้ยงทีก็จัดเต็ม
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และไม่มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

ที่บ้านทำ�กับข้าวกันเยอะมาก
เป็นครอบครัวใหญ่ เวลาไปเจอกัน
ก็ไม่มีอะไร หาเรื่องว่าจะทำ�อะไรทานกัน
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
ควบคุมราคา และไม่มีอาหารจำ�หน่าย
รอบรั้วโรงงาน

”
67

ครอบครัว

ครอบครัวเป็นตัวก�ำหนดสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่ส�ำคัญอีกประการ การพักอาศัยคน
เดียว หรือพักอาศัยกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
กับคู่สมรสหรือญาติพี่น้องสามารถส่งผลต่อ
รูปแบบการบริโภคอาหารได้โดยตรง ผลการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่า ยิ่งมีสมาชิกใน
ครัวเรือนมาก โอกาสในการบริโภคน�้ำหวาน
เป็นประจ�ำ ของทอด และน�้ำอัดลมมากกว่า
ครัวเรือนที่มีสมาชิกน้อย นอกจากนั้นยังพบ
ว่า ผู้ที่ไม่ได้อยู่กับคู่สมรสและผู้ที่หย่าร้าง/
หม้ายมีแนวโน้มบริโภคทั้งผักและผลไม้เป็น
ประจ�ำน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด
สาเหตุประการหนึ่งที่ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับ
คู่สมรสมีแนวโน้มบริโภคผักและผลไม้น้อย
อาจเป็นเพราะการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามคู่สมรส จากการสนทนา
กลุ่มพบว่า คู่สมรสมีอิทธิพลต่อรูปแบบการ
บริโภคอาหาร
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“

เป็นคนที่ทานผักมาตั้งแต่เด็กๆ
ก็จะฝึกสามีทานผักด้วยกัน
เค้าเป็นคนที่บ้านเน้นเนื้อหมูเป็นหลัก
พอมาอยู่กับเราก็จะเอาแกงหมู
ผัดหมู เราก็ต้องเลิก ให้เป็นผัก
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และไม่มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

”

“
ในขณะที่ ค รอบครั วใหญ่ โดยเฉพาะที่ มี
ผู้อาศัยหลายรุ่น อาหารการกินจะหลาก
หลาย ท�ำให้รูปแบบการบริโภคอาหารของ
สมาชิกในครัวเรือนหลากหลายตามไปด้วย
ส่วนสมาชิกวัยเด็กในครัวเรือนโดยมากจะมี
อิทธิพลทางด้านเครื่องดื่มรสหวานและขนม
กรุบกรอบเป็นพิเศษ

คนหลายวัยที่อยู่ด้วยกัน เด็กวัยรุ่น ผู้สูงวัย แล้วก็ลูกเรา
ตัวเรา ก็ต้องทำ�กับข้าวเผื่อด้วย คือไม่ใช่ว่าเรากินได้อย่าง
เดียว แต่ต้องทำ�เผื่อคนในครอบครัวด้วย”
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

เมื่อก่อนลูกซื้อชาเขียว เรากินไม่เป็น
พอลูกซื้อมาเราก็กินด้วยแล้วก็ติด เหมือนกินแล้วมีแรง
สดชื่น บางทีช่วงเย็นกลับไป 2 ขวด ช่วงเที่ยงๆ
บางทีก็ต้องออกไปซื้อชาเขียวนี่แหละ
พนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานที่ไม่มีโรงอาหาร
มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

ปกติไม่ค่อยกินขนมกรุบกรอบ แต่ซื้อให้ลูก เราก็จะช่วยลูก
กินด้วย ถ้าวันไหนไม่ซื้อให้ ลูกก็จะมองหน้า ก็ต้องซื้อให้
พนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานที่ไม่มีโรงอาหาร
มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

”
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3.2.3
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ

สภาพแวดล้ อ มทางอาหารในโรงงานเป็ น
ปั จ จั ย ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการบริ โ ภค
อาหารของพนักงานในโรงงานได้ พนักงาน
อาจมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส�ำคัญ
กับการบริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ
แต่หากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�ำนวย กล่าว
คือ หากไม่มีทางเลือกอาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพจ�ำหน่าย ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารได้ หรือราคา
อาหารเหล่านั้นมีราคาสูง สิ่งเหล่านี้เป็น
อุป สรรคที่ ส ่ ง ผลต่ อ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของพนักงานเหล่านี้ได้
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จากการศึกษาเชิงปริมาณ
พบว่า
โรงงานที่มีทางเลือกแหล่งอาหารหลากหลายส�ำหรับคนงานในโรงงาน คือโรงงานที่มี
ทั้งโรงอาหารร้านค้าในโรงงาน และอาหารอื่นๆ รอบรั้ว พบว่าคนงานเหล่านี้มีแนว
โน้มบริโภคผักเป็นประจ�ำน้อยกว่า และมีแนวโน้มการดื่มน�้ำอัดลมเป็นประจ�ำมากกว่า
โรงงานทีไ่ ม่มที างเลือกอาหารทีห่ ลากหลายเท่าคือโรงงานทีม่ เี พียงโรงอาหารเป็นแหล่ง
อาหารหลัก
นอกจากนี้ โรงงานที่ไม่มีโรงอาหารหรือร้านค้าในโรงงานเลย มีเพียงอาหารรอบรั้ว
โรงงานเท่านั้น พบว่า พนักงานในโรงงานเหล่านั้นมีแนวโน้มการบริโภคทั้งของที่
มีประโยชน์และไม่ประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น ผลจากการวิเคราะห์เชิงสถิติพบว่า
พนักงานที่มีเพียงอาหารที่จ�ำหน่ายรอบรั้วโรงงานมีแนวโน้มการบริโภคทั้งขนมกรุบ
กรอบและผลไม้มากกว่าพนักงานที่อยู่ในโรงงานที่มีเพียงโรงอาหารและร้านค้าภายใน
โรงงานให้กับพนักงาน

“
ไม่ค่อยขออนุญาตเพื่อออกไปกินอย่างเดียว
ส่วนใหญ่ออกไปทำ�ธุระมากกว่า รีบไปแล้วก็กลับมากินที่นี่
ถ้าจะออกทุกวันก็ออกได้ แต่เราขี้เกียจเอง
ถ้าไม่เกรงใจคนเซ็นอนุมัติก็ออกได้บ่อยๆ

จากการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผ่านการสนทนากลุ่ม พบว่า
พนักงานที่อยู่ในโรงงานที่มีโรงอาหารมักไม่
ค่อยออกไปรับประทานอาหารกลางวันข้าง
นอกโรงงาน โดยสาเหตุหลักคือข้อจ�ำกัดทาง
เวลาที่มีเวลาพักกลางวันเพียง 1 ชั่วโมง
การขออนุญาตออกนอกโรงงานต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายงานจึงจะมีเฉพาะใน
วันพิเศษ เช่น วันที่เงินเดือนออก ที่จะออก
ไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้าง แต่โดย
มากเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อไปรับ
ประทานก๋วยเตี๋ยวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงงาน
เนื่องจากยังมีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลา นอกจากนี้
ทางโรงงานเองมักไม่อยากให้พนักงานออก
ไปรับประทานอาหารกลางวันข้างนอกด้วย
เหตุผลความปลอดภัย ดังนั้นโดยมากแล้ว
พนักงานมักรับประทานอาหารกลางวันใน
โรงงาน

พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
ไม่ควบคุมราคา และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

มีเรื่องของเวลามาจำ�กัด
ชั่วโมงหนึ่งถ้าไปกันกลุ่มหนึ่งหลายๆ คนจะไม่ทัน
เรื่องรถติดอีก ถ้าไปกันหลายคนผมก็ต้องเปลี่ยน
จากมอเตอร์ไซค์เป็นรถใหญ่แทน
ก็ต้องมีเวลารถติดอีก เวลาก็จะไม่พอ
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่ไม่มีโรงอาหาร
มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

ปกติทานที่โรงอาหาร
เพราะที่นี่จะมีกฎอยู่ว่าช่วงเที่ยง
ไม่ให้พนักงานออกไปข้างนอก เพื่อความปลอดภัยด้วย
รถเยอะต่างบริษัทออกมาก็ชนกัน
เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัย
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
ควบคุมราคา และไม่มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

”
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ความหลากหลาย
ของแหล่งอาหาร

ในประเด็นเรื่องความหลากหลายของแหล่ง
อาหาร พบว่าโรงงานประเภทที่มีโรงอาหาร
มักมีทางเลือกอาหารที่ไม่หลากหลาย ร้าน
ค้าในโรงงานโดยมากจะมีอย่างมากไม่เกิน 2
ร้าน โดยรายการอาหารจะเป็นไปตามทีแ่ ม่คา้
หรือฝ่ายบุคคลก�ำหนด พนักงานในโรงงาน
ประเภทนี้จึงไม่มีทางเลือกมากนักซึ่งตรงนี้
อาจส่งผลดีต่อพฤติกรรมการบริโภคได้ ถ้า
หากควบคุมรายการอาหารให้มปี ระโยชน์เพือ่
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทีม่ อี าหารทีด่ ตี อ่
สุขภาพเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ทางโรงงานจะควบคุม
ประเภทอาหารที่ขายในโรงงานได้ แต่คน
ท� ำ งานในโรงงานยั ง คงต้ อ งการอาหารที่
ถูกปากเป็นหลัก กล่าวคือปัจจัยเรื่องรสชาติ
ยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลสู ง แม้ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่
ถูกควบคุม เมื่ออาหารไม่ถูกปาก คนงาน
มักทนรับประทาน หรือไม่จะเลือกซื้อขนม
หรือนมจากร้านค้ามารับประทานเป็นอาหาร
กลางวันแทน
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“

วันไหนถ้าเจอเป็นอาหารอีสาน
ก็จะเป็นอีสานหมดเลย บางทีเรากินไม่ได้ ไม่อยากกิน
ก็ต้องทนกินเอา

พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
ไม่ควบคุมราคา และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

บางทีอาหารไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ ก็ซื้อขนมไปกินบ้าง
ส่วนใหญ่ก็ซื้อจากมินิมาร์ท
พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
ควบคุมราคา และไม่มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

”

ในด้านผลไม้

ไม่มีโรงงานใดที่ส�ำรวจมีการขายผลไม้อย่าง
เป็นประจ�ำเลย มีเพียงโรงงานเดียวทีน่ ำ� ผลไม้
เข้ามาขายเป็นบางครั้งบางคราว โดยเหตุผล
หลักที่แม่ค้าไม่น�ำมาขายคือ แพง เก็บได้ไม่
นานหากขายไม่หมดภายในวันนั้น และต้อง
เสียเวลาปอก ดังนั้น พนักงานในโรงงานจะ
มีโอกาสในการบริโภคผลไม้จากรถหาบเร่เป็น
หลัก ซึง่ ไม่ได้มมี าทุกโรงงานและอาจไม่ได้มา
อย่างสม�่ำเสมอ

“

บางทีเราอยากกินผลไม้
แต่แล้วแต่อารมณ์พ่อค้า (รถเข็น)
มาบ้างไม่มาบ้าง เสียอารมณ์
เราก็ต้องฝากชีวิตไว้กับเค้าตลอดเลย

พนักงานในสำ�นักงาน ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และมีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

”
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3.2.4
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับมหภาค

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับมหภาค ที่รวม
ถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การ
ตลาดด้านอาหาร นโยบายด้านอาหารและ
การเกษตร ระบบเศรษฐกิจ และอื่นๆ ใน
สังคมที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มของปัจเจกบุคคล ผ่านนโยบาย
การตลาด และโฆษณา เป็นต้น งานวิจัยใน
ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โฆษณาอาหาร ขนม
ขบเคี้ ย วและเครื่ อ งดื่ ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่ท�ำงาน
ในโรงงาน โดยคนทีบ่ อกว่าตนมักบริโภคขนม
ตามทีเ่ ห็นในโฆษณา มีแนวโน้มในการบริโภค
ขนมกรุ บ กรอบและของหวานเป็ น ประจ� ำ
มากขึ้น และผู้ที่บอกว่าโฆษณาอาหารไม่มี
อิทธิพลต่อการเลือกบริโภค มีแนวโน้มการ
บริโภคผลไม้เป็นประจ�ำสูงกว่า
จากการสนทนากลุ่ม พบว่าโฆษณารวมถึง
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดมี ผ ลต่ อ การบริ โ ภค
เช่นเดียวกัน โดยกลยุทธ์ต่างๆ ทางการ
ตลาดเป็นการกระตุ้นให้ซื้อ และท�ำให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคต่อเนื่อง
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“

กินชาเขียว ตามกระแส
เพราะว่าฝามันมีชิงโชค
แล้วก็กินไปกินมาแล้วก็รสชาติมันติด
ส่วนมากจะกินแทนน้ำ�มากกว่า
เพราะว่าตอนเที่ยงไม่ได้ถือกระบอกน้ำ�มา
ก็จะซื้อเข้าไปกิน
พนักงานฝ่ายผลิต ในโรงงานที่มีโรงอาหาร
และไม่มีอาหารจำ�หน่ายรอบรั้วโรงงาน

”
ตาราง 8
ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์
(ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการบริโภคอาหารใน 1 ปีที่ผ่านมา)
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บทที่

4

บทสรุป

บทสรุป

การศึกษานีใ้ ช้กรอบแนวคิดปัจจัยสิ่งแวดล้อม 4 ระดับที่มอี ทิ ธิพลต่อการบริโภคอาหารของคน
ท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือ 1) ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม ได้แก่ค่านิยมทางสังคม ต้นแบบและการสนับสนุนของสังคมรอบข้างเช่น ครอบครัว
เพื่อน หรือ เพื่อนร่วมงาน 3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ความสะดวกในการ
ซื้อหา อาหารที่มีในพื้นที่ หรือร้านค้าที่มีในพื้นที่ และราคา และ 4) ปัจจัยด้านมหภาคเช่น
การตลาดด้านอาหาร ระบบเศรษฐกิจ และโฆษณา เป็นต้น
การศึกษาครั้งนี้ส�ำรวจข้อมูลจากคนท�ำงานในโรงงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจ�ำนวน
7 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 506 คน การเก็บข้อมูลใช้วิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
การวิจัยเชิงปริมาณใช้การส�ำรวจจากแบบสอบถามและวิธีการทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางอาหารและรูปแบบการบริโภคอาหาร ในขณะทีก่ ารวิจยั เชิงคุณภาพ
ใช้การสนทนากลุ่มเพื่อท�ำความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริโภคอาหารเพื่อ
การอภิปรายผลจากเชิงปริมาณเพิ่มเติม
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริโภคอาหารของคนท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีหลายปัจจัย
และแต่ละปัจจัยต่างก็มีผลเชื่อมโยงซึ่งกันละกัน โดยสามารถสรุปปัจจัยในแต่ละด้านและความ
เชื่อมโยงกันที่มีผลต่อการบริโภคอาหารได้ดังนี้
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ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล
ข้อมูลจากบทที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการเลือกบริโภคคืออายุ เพศ
ความรู้ด้านโภชนาการ และความชอบในรสชาติอาหาร พนักงานโรงงานยิ่งอายุน้อย
ยิ่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ คือ มีแนวโน้มในการดื่มน�้ำอัดลม
บริโภคขนมหวานและอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจ�ำมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก ส่วนความ
รู้ด้านโภชนาการมากขึ้น ท�ำให้ดื่มน�้ำอัดลมน้อยลง และกินขนมหวานน้อยลง และ
บริโภคผลไม้มากขึ้นด้วย
รสชาติของอาหารมีผลต่อการเลือกบริโภคไม่มีผลทางสถิติ หากแต่จากข้อมูลเชิง
คุณภาพพบว่า ถึงแม้พนักงานจะทราบถึงวิถีการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ แต่หากรสชาติ
ไม่ถูกปากจะไม่เลือกบริโภค รสชาติเป็นปัจจัยส�ำคัญในเลือกบริโภคอาหาร และหาก
เลือกบริโภคอาหารจากรสชาติเป็นหลัก แนวโน้มการบริโภคอาหารทีด่ แี ละมีประโยชน์
ต่อสุขภาพจะน้อยลง

ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้านสังคมทั้งเพื่อน เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว มีอิทธิพลต่อการบริโภค
อาหารของคนท�ำงานในโรงงาน เพราะในสังคมไทยการบริโภคอาหารเป็นกิจกรรมทาง
สังคมที่ท�ำร่วมกัน และมีไว้ส�ำหรับสังสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ข้อมูลจากการ
ส�ำรวจและจากการสนทนากลุ่ม พบว่าคนท�ำงานในโรงงานทานขนมกรุบกรอบมาก
ขึ้นเพราะกลุ่มเพื่อนชักชวน และดื่มชาเขียวเพราะลูกทาน เป็นต้น
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวก็มีผลต่อการบริโภคเช่นกัน ยิ่งมีสมาชิกในครัวเรือนมาก
โอกาสในการบริโภคน�ำ้ หวาน ของทอด และน�ำ้ อัดลมจะเพิม่ ขึน้ ผูท้ ไี่ ม่ได้อยูก่ บั คูส่ มรส
และผูท้ หี่ ย่าร้าง/หม้ายมีแนวโน้มบริโภคทัง้ ผักและผลไม้เป็นประจ�ำน้อยกว่าผูท้ เี่ ป็นโสด
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ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงงานที่มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทาง
อาหารอย่างเข้มงวด คือมีเพียงอาหารและเครื่องดื่มที่จ�ำหน่ายในโรงอาหารและร้าน
ค้าของโรงงาน พนักงานในโรงงานเหล่านั้น มีแนวโน้มการบริโภคขนมกรุบกรอบ
และน�้ำอัดลมน้อยกว่าพนักงานที่โรงงานเปิดให้พนักงานเลือกซื้ออาหารจากภายนอก
โรงงานเท่านั้น ส่วนโรงงานที่มีทางเลือกอาหารกลางวันหลากหลายคือมีทั้งโรงอาหาร
และร้านค้าในโรงงานและมีอาหารรอบรั้วโรงงานภายนอก พบว่าพนักงานบริโภคผัก
และผลไม้นอ้ ยกว่า และดืม่ น�ำ้ อัดลมมากกว่าโรงงานทีม่ กี ารจัดการด้านสภาพแวดล้อม
อย่างเข้มงวด
ราคาก็มีผลต่อการเลือกซื้ออาหาร โดยพนักงานมักจะซื้ออาหารทานเพื่อให้อิ่มโดยไม่
ได้ค�ำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมากนัก
นอกจากนี้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางเวลาที่มีเวลาพักกลางวันเพียง 1 ชั่วโมง และบาง
แห่งขั้นตอนในการขออนุญาตออกนอกโรงงานยุ่งยาก พนักงานจึงมักรับประทาน
อาหารกลางวันในโรงงาน หรือร้านใกล้เคียง สภาพแวดล้อมของโรงงานจึงมีความ
ส�ำคัญต่อการเลือกซื้อเป็นอย่างยิ่ง
ในประเด็นเรือ่ งความหลากหลายของแหล่งอาหาร พบว่าโรงงานประเภททีม่ โี รงอาหาร
มักมีอาหารไม่หลากหลาย ในด้านผลไม้ ไม่มีโรงงานใดที่ส�ำรวจมีการขายผลไม้อย่าง
เป็นประจ�ำเลย

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับมหภาค
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับสภาพแวดล้อมมหภาค งานวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
โฆษณาอาหาร ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้ที่ท�ำงานในโรงงาน คนที่ตอบว่าเลือกบริโภคเพราะอิทธิพลโฆษณามีแนว
โน้มในการบริโภคขนมกรุบกรอบ และของหวานเป็นประจ�ำมากกว่าคนกลุ่มอื่น และ
ผู้ที่บอกว่าโฆษณาอาหารไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภค มีแนวโน้มการบริโภคผลไม้
เป็นประจ�ำสูงกว่า
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มหภาค
กายภาพ
สังคม
ปัจเจก
บุคคล

สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค
อาหารตามกรอบแนวคิด

ปัจเจกบุคคล

สังคม

• อายุ
• เพศ
• รสชาติอาหาร
• ความรู้ด้านโภชนาการ

• การเข้าสังคม
• งานเลี้ยง
• ตามเพื่อน
• จ�ำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว

• ผู้หญิงทานผลไม้
มากกว่า
• อายุน้อยดื่มน�้ำ
อัดลม ทานของ
หวาน อาหารไขมัน
สูงมากกว่า
• มีความรู้โภชนาการ
มากดื่มน�้ำอัดลม
ทานของหวานน้อยลง

• ครอบครัวหย่า/
แยกกันอยู่ ทานผัก
ผลไม้นอ้ ยกว่าคนโสด
• จ�ำนวนสมาชิก
มากขึน้ ทานน�ำ้ หวาน
น�ำ้ อัดลม ของทอด
มากขึน้

กายภาพ
• จ�ำกัดร้านค้า
• ราคา
• เวลา

• โรงงานทีใ่ ห้อสิ ระ
ทานผักผลไม้นอ้ ยกว่า
และดืม่ น�ำ้ อัดลม
มากกว่า

มหภาค
• การโฆษณา
• การส่งเสริมการขาย

• คนทีซ่ อื้ เพราะโฆษณา
ทานขนมกรุบกรอบ
และขนมหวานมากกว่า
แต่ทานผลไม้นอ้ ยกว่า
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ข้อเสนอแนะ
การเลือกบริโภคอาหารเกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับ
มหภาค จากข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าปัจจัยหลายประการสามารถที่จะมีมาตรการ
ที่มีผลให้การเลือกบริโภคอาหารมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะที่
สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในสถานที่
ท�ำงาน ดังนี้
1. การที่ประชาชนมีความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหาร
ที่ดีได้ ดังนั้น ควรจัดท�ำเอกสารความรู้ด้านโภชนาการที่อ่านง่ายต่อทุกกลุ่ม
กระจายทั่วถึง และรณรงค์เผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆอย่างสม�่ำเสมอ
2. สถานทีท่ ำ� งานทีม่ กี ารจ�ำกัดไม่ให้มรี า้ นค้าและรถเข็นจากภายนอกสามารถควบคุม
ประเภทของอาหารบริโภคได้มากกว่าสถานทีท่ ำ� งานทีป่ ล่อยอิสระ และจากข้อมูล
ก็พบว่าพนักงานในสถานประกอบการที่จ�ำกัดร้านค้า ดื่มน�้ำอัดลมน้อยกว่า และ
ทานผลไม้มากกว่าสถานประกอบการที่ให้อิสระแก่ร้านค้า และให้พนักงานเลือก
ซือ้ เอง ดังนัน้ หากสถานประกอบการสามารถจัดอาหารในทีท่ ำ� งานให้กบั พนักงาน
ได้จะท�ำให้พนักงานได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ โดยควรให้มีรสชาติที่ดี ราคา
เหมาะสม และมีคุณค่าทางอาหาร ซึ่งพนักงานมีแนวโน้มเลือกทานอาหารในที่
ท�ำงานมากกว่าหาซื้อเอง เพราะความสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องออกไปหาซื้อ
เองจากที่อื่น
3. ในกรณีทสี่ ถานประกอบการไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้ได้ ควรมีการควบคุม
ประเภทของอาหารในร้านค้า หรือแนะน�ำให้มีผักผลไม้จ�ำหน่าย และหากเป็น
ไปได้ ควรให้การจัดวางอาหารเอื้อต่อการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ ในขณะ
เดียวกัน ให้การเลือกซื้ออาหารที่ไม่สนับสนุนให้บริโภคเข้าถึงยากกว่า เช่นน�ำ
อาหารที่แนะน�ำให้บริโภคอยู่ใกล้ และง่ายที่จะมองเห็น ส่วนน�้ำอัดลมหรือขนม
กรุบกรอบให้จัดวางไว้ส่วนหลังของร้าน
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แนวคำ�ถาม

1. แนะน�ำตัวเอง (3 นาที)
ลักษณะงานที่ท�ำ/ชั่วโมงการท�ำงาน พักที่ไหน อย่างไร กับครอบครัวหรือคนเดียว
2. คิดว่าสุขภาพของตนเองปัจจุบันเป็นอย่างไร? (3 นาที)
(ดี ไม่ดี อย่างไร เพราะอะไร เกี่ยวกับเรื่องการกินไหม)
3. พฤติกรรมการกินในวันท�ำงาน (10 นาที)
• เน้นเรื่องอิทธิพลของประเภทของอาหารที่ขาย ราคา ความสะดวก ข้อจ�ำกัดด้านเวลา
เพื่อนร่วมงาน ทางเลือกอื่นๆ ในระแวกนั้น
• ปกติในวันท�ำงาน กินอะไร อย่างไร (มื้อใดบ้าง) กับใคร ซื้อหรือท�ำเอง
ชอบไปกินที่ไหนบ้าง
• อะไรท�ำให้เลือกกินอาหารแบบนั้น(ไล่ทีละมื้อ เช้า กลางวัน เย็น ของว่าง/กินเล่น)
• ซื้ออาหารจากโรงอาหารของโรงงานบ้างหรือไม่? บ่อยแค่ไหน? เพราะอะไร?
4. มุมมองต่อการกินที่ดีต่อสุขภาพ(10 นาที)
• การกินให้ดีต่อสุขภาพต้องกินอย่างไร? เอาตามความเข้าใจ
• คิดว่าตัวเองกินอาหารดีต่อสุขภาพแล้วหรือยัง? อย่างไร?คิดว่าตนเองกินใส่ใจ/ไม่ใส่ใจ
สุขภาพ
ให้เน้นเรื่องพฤติกรรมกินผัก ผลไม้ ของหวาน เครื่องดื่มหวาน ขนมถุง กรุบกรอบ ของทอด
• ถ้าดีแล้ว เพราะอะไรถึงสามารถท�ำได้? มีอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่?
• ถ้ายัง อยากจะกินให้ดีขึ้นหรือไม่?
ถ้าอยาก อะไรคืออุปสรรค?ท�ำอย่างไรถึงจะท�ำให้ตัวเองกินดีขึ้นได้?
• พฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ เช่น การเดินทาง การออกก�ำลังกาย ความเครียด
(ที่เป็นผล/เกี่ยวข้องกับสภาพการท�ำงาน)
5. ข้อเสนอแนะต่อโรงงานเพื่อให้ตนมีพฤติกรรมการกินที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น (4 นาที)
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ตัวอย่างรายการอาหารใน 1 สัปดาห์
ของโรงงานที่ควบคุมรายการอาหารโดยฝ่ายบุคคล
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