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ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
พิษณุโลก ใชตัวอยางจํานวน 132 ตัวอยาง จําแนกเปน 3 กลุม คือ เด็กรับทุนโครงการ ฯ 13 คน 
ผูปกครองเด็ก 25 คน และเพื่อนบานใกลเคียง 94 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและ
การสัมภาษณแบบเจาะลึก จากการวิจัยพบวา เด็กรับทุนโครงการ ฯ มีการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล
มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยระดับความรูระดับตํ่า และผูปกครองเด็ก มีการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคลมาก
ท่ีสุด มีคาเฉล่ียระดับความรูระดับปานกลาง สวนเพื่อนบานใกลเคียงมีการเปดรับขาวสารจาก
ส่ือมวลชนมากที่สุด มีคาเฉล่ียระดับความรูอยูระดับปานกลาง ผลการวิจัยสรุปไดวา การเปดรับ
ขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสของเด็กรับทุนโครงการ ฯ  จากส่ือเฉพาะกิจมีความสัมพันธใน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่ือมวลชนและส่ือบุคคลไมมีความสัมพันธ สวนการเปดรับขาวสาร
กับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจของผูปกครองเด็ก มี
ความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรค
เอดสของเพื่อนบานใกลเคียง จากส่ือมวลชนและส่ือบุคคลมีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สวนส่ือเฉพาะกิจ ไมมีความสัมพันธ 
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ABSTRACT 
    This objective of this research was to examine the relationship between exposure to 
Media, Knowledge and Understanding Related to HIV/AIDS by the Raj Pracha Samasai 
Chalermprakiat Project in Honour of His Majesty the King : Case Study of Phitsanolok Province. 
The 132 samples were chosen in order to be categorized into 3 groups consisting of 13 adolescent 
scholars, 25 parents including 94 persons from the neighborhood. Various questionnaires and 
indepth interview were the method employed in the study. 

The results of the study indicated that the adolescent scholars derived the information 
from the individual media with knowledge at low average; whereas the parents derived it from the 
same media but at high average as well as the neighborhood derived it mostly from the mass media 
with above average knowledge. The average on selective conduct was rather low. The information 
obtained by the adolescent scholars concerning study on HIV(AIDS) from the particular media was 
in positive relation significant statistically. There appeared no relationship between the mass and the 
individual media. Nevertheless the information and study on HIV(AIDS) obtained from both the 
mass and the individual media and the parent’s particular media were also in positive relation 
significant statistically. Whereas the neighborhood’d obtained the information regarding study on 
HIV(AIDS) from the mass and individual media both of which were coordinated positively on vital 
statisties. But there was no coordination on the part of the particular media exclusively. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 ในรอบเกือบยี่สิบปของการคนพบโรคเอดสคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา นับแตป 
พ.ศ.2524 โรคเอดส  HIV/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซ่ึงเปนโรคติดตอท่ีพบ
และเกิดข้ึนใหมไดแพรระบาดกระจายไปท่ัวทุกมุมโลกอยางรวดเร็วและท่ัวถึงและการติดเช้ือ HIV ได
คุกคามประชากรโลกทําใหจํานวนผูติดเช้ือและผูปวยโรคเอดสเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ นับจากวันท่ี
รายงานคร้ังแรกจากการเฝาระวัง และการปองกันควบคุมการแพรระบาดโรคเอดสทําไดจํากัดทําให
เกิดปญหากับหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศดอยพัฒนา เนื่องจากขาดแคลนเคร่ืองมืออุปกรณ
การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ และโรคติดเช้ือฉวยโอกาส (Opportunistic Infection) รวมท้ังปญหาการ
ขาดศักยภาพและความพรอมของระบบบริการสาธารณสุขและบุคลากรทางสาธารณสุข ยารักษาโรค 
ฯลฯ ในระยะแรกเม่ือโรคนี้ระบาดเขามาใหม ๆ อีกท้ังยังมีปญหาการขาดความรูความเขาใจ ความ
รังเกียจกลัวของสังคม การไมยอมรับปญหา และความยากลําบากในการคนหาติดตามปองกันควบคุม
และประเมินผลสงผลทําใหจํานวนผูปวยติดเช้ือ HIV เกิดอาการลุกลามเปนโรคเอดสเต็มข้ัน และติด
เช้ือฉวยโอกาสจนเสียชีวิตมากข้ึนโดยเฉพาะพอแมท่ีตายจากโรคเอดสทําใหลูกท่ีไมติดเช้ือเอดสจาก
มารดาท่ีติดเช้ือเอดส และยังมีชีวิตอยูตอไปไดตามปกติ (ราว 2/3 ในเด็กท่ีคลอดจากมารดาท่ีติดเช้ือ
เอดสจะไมติดเช้ือเอดส) ตองกลายเปนเด็กกําพราเปนปญหาและเปนภาระทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ ตอไป  
  เ ม่ือไดวิ เคราะหถึงปญหาผลกระทบจากโรคเอดสนอกจากปญหาผลกระทบทาง
สาธารณสุข ระบบบริการ ระบบสาธารณสุขและผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและผลกระทบทาง
ประชากร ปญหาหนึ่งท่ีสําคัญ คือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับเด็กท่ีพอและหรือแมติดเช้ือหรือปวยหรือ
เสียชีวิตดวยโรคเอดส เนื่องจากในขณะน้ียังไมมียารักษาโรคเอดสท่ีสามารถฆาเช้ือเอดสไดผลแนชัด 
เด็ก ๆ ท่ีพอและหรือแมท่ีติดเช้ือเอดสเหลานี้ไมวาจะเปนเด็กกลุมท่ีเกิดกอนบิดาหรือมารดาติดเช้ือ
หรือเด็กกลุมท่ีเกิดจากมารดาติดเช้ือเอดสแลวก็ตามจะตองกลายเปนเด็กกําพราในอนาคต ซ่ึงจาก
ตัวเลขการคาดประมาณของนักวิชาการหลายทานพบวาขณะนี้มีเด็กมากกวา 80,000 คนท่ีกําพรา
เนื่องจากโรคเอดสและมีเด็กอีกจํานวนนับแสนที่พอและหรือแมติดเช้ือเอดส ปญหาโรคเอดสในแม
และเด็กนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน จํานวนเด็กกําพราจากพอแมท่ีเสียชีวิตจากเอดสจนถึงส้ินป 
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  เด็กท่ีอยูในสภาวะระหวางท่ีพอแมและหรือแมติดเช้ือเอดสหรือเจ็บปวยดวยโรคเอดส และ
หลังจากพอและหรือแมตองเสียชีวิตดวยโรคเอดส เด็กเหลานี้จะตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย 
อาทิ ปญหาความวิตกกังวล ความเครียด ความไมแนใจในอนาคตของตัวเองเม่ือพอและหรือแมอยูใน
สภาวะเจ็บปวยหรือกําลังจะเสียชีวิตขณะเดียวกันเด็กก็จะถูกละเลยไมไดรับการดูแลเอาใจใสดี
เทาท่ีควร หากพอแมเจ็บปวยหรือเสียชีวิตตองอยูกับ ปู ยา ตา ยาย และญาติท่ีสวนใหญยากจน ปญหา
ท่ีสําคัญท่ีเด็กกลุมนี้ตองเผชิญคือ ภาวะความเส่ียงตอการสนับสนุนใหศึกษาเลาเรียนเนื่องจาก
ครอบครัวตองมีภาระรายจายมากขณะท่ีรายไดจากหัวหนาครอบครัวท่ีเจ็บปวยหรือผูปกครองไม
สามารถทํางานไดหรือเสียชีวิตลงสงผลใหเด็กขาดโอกาสในการศึกษาตอ ปญหาเหลานี้หากไมไดรับ
การแกไขท่ีเหมาะสมอยางทันเวลาก็จะสงผลระยะยาวใหเด็กเหลานี้เติบโตข้ึนมาอยางไมมีคุณภาพ 
ขาดความรักความอบอุนและอาจมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทางดานตาง ๆ จนกลายเปนปญหาสังคม
ตอไปไดและท่ีสําคัญเด็ก ๆ เหลานี้ คือ อนาคตของประเทศในวันขางหนา 
  มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการควบคุมโรคเร้ือนในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในประเทศ
ไทย เม่ือป พ.ศ.2498 โดยการสงแพทยและเจาหนาท่ีโรคเร้ือนไปตรวจคนหาและรักษาผูปวยโรคเร้ือน
ในรูปโครงการชํานัญพิเศษ นับแต ป พ.ศ.2498 - พ.ศ.2513 และขยายงานผสมผสานโครงการสูระบบ
บริการสาธารณสุขครบทุกจังหวัด ในป พ.ศ.2514 - พ.ศ.2519 เพื่อควบคุมผูปวยผูเปนแหลงแพรเช้ือ
โรคใหลดลงจนประสบผลสําเร็จ สามารถลดปญหาอัตราความชุก (Prevalence Rate) จากอัตราผูปวย 
50 คนตอประชากร 1 หม่ืนคน ในป พ.ศ.2548 จนเหลือเพียง 0.5 ตอประชากร 1 หมื่นคนในป 
พ.ศ.2539 อันเปนปกาญจนาภิเษกท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 50 ป ซ่ึงอัตรา
ความชุกท่ีต่ํากวา 1 ตอประชากร 1 หม่ืนคนนี้ องคการอนามัยโลกถือเปนเกณฑวัดวาโรคเร้ือนใน
ประเทศไทยสามารถกําจัดไดไมเปนปญหาสาธารณสุขตอไป อันสงผลใหประเทศไทยสามารถบรรลุ
เปาหมายการกําจัดโรคเร้ือนไดไมเปนปญหาสาธารณสุขตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลกต้ังแต 
พ.ศ.2539 สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับ
โครงการโรคเร้ือนไวเปนโครงการในพระราชดําริ ตั้งแต ป พ.ศ.2499 และทรงสนพระราชหฤทัย
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  ในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาใหเขาเฝา ฯ เพื่อ
ทูลเกลาถวาย “สัญลักษณแหงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจากประชาราษฎร” เม่ือวันท่ี 2 
มิถุนายน พ.ศ.2540  ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเปนหวงในปญหาของบุตรหลานผูปวยโรคเอดสโดยไดพระราชทานพระราชดํารัสแกกรรมการ
มูลนิธิ ฯ และผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของและทรงมอบใหมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ พิจารณา
ชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดสใหไดรับการศึกษาอุมชูเชนเดียวกับท่ีไดเคยชวยเหลือบุตรผูปวยโรค
เร้ือน  ดังพระราชดํารัส :-  (มูลนิธิราชประชาสมาสัย , ม.ป.ป. : 4) 

 

“……โรคเร้ือนก็มีผูท่ีเปนโรคเรื้อน และผูท่ีเปนบุตรหลานของโรคเรื้อน ก็ไดจัดการเรียบ 
รอย. โรคเอดสก็มีผูท่ีปวยท่ีเปนโรคเอดส และมีลูกหลานของผูปวยโรคเอดสท่ียังไมเปน ก็ควรจะได
ชวยใหเด็กเหลานี้ไดรับการศึกษาและอุมชู. สําหรับการนี้ ก็มีเอกชน มีองคการ ท่ีไดตั้งโรงเรียน และได
ตั้งศูนยสําหรับการนี้. เขาทํากันอยูบางแลว แตถามูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ ไดชวยเหลือในแนว
เดียวกับท่ีไดชวยเหลือในการปราบโรคเร้ือน ก็เชื่อวาจะเปนบุญกุศลอยางสูง…”     

                         (กระแสพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,2540) 
   

  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ ไดนอมรับกระแสพระราชดํารัสดังกลาว
เพื่อประสาน  และดําเนินงานสนองพระราชดําริตอไป จึงไดจัดต้ังฝายชวยเหลือและสงเคราะหบุตร
ผูปวยโรคเอดสข้ึนเพื่อรับผิดชอบรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน โดยใชช่ือ
โครงการของฝาย ฯ ดังกลาววา  “โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ” โดยมีวัตถุประสงคใน
การดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการดูแล    และชวย 
เหลือบุตรผูปวยโรคเอดส 

2. เพื่อสนับสนุน และชวยเหลือดานการศึกษาแกบุตรผูปวยโรคเอดส ท่ีไรท่ีพึ่งใหได 
ใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัว ญาติ หรือผูอุปการะในชุมชนไดตามปกติ 

3. เพื่อสนับสนุน และรวมมือดานการเผยแพรและประชาสัมพันธในการสรางความเขา 
ใจใหชุมชนยอมรับ และมีสวนรวมใหการชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส 
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  ในการดําเนินงานตามโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชวยเหลือบุตร
ผูปวยโรคเอดส มูลนิธิ ฯ ไดยึดหลักแนวคิด 2 ประการ คือ 

1. มุงเนนท่ีการสงเสริมศักยภาพของครอบครัวและชุมชนใหสามารถดูแลเด็กไดอยาง 
เต็มท่ีโดยไมแยกเด็กออกจากครอบครัวและชุมชน ยกเวนเปนทางเลือกสุดทายสําหรับเด็กท่ีไรญาติ
และไมมีผูอุปการะในครอบครัวและชุมชน เพราะครอบครัวสําคัญท่ีสุดท่ีจะเอ้ือตอการพัฒนาท้ัง
ทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและสติปญญาของเด็ก 

2. ใหความสําคัญกับบทบาทของชุมชน  และองคกรทองถ่ินในการดําเนินงานชวยเหลือดู 
แลบุตรผูปวยโรคเอดส โดยการสนับสนุนของผูวาราชการจังหวัดซ่ึงเปนกรรมการท่ีปรึกษาของฝาย
สงเคราะหและชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส มูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ และเปนประธาน
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับจังหวัด เพื่อเปนแกนประสานใหเกิดการผนึก
กําลังของชุมชน องคกรชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองคกรผูติดเช้ือเอดสท่ีเกี่ยวของใน
พื้นท่ีในรูปเครือขายใหเกิดประชาสังคม (Civil Society) ท่ีจะสามารถระดมใชประโยชนสูงสุดของ
ทรัพยากรที่ มีในสังคมในการรวมกันดูแลใหสวัสดิการสังคมแกบุตรผูปวยโรคเอดสอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ในเบ้ืองตนโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติจะดําเนินการเนนหนักเฉพาะการ
สนับสนุนดานการศึกษาสําหรับบุตรผูปวยโรคเอดสท่ีประสบปญหาเดือดรอน และตองการสนับสนุน
ดานทุนการศึกษาเพื่อใหเด็กไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องโดยในป พ.ศ.2541 ไดกําหนดดําเนินการใน 
4 จังหวัด คือ ขอนแกน พิษณุโลก นาน และแมฮองสอน เพื่อเปนโครงการนํารอง และคอย ๆ ระดมหา
ทุนจากผูมีจิตกุศลท้ังในและตางประเทศในแตละป จนสามารถระดมทุนไดรวมทั้งส้ิน 999 ทุนในป 
พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนปท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมมายุครบ 72 พรรษา ซ่ึง
คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ไดนอมเกลา ฯ ถวายทุนดังกลาวแก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผู
พระราชทานให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เปนผูแทนพระองคในการรับมอบ
ทุนดังกลาว ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2543สําหรับ
แนวทางการดําเนินงานสนับสนุนทุนการศึกษาตามโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 999 
ทุน ซ่ึงไดมอบผานผูวาราชการจังหวัดใหเด็กกําพราท่ีพอแมตายจากโรคเอดสใหไดรับการศึกษาอยูใน
โรงเรียนในชุมชนตามปกติ รวม 26 จังหวัดท่ัวประเทศโดยมีแนวทางการดําเนินงานใหทุนการศึกษา
ดังกลาว ดังนี้ 

1. การรวบรวมขอมูลประวัติเด็ก  มูลนิธิ ฯ จะประสานกับหนวยงานระดับจังหวัด เชน  
สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาจังหวัด เปนตน ในการรวมรวบรายชื่อและขอมูลประวัติเด็กท่ีประสบปญหาเดือดรอน
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  สําหรับคุณสมบัติเด็กท่ีมูลนิธิ ฯ จะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษามีดังนี้ 
1.1 เปนเด็กกําพราท่ีบิดาและหรือมารดาเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคเอดส และเปนเด็กท่ี 

อยูในความอุปการะของครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ซ่ึงมีปญหาตองการการสนับสนุนดานการศึกษา
ใหกับเด็ก และยังไมไดรับการสงเคราะหดานการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน 

1.2 เปนเด็กท่ีกําลังอยูในวัยการศึกษาต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญา 
ตรีโดยทุนการศึกษานี้จะใหตอเน่ืองตามความสามารถของเด็ก 

1.3 เปนเด็กท่ีมีสัญชาติไทย 
1.4 มีหลักฐานรับรองสถานภาพการติดเช้ือ เอช ไอ วี ของบิดาและหรือมารดา และใบ 

มรณะบัตรของบิดาและหรือมารดา (กรณีท่ีบิดาและหรือมารดาเสียชีวิต) หรือหลักฐานรับรองจาก
เจาหนาท่ีหรือบุคคลท่ีสามารถเช่ือถือได 

2. การพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อรับทุนการศึกษา  หลังจากท่ีไดรับรายช่ือ และประวัติ 
ของเด็กแลว มูลนิธิ ฯ จะใหทุนการศึกษากับบุตรผูปวยโรคเอดสครอบครัวละ 1 ราย โดยจะพิจารณา
จัดลําดับจากเด็กท่ีเรียนสูงท่ีสุดในครอบครัวเปนลําดับแรก (กรณีไมใชเด็กคนโตที่เรียนสูงท่ีสุดจะ
พิจารณาเปนราย ๆ ไปโดยดูจากศักยภาพ และสภาพปญหาของเด็ก และครอบครัว) กรณีเด็กท่ีไดรับ
การพิจารณาใหทุน ทางมูลนิธิ ฯ จะไดประสานแจงรายช่ือไปยังจังหวัดเพ่ือท่ีจังหวัดจะไดแจงขอมูล
และยืนยันความถูกตองและครบถวนของขอมูลอีกคร้ัง 

3. การจายเงินทุนการศึกษาใหกับเด็ก  สําหรับแนวทางการจายเงินทุนการศึกษา มีแนว 
ทางการดําเนินงานดังนี้ 
  3.1 ทุนการศึกษา  มูลนิธิ ฯ จะใหการสนับสนุนทุนการศึกษากับเด็ก โดยแบงออก 3  
ระดับ ดังนี้ 

  ระดับประถมศึกษา               รายละ 4,000 บาท ตอป 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและปลาย         รายละ 5,000 บาท ตอป 
  ระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี            รายละ 6,000 บาท ตอป 

 
การเบิกจายเงินทุนการศึกษา  มูลนิธิ ฯ  จะจายเงินทุนการศึกษาของเด็กใหกับจังหวัด  

โดยแบงออกเปน 2 งวด งวดแรกชวงเดือนพฤษภาคม และงวดท่ีสองชวงประมาณเดือนตุลาคม ตาม
จํานวนเด็กท่ีไดรับการพิจารณาใหสนับสนุนทุนแตละจังหวัดโดยมูลนิธิ ฯ จะสงเงินมอบใหแกผูวา
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 การเปดบัญชีทุนการศึกษาของเด็ก  เม่ือไดรับทุนการศึกษาจากจังหวัดแลว ใหเจา 
หนาท่ีดําเนินการประสานกับเด็ก และครอบครัวใหเปดบัญชีเงินฝากในช่ือของเด็กหรือผูปกครอง  
โดยใหผูมีอํานาจเบิกจายเงิน 3 ฝาย คือ 
       -    เด็ก หรือผูปกครอง (กรณีท่ีเด็กยังเล็กและไมสารถเปดบัญชีเองได) 

- เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เชน นักสังคมสงเคราะห  นักประชาสงเคราะห   
เจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนตน 

 -   ครูประจําช้ัน 
4. การติดตามผล   การติดตามดูแลเด็กที่ไดรับทุนการศึกษา  มูลนิธิ ฯ จะขอความรวม 

มือเจาหนาท่ีในจังหวัดท่ีไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับ
จังหวัดซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ใหดําเนินการติดตามดูแลเด็ก
ท่ีไดรับทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ฯ เพื่อประเมินผลการชวยเหลือเปนระยะ ๆ ในเร่ืองความเปนอยูใน
ครอบครัวของเด็ก สุขภาพอนามัย การยอมรับในโรงเรียน ชุมชน และปองกันแกไขปญหา ซ่ึงคิดวาจะ
เปนเหตุใหเด็กตองออกจากโรงเรียนหรือขาดเรียน ไมไปโรงเรียน 
  ในการดําเนินงานโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ ฯ จะดําเนินการ
โครงการในลักษณะความรวมมือ โดยมูลนิธิ ฯ มีบทบาทเปนผูประสานสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และองคกรในระดับทองถ่ิน ใหผนึกกําลังรวมกัน และระดมทรัพยากรสังคมในการแกไข
ปญหาในรูปแบบของประชาคมสังคม เพื่อใหการดูแลสนับสนุนดานการศึกษาสําหรับบุตรผูปวยโรค
เอดสไดอยางเหมาะสมโดยในระยะยาวเพ่ือใหโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมีความ
ตอเน่ืองและยั่งยืน 
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ภาพท่ี 1  โครงสรางระบบการดําเนินงานโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

ระบบการรักษา

ระบบการเฝาระวัง

ระบบสังคม-เศรษฐกิจ
ระบบการศึกษา

บุตรผูปวยโรคเอดส

สถานศึกษา ศูนยสงเคราะหราษฎรฯ

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สํานักงาน
ประชาสงเคราะหอําเภอ

อบต./เทศบาล/สุขาภิบาล

สํานักงาน
ประชาสงเคราะหจังหวัด

มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ
(ประธาน:ทานผูหญิงสุมาลี  จาติกวนิช)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

คณะกรรมการฝายชวยเหลือ
และสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส

(ประธาน:คุณหญิงสมศรี กันธมาลา)

คณะอนุกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสระดับจังหวัด

(ประธาน:ผูวาราชการจังหวัด
/รองผูวาราชการจังหวัด)

สํานักงานเขตควบคุมโรคติดตอ

สถานศึกษา

กลุมผูติดเชื้อ

องคกรเอกชน

กลุมตาง ๆ
ในหมูบาน

กลุมผูติดเชื้อ

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลชุมชน

สสอ.

ศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน

       ระดับหมูบาน

                           ระดับตําบล

                   ระดับอําเภอ

                 ระดับจังหวัด

              ระดับเขต

                    ระดับสวนกลาง

 
อบต.  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบล 
สสอ.  หมายถึง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
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  สําหรับโครงสรางระบบการดําเนินโครงการฯ เพื่อชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดสในระดับ
จังหวัดแตละจังหวัดสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี โดยอาจจะพิจารณาตามระบบ
การดําเนินงานดังนี้ คือ  
  ระบบท่ี 1 ระบบการเฝาระวังและสงตอ เปนระบบเพื่อการประสานสงตอไปยังระบบ
การศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ โดยสวนใหญจะเปนหนวยงานท่ีมีโอกาสพบผูติดเช้ือ ผูปวยโรคเอดส 
และครอบครัว โดยเม่ือหนวยงานท่ีอยูในระบบสงตอพบวาบุตรผูปวยโรคเอดสท่ีไมไดติดเช้ือเอดส
ประสบปญหาเดือดรอนในการดํารงชีพและอยูในภาวะเส่ียงหรือไมไดรับการศึกษาตอ หนวยงานซ่ึงมี
หนาท่ีเฝาระวังนี้จะตองสงตอหรือประสานงานไปยังหนวยงานท่ีอยูในระบบสังคมเศรษฐกิจหรือ
ระบบการศึกษา เพื่อใหไดรับการชวยเหลือสนับสนุนใหสามารถดํารงชีพและไดรับการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง สําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยงาน เฝาระวัง คัดกรอง และสงตอผูติดเช้ือ ผูปวยโรค
เอดส และบุตรผูปวยโรคเอดส ไดแก 

 - ระดับหมูบาน เชน ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุม 
ชน กลุมผูติดเช้ือในหมูบาน กลุมแกนนําตาง ๆ ในหมูบาน วัด และสถานศึกษา เปนตน 

 - ระดับตําบล เชน องคการบริหารสวนตําบล สถานีอนามัย กลุมผูติดเช้ือ เปนตน 
 -ระดับอําเภอ เชน สํานักงานประชาสงเคราะหอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานัก 

งานคณะกรรมการประถมศึกษาอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน องคกรเอกชน กลุมผูติดเช้ือ เทศบาลและ
สุขาภิบาลอําเภอ เปนตน 

 - ระดับจังหวัด เชน โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป  องคกรเอกชน กลุมผูติดเช้ือ  
สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานควบคุมโรคติดตอเขต 
เปนตน  
  ระบบท่ี 2 ระบบสังคม-เศรษฐกิจ จะเปนระบบรับเร่ืองสงตอจากระบบเฝาระวัง เพื่อท่ีจะ
รวมมือประสานการใหสงเคราะหชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดสใหไดรับการศึกษาตอเนื่องจนถึง
ระดับหนึ่งรวมท้ังไดรับการยอมรับใหอยูรวมในโรงเรียนและชุมชนไดอยางปกติ หนวยงานในกลุมท่ี
ใหบริการทางดานสังคมและเศรษฐกิจมีหนาท่ีในการประสานสนับสนุนใหบุตรผูปวยโรคเอดสไดรับ
การศึกษาตอจนระดับหนี่งท่ีพอจะประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองไดหรือมีทักษะอาชีพ ทุนสงเสริมอาชีพ 
ฯลฯ รวมท้ังมีการพัฒนาดานสังคม จิตใจดวย เพื่อสนับสนุนดานการศึกษาสงเคราะหกับบุตรผูปวย
โรคเอดสท่ีไมติดเช้ือท่ีประสบปญหาตองการการสนับสนุนดานการศึกษารวมท้ังรณรงคสงเสริมให
ชุมชนมีความรูความเขาใจ และเจตคติท่ีถูกตองเหมาะสม เพื่อยอมรับใหผูติดเช้ือ ผูปวยโรคเอดสและ
ครอบครัว ไดอยูรวมกันในชุมชนและโรงเรียนในสังคมอยางปกติ หนวยงานในระบบนี้สวนใหญ 
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  ระบบท่ี 3  ระบบการศึกษา  เปนระบบท่ีดําเนินการใหการศึกษาแกบุตรผูปวยโรคเอดส 
เพื่อใหบุตรผูปวยโรคเอดสสามารถศึกษาเลาเรียนอยูในสถานศึกษาปกติท่ัวไปในชุมชนไดอยางปกติ
ในชุมชนท่ีเด็กอยูกับผูปกครองตามปกติ โดยไมมีการรังเกียจแบงแยกเด็กออกจากเด็กคนอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียนท่ีตั้งข้ึนเฉพาะสําหรับเด็กกําพราจากโรคเอดสซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาการถูกแยก กีดกัน 
รังเกียจเดียดฉันทจากสังคมทําใหเด็กถูกรังเกียจและเปนตราบาปท่ีสังคมประทับแกเด็กจนเปนปมดอย 
ระบบการศึกษาเปนระบบท่ีสําคัญอยางมาก ในการสนับสนุนการดําเนินงานของระบบสังคม
เศรษฐกิจใหประสบผลสําเร็จได 
  ระบบท่ี 4  ระบบการรักษา  จะเปนระบบท่ีเกื้อหนุนการดําเนินงาน กรณีท่ีบิดามารดาของ
เด็กเจ็บปวยดวยโรคเอดส จําเปนตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลจังหวัด (รพ.ท่ัวไป) 
  ระบบท่ี 5 ระบบประสานสนับสนุน จะทําหนาท่ีประสานสนับสนุนทางวิชาการและ
งบประมาณ เพื่อเปนกองทุนเบ้ืองตนสําหรับจังหวัดในการดําเนินงานชวยเหลือดานการศึกษาและการ
ดํารงชีพกับบุตรผูปวยโรคเอดส โดยคณะกรรมการฝายสงเคราะหและชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส 
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ รับผิดชอบโดยตรงในสวนกลางรวมกับ การประสานงานกับ
คณะกรรมการฝายวิชาการ และคณะกรรมการฝายหาทุนรวมท้ังคณะกรรมการฝายสวัสดิการ ฝาย
การเงินและฝายเผยแพรและประชาสัมพันธของมูลนิธิ โดยมีสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดหรือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนหนวยงานในระดับจังหวัดท่ีจะประสานงาน ติดตาม รายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ ฯ มายังฝายสงเคราะหและชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส  
 ในการดําเนินงานชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวาง
ระบบตาง ๆ ใหมีความชัดเจน ครอบคลุมและประสานการดําเนินงานของแตละระบบเขาดวยกันโดย
ท่ีแตละระบบจะตองเช่ือมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับการดําเนินงานเพ่ือดูแลชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดสของ
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดพิษณุโลก มีหนวยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาเอดสประกอบดวยภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐ ไดแก หนวยงานท่ีอยู
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย สวนภาคเอกชนในจังหวัด ไดแก สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด สมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก มูลนิธิชาวพิษณุโลกรวมใจตานภัยเอดส มูลนิธิชาววังทองรวมใจ
ตานภัยเอดส โดยทางจังหวัดไดสรางเครือขายการชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดสในระยะยาว โดยการ
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 ซ่ึงบทบาทและภารกิจหนาท่ีของแตละหนวยงาน มีดังนี้ 
1. หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรง 

พยาบาลศูนย/โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย เปนตน มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การดูแลชวยเหลือบุตรผูปวยเอดส เชน การใหยาตานไวรัสเอดสในหญิงต้ังครรภเพื่อปองกันการติด
เช้ือเอดสจากมารดาสูทารก การสนับสนุนนมผงสําหรับเด็กท่ีคลอดจากมารดาติดเช้ือเอดส การ
อนุเคราะหคารักษาพยาบาลจัดทํารายช่ือบุตรผูติดเช้ือหรือผูปวยเอดส เปนตน 

2. หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไดแก สํานักงานประชา 
สงเคราะหจังหวัด สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา
หมูบาน เปนตน มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการดูแลชวยเหลือบุตรผูปวยเอดส เชน การใหทุนการศึกษา 
การสงเคราะหเงิน อุปกรณการเรียน เคร่ืองอุปโภคบริโภค การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนชวยเหลือครอบครัว เชน การฝกอาชีพ การใหทุนประกอบอาชีพ การ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสและคนชรา เปนตน 

ปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดสของคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัดพิษณุโลก  

1. ดานการบริหาร ไดแก งบประมาณถูกตัดทอนลง รวมท้ังไดรับงบประมาณลาชา  
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไมใชสาธารณสุขยังไมใหความสําคัญและมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสมากนัก 

2. ดานบริการ ไดแก โรงเรียนบางแหงยังหลีกเล่ียงท่ีจะรับบุตรผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดสเขา 
เรียน โครงการถุงยางอนามัย 100% ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเนื่องจากถุงยางอนามัยมีไมเพียงพอ 
สถานบริการทางการแพทยบางแหงยังเปดเผยความลับของผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดสโดยไมไดรับความ
ยินยอมสมัครใจกอน 

3. ดานวิชาการ ไดแก งบดานการศึกษาวิจัยไดรับการจัดสรรนอย ส่ือรณรงคและ 
ประชาสัมพันธยังไมนาสนใจ  
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนผูปวยเอดสในโครงการนํารอง 4 จังหวดั 

เดือน กันยายน 2527 - 30 มิถุนายน 2544 
 

จังหวัด          พ.ศ. 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

ขอนแกน 0 0 0 0 0 1 3 6 38 150 291 538 625 559 535 372 307 41 

พิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 1 1 9 54 107 112 217 282 283 244 289 78 

นาน 0 0 0 0 0 0 1 9 14 62 138 261 331 323 333 220 250 35 

แมฮองสอน 0 0 0 1 0 1 3 9 21 48 121 172 139 133 95 61 83 2 

 
ท่ีมา  http://www.moph.go.th/ops/epi/aids/Aidstab5.html 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ในโครงการนํารอง 4 จังหวัด จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัด
ทางภาคเหนือตอนลางท่ีมีจํานวนผูปวยเอดสมากและไดมีการดําเนินงานชวยเหลือบุตรผูปวยโรค
เอดสของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงทางจังหวัดไดสรางเครือขายการชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดสในระยะ
ยาว โดยการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในทองถ่ินใหสามารถยอมรับผูปวยเอดสและครอบครัว
ใหอยูรวมในชุมชนไดตามปกติ แตก็ยังพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดังกลาว  
  ท้ังนี้ โดยขอกําหนดประการแรกท่ีใชในการพิจารณาวาการประชาสัมพันธโครงการ ฯ ซ่ึง
ดําเนินการท้ังผานส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเอกสารส่ิงพิมพ รวมทั้งการใหสัมภาษณโดย
ผูเกี่ยวของในรูปของส่ือบุคคลตอส่ือมวลชนท้ังสวนกลางและภูมิภาคใน 26 จังหวัด ท่ีมีการใหทุนแก
เด็กกําพรา 999 ทุน ฯลฯ วามีบทบาทในการผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีไดกําหนดนั้น ไดแก การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
เอดส การดําเนินงานโครงการ ฯ ของกลุมเปาหมายในชุมชนที่สามารถบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ฯ นั่นเอง ซ่ึงหมายถึง ผูสงขาวสารและขาวสารรวมทั้งวิธีการสงขาวสาร
จะตองชัดเจน มีคุณภาพและปริมาณเหมาะสมเพียงพอท่ีจะไหลเวียนกระจายไปตามชองทางการ
ส่ือสารนอกจากนั้นผูรับขาวสารตองมีความสนใจในขาวสาร กลาวคือ หากขาวสารเผยแพรออกไปแต
ถาผูรับขาวสารไมเขาใจ ไมสนใจ และละเลยขอมูลขาวสารนั้น ๆ การเผยแพรขาวสารนั้นยอมประสบ
ความลมเหลวในการไดรับขอมูลขาวสารถึงกลุมเปาหมายอยางครบครันถูกตอง นอกจากนี้
ความสําเร็จของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารยังข้ึนอยูกับความรูความเขาใจในขอมูลขาวสารดวยและ
ขอกําหนดประการสุดทาย คือ ผูรับขาวสารจะตองยอมรับขาวสารเพราะแมวาผูรับขาวสารจะมีความ
เขาใจในขาวสารที่ไดเผยแพรผานส่ือแลวแตอาจจะไมเช่ือวาขาวสารนั้นเปนความจริงก็ได  

DPU

http://www.moph.go.th/ops/epi/aids/Aidstab5.html


               

 

12
  จากความสนใจและขอกําหนดของการประชาสัมพันธโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิม
พระเกียรติ เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสและชวยเหลือแกเด็กกําพราบุตรผูปวยโรคเอดส
ดังกลาว ผูศึกษาจึงมีแรงบันดาลใจท่ีจะศึกษาถึงการเปดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
เอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติท่ีจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงไดดําเนินการมา
นับแตป พ.ศ.2541 จนถึงปจจุบันป พ.ศ.2544 เพื่อหวังวาผลการศึกษานาจะมีสวนชวยในการนํามา
ปรับปรุงการประชาสัมพันธโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งข้ึน อันจะมีผลตอการเอื้ออํานวยใหการบริหารจัดการโครงการ ฯ และการใหทุน
ศึกษาสงเคราะหไดผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไวตอไป 
  
ปญหานําการวิจัย 

1. เด็กท่ีไดรับทุน ผูปกครอง และเพื่อนบานใกลเคียง มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรค 
เอดสจากโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติอยางไร 

2. เด็กท่ีไดรับทุน ผูปกครอง และเพื่อนบานใกลเคียง มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโรค 
เอดสจากโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ อยางไร 

3. การเปดรับขาวสารกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ 
ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมีความสัมพันธกันอยางไร 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสของกลุมตาง ๆ  คือ เด็กท่ีไดรับทุน ผู 
ปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง  

2. เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส ของกลุมตาง ๆ  คือ เด็กท่ีไดรับทุน ผู 
ปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร กับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
โรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 การเปดรับขาวสารกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราช 
ประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
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ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  
ท่ีจังหวัดพิษณุโลก เทานั้น โดยจําแนกการศึกษาออกเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้ 

1. กลุมเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ จํานวน 32 คน  : ศึกษาเฉพาะเด็กที่ไดรับความยินยอม 
จากผูปกครองใหทําการศึกษาได เนื่องจากผูปกครองเกรงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็ก 

2. กลุมผูปกครองเด็ก : ศึกษาจากพอหรือแมท่ีปวยเปนเอดสและยังมีชีวิตอยู หรือญาติ  
ผูอุปการะดูแลเด็ก  

3. กลุมเพื่อนบานใกลเคียง : ศึกษาจากประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียงกับบานของเด็กท่ี 
ไดรับทุนโครงการ ฯ ในเขตอําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอพรหมพิราม อําเภอนครไทย อําเภอบาง
ระกํา และอําเภอชาติตระการ เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีตอผูปวยเอดสและครอบครัว  
 
นิยามศัพท 

1. การเปดรับขาวสาร หมายถึง ความบอยคร้ังในการเปดรับขาวสารจากส่ือประเภท 
ตาง ๆ ท่ีทําการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระ
เกียรติ 

1. ความรู ความเขาใจ  หมายถึง  การเรียนรูและความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสและการดําเนิน 
งานโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 

2. กลุมเด็กท่ีไดรับทุน หมายถึง เด็กท่ีพอและหรือแมติดเช้ือเอดสหรือปวยเปนโรคเอดส 
หรือเสียชีวิตจากโรคเอดสแตเด็กมิไดติดเช้ือหรือปวยเปนโรคเอดสและไดรับทุนจากโครงการราช
ประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 

3. กลุมผูปกครองเด็ก หมายถึง พอหรือแมท่ีปวยเปนเอดสแลวยังมีชีวิตอยูหรือญาติท่ี 
อุปการะเล้ียงดูเด็ก 

4. กลุมเพื่อนบาน หมายถึง ประชาชนท่ัวไปมีท่ีพักอาศัยอยูใกลเคียงกับกลุมเด็กท่ีไดรับทุน 
ในเขตอําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอพรหมพิราม  อําเภอนครไทย และอําเภอชาติตระการ 

5. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความเห็นที่มีตอการประชาสัมพันธของโครงการราช 
ประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 

6. พฤติกรรมการปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะหรือวิธีการปฏิบัติตอผูปวยเอดสและครอบครัว 
หลังจากท่ีไดรับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 
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7. โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  หมายถึง  การดําเนินงานของมูลนิธิราช 
ประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ ในการใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและชวยเหลือบุตรผูปวยโรค
เอดสท่ีไมติดเช้ือเอดส ใหไดรับทุนการศึกษาอยางตอเนื่องและสามารถดํารงชีวิตอยูกับครอบครัว 
ญาติหรือผูอุปการะในชุมชนไดตามปกติ 
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางของโครงการ ฯ ท่ีจังหวัดพิษณุโลกเทานั้น ซ่ึงมี
จํานวนเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ ท้ังหมดจํานวน 32 คน แตมีจํานวนเด็กท่ีสามารถทําการศึกษาได
เพียง 13 ตัวอยาง (ไดรับความยินยอมจากผูปกครอง ผูปกครองเกรงเด็กจะทราบวามีพอ/แมปวยเปน
เอดสและเกรงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็ก) กลุมผูปกครองเด็กท่ีสามารถทําการศึกษาไดจํานวน 25 
ตัวอยางจากท้ังหมด 32 คน สวนกลุมเพื่อนบานทําการศึกษาโดยคัดเลือกจากประชาชนท่ีมีบานพัก
อาศัยในเขต 5 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอพรหมพิราม อําเภอนครไทย และอําเภอชาติ
ตระการ หมูบานละ 5-8 ตัวอยาง รวมจํานวน 94 ตัวอยาง  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. จะชวยช้ีใหเห็นวาการส่ือสารสามารถทําใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีได 
2. จะสามารถนําการส่ือสารในการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดสของโครง 

การราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติไปประยุกตใชกับแผนการรณรงคในรูปแบบอื่นของจังหวัดใน
ภาคเหนือตอนลางรวมท้ังปรับเปล่ียนพัฒนาขยายผลไปใชในจังหวัดของภาคอ่ืน ๆ ตอไป 

3. ขยายมุมมองของการใชส่ือตาง ๆ ในการรณรงค เพื่อเปนขอเสนอในเชิงนโยบายและเชิง 
ปฏิบัติในแงของการส่ือสารเพ่ือชวยเหลือและพัฒนาประเทศ 

4. อาจจะใชเปนขอมูลพื้นฐานการทําวิจัยในประเด็นอ่ืน ๆ ตอไป 
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บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 
   การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเปดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพร
โดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก” ผูศึกษาไดใช
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห  ดังตอไปนี้ 

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโรคเอดส 
2. แนวคิดเกี่ยวกับส่ือท่ีใชเพื่อการประชาสัมพันธ 
3. ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร 
4. ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและพฤติกรรม 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับโรคเอดส 
  โรคเอดส (AIDS) ยอมาจากคําวา AIDS=Acquired Immuno Deficiency Syndrome  

 Acquired  หมายถึง เกิดข้ึนภายหลังไมไดเปนมาแตกําเนิด  
Immuno   หมายถึง ระบบภูมิตานทาน หรือระบบภูมิคุมกันของรางกาย 
Deficiency หมายถึง ความบกพรอง การขาดไปหรือเส่ือม 
Syndrome หมายถึง กลุมอาการ หรือโรคท่ีมีอาการหลายอยาง         

แตกอนนักวิทยาศาสตรยังไมไดคนพบ HIV ไวรัส (Human Immunodeficiency Virus) ได
ใหคํานิยามวา บุคคลท่ีมีอาการหรือกลุมอาการของโรคท่ีเกิดจากระบบภูมิคุมกันในรางกายเส่ือมหรือ
บกพรอง ตอมาไดใหคําจํากัดความใหมวา บุคคลท่ีติดเช้ือไวรัส HIV แลว มี  
  1. ระบบภูมิคุมกันของรางกายท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เม็ดเลือดขาวเส่ือมหรือบกพรองไป โดย
ผลทดสอบทางหองปฏิบัติการ CD4 มีจํานวนนอยกวา 200 เซลลตอไมโครลิตร (หรือนอยกวา 14 %) 
ถึงแมจะไมเกิดอาการแสดงของโรคหรือมะเร็งชนิดตางๆ หรือ 
  2. เกิดโรคติดเช้ือฉวยโอกาส 1 ใน 25 โรคตามท่ีศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ 
สหรัฐอเมริกาไดระบุไวในป พ.ศ2536 และหากบุคคลใดก็ตามท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเอดสแลว 
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 สาเหตุการเกิดโรคเอดส 
  โรคเอดสเกิดจากเช้ือไวรัส HIV ซ่ึงถูกคนพบป พ.ศ.2524 และแพรเขาสูประเทศไทยในป 
พ.ศ.2527 จัดเปนพวก retrovirus จัดอยูใน Family Retroviridae,Subfamily Lentivirinae,Gemus 
Lentivirus ซ่ึงมีคุณสมบัติสามารถเกาะกับเซลลเม็ดเลือดขาว CD4 lymphocyte T-helper cell เพราะ
สวนท่ีเปนปุมๆรอบนอกตัวไวรัสจะมีความจําเพาะกับเซลลมนุษย เช้ือไวรัสจะแทรกตัวผานผนังเซลล
เม็ดเลือดขาวและเร่ิมแบงตัวอยางรวดเร็วแลวทําลายเม็ดเลือดขาว หลังจากนั้น เช้ือไวรัสจะกระจายไป
ยังเม็ดเลือดขาวตัวตอไป ในท่ีสุดระบบภูมิคุมกันของรางกายเสียไปกอใหเกิดกลุมอาการของโรคติด
เช้ือฉวยโอกาสหรือมะเร็งบางชนิดซ่ึงปกติจะไมเกิดโรคดังกลาวในคนท่ีมีภูมิคุมกันปกติ 
 

อาการและวงจรของโรคเอดส  
เม่ือไดรับเช้ือโรคเอดสเขาไปในรางกายในระยะแรกอาจจะยังตรวจไมพบ เม่ือเวลาผานไป 

3 เดือนแลว จะตรวจไดวามีรองรอยการไดรับเช้ือโรคเอดสหรือมีเลือดบวกเอดสจนถึงระยะนี้จะยังไม
ปรากฏอาการ กลาวคือ การสังเกตลักษณะภายนอกจะบอกไมไดวาใครไดรับเช้ือเอดส ดังนั้น คนท่ีดู
แข็งแรงอาจมีเชื้อเอดสอยูในตัวและแพรเช้ือใหผูอ่ืนไดประมาณ 5 ป หลังจากติดเช้ือเอดส บางคนก็จะ
เร่ิมมีอาการของเอดสบาง หรือมีอาการเอดสออนอยูราว 3-5 ป กอนจะกลายเปนเอดสเต็มข้ันคนท่ีเปน
เอดสเต็มข้ันจะมีอาการของโรคติดเช้ือตาง ๆ และโรคแทรกซอนหลังจากวินิจฉัยวาเปนเอดสเต็มข้ัน
แลวผูปวยจะเสียชีวิตภายใน 2-3 ป (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป. : 1-2) 
 

การติดตอและแพรเชื้อของโรคเอดส    
1. ทางเพศสัมพันธ โรคเอดสสามารถแพรไดท้ังจากชายสูชาย ชายสูหญิงและหญิงสูหญิง 

ผูท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือเอดส ไดแก ชายบริการ หญิงบริการคูนอนของผูท่ีติดเช้ือเอดส โอกาสท่ีติดเช้ือ
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน การมีแผลบริเวณอวัยวะเพศและการเปล่ียนคูนอนบอย ๆ (วินิดา  
ชวนางกูร, 2539 : 32) 

2. ทางเลือดและผลิตภัณฑจากเลือด พบไดบอยใน 3 กรณี คือ  
- การใชเข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดรวมกับผูอ่ืน 
- การรับเลือดระหวางหรือหลังผาตัด หรือเพ่ือรักษาโรคเลือดบางชนิด 
- การรับอวัยวะของผูติดเช้ือหรือการผสมเทียมโดยรับอสุจขิองผูติดเช้ือ 
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 3. จากมารดาสูทารก ตั้งแตกอนคลอด ขณะคลอด หรือระยะหลังคลอดขณะท่ี
แมเล้ียงลูกดวยนมมารดา โอกาสที่ทารกจะไดรับเช้ือจากมารดาประมาณรอยละ 30-50 (วินิดา  ชวนาง
กูร, 2539:32) สวนแมท่ีติดเช้ือโรคเอดสจะทําใหลูกคลอดมาติดเอดสและเปนเอดสประมาณรอยละ 50 
(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป. : 4) 
 

อาการของโรคเอดส   แบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี้  
ระยะท่ี 1  ระยะไมปรากฎอาการหลังจากไดรับเช้ือไวรัสเอดสแลวจะไมปรากฎอาการใด ๆ 

วิธีการตรวจดูวาผูนั้นมีเช้ืออยูในรางกายโดยการตรวจเลือดภายหลังรับเช้ือ 6 สัปดาหข้ึนไป 
ระยะท่ี 2 ระยะเร่ิมปรากฏอาการ จะปรากฎอาการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้ 

- มีเช้ือราในปากและลําคอ 
- ตอมน้ําเหลืองท่ีคอ รักแร และท่ีขาหนีบโต 
- มีอาการเร้ือรังนานกวา  1  เดือน โดยไมทราบสาเหตุ 

ระยะท่ี 3 ระยะเอดสเต็มข้ัน เปนระยะท่ีภูมิตานทานถูกทําลายลงมาก ทําใหเกิดโรคติดเช้ือ
ฉวยโอกาสไดงายและมีความรุนแรง เชน 

     -   เปนเช้ือราในทางเดินอาหาร จะมีอาการเจ็บคอ กลืนลําบาก 
                        -   มีอาการของปอดบวม 

     -   มีอาการทางสมอง เชน ปวดศีรษะ คอแข็ง 
     -   มะเร็งตอมน้ําเหลือง จะมีกอนโตตามท่ีตาง ๆ ของรางกาย 
     -   มีอาการเปนจ้ําสีมวงแดงคลํ้าตามผิวหนัง  

 

การตรวจหารองรอยการไดรับเชื้อโรคเอดส 
รองรอยของการไดรับเช้ือเอดส (HIV antibody) สามารถตรวจพบไดจากเลือด น้ําลาย 

สามารถรับการตรวจไดตามโรงพยาบาลเกือบทุกแหง สถานบริการทางการแพทยท้ังในกรุงเทพ ฯ 
และตางจังหวัด ตลอดจนคลีนิคนิรนาม ถาตกลงใจจะตรวจควรตรวจหลังจากมีพฤติกรรมเส่ียง เชน 
หลังมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการแลวอยางนอย 3 เดือน ถาหากผลการตรวจเปนผลลบแสดงวาไมติด
เอดส ถาผลเปนบวกแสดงวาในเลือดหรือน้ําลายมีรองรอยของการไดรับเช้ือเอดส เรียกวา เปน “ผูติด
เช้ือ” แตยังไมไดเปนเอดส  ถาเปนเอดส คือ “ผูปวยเอดสหรือผูปวยเอดสเต็มข้ัน” (สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป. : 6-7) 
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อาการหลังจากไดรับเชื้อโรคเอดส 
1. ผูติดเชื้อโรคเอดส เม่ือไดรับเช้ือเอดสหรือ เอชไอวี เช้ือไวรัสนี้จะกระตุนใหรางกายสราง

รองรอยของการไดรับเช้ือ ตรวจเลือดจะพบรองรอยเหลานี้ ซ่ึงเรียกวามีเลือดบวกเอดส และรองรอย
เหลานี้สามารถตรวจพบในนํ้าลายได รางกายอาจจะปกติทุกอยางดูจากภายนอกก็คือ หนุมหลอ สาว
สวยหรือคนธรรมดาท่ัวไป ถาไมตรวจเลือดหรือน้ําลายก็จะไมทราบวาติดเอดสแลว ภายใน 10 ป จะ
เปนเอดสเต็มข้ันประมาณรอยละ 50 

2. เอดสออน หรือผูติดเชื้อท่ีมีอาการ  คือ พวกท่ีมีเลือดบวกเอดส และไมรูจักปฏิบัติตัวให
ถูกตอง จะมีอาการแสดงผลจากภาวะภูมิคุมกันเส่ือมลง  เชน  มีเช้ือราท่ีล้ิน งูสวัด ตอมน้ําเหลืองโต 
เริม มีอาการออนเพลียหรือน้ําหนักลด ไขเร้ือรัง หรือเหง่ือไหลออกกลางคืน เปน ๆ หาย ๆ ถาไมรูจัก
ปฏิบัติตัวใหดีจะเปนเอดสเต็มข้ัน 

3. เอดสเต็มขั้น ผูปวยเหลานี้จะเคยเปนเอดสออนมากอน มีภูมิคุมกันเส่ือมลงมากและมี
อาการติดเช้ือโรคอ่ืน ๆ ท่ีรุนแรง เชน เช้ือราในสมอง วัณโรคระบบตาง ๆ ปอดบวม ทองเดินเร้ือรัง 
โทรมมาก และอ่ืน ๆ ถาไมไปหาแพทยรักษาใหทันทวงทีก็จะเสียชีวิตอยางรวดเร็ว แตถารูจักปฏิบัติ
ตัวตามแพทยส่ังอยางเครงครัดจะมีชีวิตไปอีกประมาณ 2-3 ป  (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 
ม.ป.ป. : 7-8) 
 

การปองกันการติดโรคเอดส 
1. งดการเท่ียวแหลงบริการตาง ๆ ท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 
2. หากจะมีเพศสัมพันธกับใครก็ตาม คุณควรทราบแนนอนวาผูนั้นไมมีเลือดบวกเอดส  

ถาไมแนใจควรมีเซฟเซ็กส (safe  sex) หรือเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย 
  3.    หยุดฉีดยาเสพติด หากเลิกไมไดควรใชเข็มและกระบอกฉีดท่ีสะอาดของตนเอง 

4.     กอนแตงงาน ควรตรวจเลือดท้ังสองฝาย 
 5.     ถาจะมีบุตรควรจะตองตรวจเลือดท้ังสามีและภรรยาเพราะบุตรอาจจะติดเอดสจากคุณ 

ได ซ่ึงจะทําใหเปนภาระท้ังของตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 6.    งดดื่มสุราของมึนเมา เพราะจะขาดสติ และอาจพาไปสูการมีเพศสัมพันธโดยไมไดใช 

ถุงยางอนามัย หรือใชอยางไมถูกตอง 
 7.    ถาพบอุบัติเหตุท่ีมีเลือดกระจาย เวลาจะทําการชวยเหลือควรใสถุงมือหรือถุงพลาสติก 

ทุกคร้ัง (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป. : 9) 
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แนวคิดเก่ียวกับส่ือท่ีใชเพื่อการประชาสัมพันธ 
  ส่ือ (Channel หรือ Media) เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการส่ือสาร เพราะส่ือทํา
หนาท่ีเปนพาหนะหรือตัวกลางในการเช่ือมโยงระหวางผูสงสารกับผูรับสารใหสามารถติดตอส่ือสาร
กันได ดวยเหตุนี้เอง หากไมมีส่ือเปนตัวกลางนําสารไปยังผูรับสารแลวการส่ือสารนั้น ๆ ยอมมิอาจ
บังเกิดข้ึนอยางไรก็ดี “ส่ือ” ท่ีใชในความหมายของการติดตอส่ือสารนั้น สามารถแปลความหมายได
อยางกวางขวางตามลักษณะและตามวัตถุประสงคในการจําแนกประเภทของส่ือซ่ึงในบางคร้ังก็มักจะ
มีความหมายซํ้าซอนกับ “สาร” หรือองคประกอบอ่ืน ๆ ของการส่ือสาร     
  เสถียร เชยประทับ ไดจําแนกประเภทของส่ือออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีทําใหผูสงสารซ่ึงอาจเปนบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคลสามารถ 
สงขาวสารขอมูลไปยังผูรับสารกลุมหมายที่มีจํานวนมากและอาศัยอยูอยางกระจัดกระจายไดภายใน
เวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงส่ือมวลชนของการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและนิตยสาร
  2.   ส่ือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลผูท่ีนําขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง โดยการ
ติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัวระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวา สามารถทําใหเกิดการแลกเปล่ียน
ขาวสารแบบยุคลวิถี ถาผูรับสารไมเขาใจก็สามารถไตถามหรือขอขาวสารเพิ่มเติมจากผูสงสารไดใน
เวลาอันรวดเร็ว สวนผูสงสารก็สามารถปรับปรุงแกไขสารท่ีสงออกไปใหเขากับความตองการและ
ความเขาใจของผูรับสารไดในเวลาอันรวดเร็วเชนกัน สามารถลดอุปสรรคของการส่ือสารท่ีเกิดจาก
การเลือกรับสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําสารได (เสถียร เชยประทับ , 2528 : 32) 
  อยางไรก็ดี นอกจากส่ือท้ังสองประเภทดังกลาวแลว วิลเบอร ชแรมม ไดกลาววายังมีส่ืออีก
ประเภทหน่ึงท่ีผูสงสารใชเปนเคร่ืองมือในการถายทอดขาวสารขอมูลไปยังผูรับสาร ซ่ึงไดรับการ
จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อใชในการติดตอส่ือสารกับผูรับสารกลุมเปาหมาย เรียกวา ส่ือเฉพาะกิจ หรือ 
Specialized Media ไดแก ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Media) และส่ิงพิมพ (Printed 
Media) ส่ือเฉพาะกิจดังกลาวนับไดวามีความสําคัญตอการเผยแพรขาวสารเพราะส่ือท่ีไดรับจัดทําข้ึน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการส่ือสารท่ีมีวัตถุประสงค เพื่อการ
เผยแพรความรูและขาวสารท่ีเปนเร่ืองราวเฉพาะสําหรับกลุมเปาหมายท่ีไดรับการกําหนดไวแนนอน
แลว ท้ังนี้ เพราะนอกจากจะไดรับการจัดทําข้ึนเพื่อใหผูรับสารบังเกิดความนิยมแลว ยังเปนการจัดทํา
ข้ึนเพื่อใหผูรับสารบังเกิดความเขาใจอีกดวย อยางไรก็ดีการจัดทําส่ือเพื่อการเผยแพรขาวสารความรู
ไปยังผูรับสารนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน 
ส่ิงแวดลอม งบประมาณของโครงการ ฯ ตลอดจนความพรอมของผูรับสารและผูสงสาร 

 เราอาจเปรียบเทียบคุณลักษณะสําคัญท่ีแตกตางกัน ระหวางชองสารท่ีเปนส่ือมวลชนและ
ชองสารท่ีเปนส่ือระหวางบุคคลไดดังน้ี (เสถียร  เชยประทับ, 2528) 
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คุณลักษณะ ชองสารระหวางบุคคล   ชองสารมวลชน 

การไหลของขาวสาร                 มีแนวโนมท่ีจะเปนแบบยุคลวิถี      มีแนวโนมท่ีจะเปนแบบเอกัตวิถี  
ลักษณะของการสื่อสาร             มีลักษณะแบบตัวตอตัว                ไมมีลักษณะแบบตัวตอตัว 
ปริมาณของปฏิกิริยาตอบ           สูง                        ต่ํา 
สนองในขณะท่ีทําการส่ือสาร 
ความสามารถในการลด           สูง            ต่ํา  
กระบวนการการเลือกใน 
ทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการเลือกรับสาร 
ความเร็วในการสงสาร            คอนขางชา           คอนขางเร็ว 
ไปยังผูรับสารจํานวนมาก ๆ 
ผลท่ีอาจเกิดข้ึน             การกอตัวของทัศนคติ          การเปล่ียนแปลงความรู 
              และการเปล่ียนแปลง 
 
 

  อยางไรก็ดี ปรมะ สตะเวทิน กลาวเกี่ยวกับเร่ืองประสิทธิผลของส่ือไววาประสิทธิภาพของ
ส่ือยอมมีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลของการส่ือสารเชนเดียวกับองคประกอบอ่ืนๆ ของการส่ือสารดังนั้น 
การเลือกใชส่ือจึงยอมสามารถเพ่ิมหรือลดสัมฤทธิผลของการส่ือสารได หากผูสงสารเลือกใชส่ือที่
เหมาะสมกับสถานการณในการส่ือสารแลวสัมฤทธิผลของการส่ือสารนั้นก็ยอมจะบังเกิดข้ึนไดมาก 
(ปรมะ สตะเวทิน , 2527 : 59 ) 

ดวยเหตุนี้เอง การเผยแพรขาวสารขอมูลตาง ๆ จึงจําเปนตองใชส่ือและเคร่ืองมือเปน
ชองทางในการถายทอดขาวสารเพื่อใหผูรับสารไดรับขาวสารอยางถูกตองตรงกัน แลวนําไปสูความ
เขาใจช่ืนชม ศรัทธา และยอมรับใหความรวมมือสนับสนุนในท่ีสุด อยางไรก็ดี การดําเนินงานตาง ๆ 
จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวน้ัน สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับศักยภาพในการเลือกส่ือในการดําเนินการ
ใหเหมาะสมตามลักษณะการส่ือท่ีถูกตองและตรงกับประชาชนกลุมเปาหมายรวมทั้งวัตถุประสงคใน
การดําเนินการเปนสําคัญ ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา การติดตอส่ือสารจะบรรลุผลสําเร็จมากนอย
เพียงใด นอกจากจะข้ึนอยูกับประสบการณรวมของผูสงสารและผูรับสารแลวยังข้ึนอยูกับลักษณะของ
ขาวสารและวิธีการติดตอส่ือสารตลอดจนกลยุทธตาง ๆ ประกอบดวยจึงจะทําใหการติดตอส่ือสาร
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนด
ไว 
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ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร 
ชารลส  เค อัทคิน  กลาววา  ขาวสารเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตางๆ ในชีวิต 

ประจําวันของมนุษยเนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองอาศัยการแลกเปล่ียนขาวสาร ความรูและ
ประสบการณซ่ึงกันและกันเพื่อใชประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือบังเกิดความไมแนใจ
ในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดมากเทาใดความตองการขาวสารก็จะเพิ่มมากข้ึนเทานั้น โดยจะแสวงหาขาวสาร
เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานท้ัง  4 ประการ คือ  

1. ความตองการรูในเหตกุารณ  
2. ความตองการคําแนะนําในการปฏิบัติตนใหถูกตอง 

  3. ความตองการขาวสารเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงใหกับตนเอง 
 4. ความตองการขาวสารเพ่ือนําไปใชในการสนทนากับบุคคลอ่ืน 

ดังนั้น  บุคคลท่ีเปดรับขาวสารมากยอมจะเปนผูท่ีมีวิสัยทศันกวางไกล มีความรู มีความเขา 
ใจในสภาพแวดลอม และเปนผูท่ีทันตอเหตุการณมากกวาบุคคลท่ีเปดรับขาวสารนอย (Atkin K. 
Charles,1973 : 208) 
 จากแนวความคิดขางตนแสดงใหทราบวาการส่ือสารนั้นเปนส่ิงสําคัญยิ่งในกระบวนการ
ตัดสินใจ เพราะการไดมาซ่ึงขาวสารตางๆ จะชวยใหบุคคลตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
 สําหรับทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารท่ีนาสนใจ ไดแก ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการใน
การเลือกรับขาวสาร (Selectivity Process Theory) ซ่ึง Klapper ไดกลาววา มีองคประกอบตางๆ ดังนี้ 

1. การเลือกเปดรับบุคคลมีแนวโนมจะเลือกเปดรับส่ือและขอมูลจากแหลงขาวสารตาง ๆ  
ตามความสนใจ ความคิดเห็นและความตองการเพื่อนํามาใชแกปญหาหรือเพื่อใชสนองความตองการ
ของตนเอง 

2. การเลือกใหความสนใจ บุคคลเลือกใหความสนใจเฉพาะขาวสารที่มีความสอดคลอง 
กับทัศนคติและความเชื่อท่ีตนมีอยูเดิม รวมท้ังหลีกเล่ียงท่ีจะใหความสนใจแกขาวสารที่ขัดแยงกับ 
ทัศนคติและความเชื่อเดิมของตนเองอีกดวย 

3. การเลือกรับรู บุคคลจะเลือกรับรูหรือเลือกแปลความหมายของขาวสารที่ไดรับไปใน 
ทิศทางท่ีสอดคลองกับทัศนคติและประสบการณท่ีตนมีอยูหากขาวสารท่ีไดรับนั้นมีความขัดแยงกับ
ทัศนคติและความเช่ือเดิมแลว บุคคลจะมีพฤติกรรมบิดเบือนขาวสารนั้น ๆ ใหสอดคลองกับทัศนคติ
และความเช่ือเดิมของตน 

4. การเลือกจดจํา ภายหลังจากท่ีบุคคลเลือกเปดรับ เลือกสนใจและเลือกแปล 
ความหมายของขาวสารไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับทัศนคติและประสบการณท่ีตนมีอยูเดิมแลว 
บุคคลยังเลือกท่ีจะจดจําเนื้อหาสาระของสารในสวนท่ีตนตองการจดจําไวเปนประสบการณสําหรับ
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  เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารนี้ วิลเบอร ชแรมม ไดเสนอความคิดเห็นวาขาวสารท่ีสามารถ
เขาถึงความสนใจของผูรับสารไดมากนั้น มีแนวโนมท่ีจะทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย  
  สําหรับเหตุผลท่ีบุคคลเลือกท่ีจะเปดรับขาวสารนั้นก็เนื่องจากเปนหนทางท่ีจะสามารถ
เปล่ียนแปลงความรูท่ีมีอยูเดิมหรืออีกนัยหนึ่งก็คือเพื่อเปนการลดความขัดแยงนั่นเอง โดยบุคคลจะ
พยายามแสวงหาขาวสารที่บุคคลอ่ืน ๆ มีความเห็นพองกับตนและไมเลือกขาวสารท่ีมีความขัดแยงกัน 
นอกจากนี้แลวยังข้ึนอยูกับปจจัยอีก 2 ประการ คือ ความพรอมหรือความไมพรอมท่ีจะเปดรับขาวสาร 
กลาวคือ ในกรณีของความไมพรอมท่ีจะเปดรับขาวสารนั้น จากการวิจัยแสดงใหทราบวาหากขาวสาร
นั้น ๆ ไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความรูท่ีบุคคลนั้นมีอยูเดิมแลว จะทําใหบุคคลนั้นบังเกิดความ
ขัดแยงข้ึนและไมพรอมท่ีจะเปดรับขาวสารแตหากบุคคลนั้น ๆ มีความพรอมท่ีจะเปดรับขาวสารแลว
ก็จะทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความสนใจในเนื้อหาเพราะบุคคลตางก็มีจุดมุงหมายท่ีตนไดกําหนดไวแลว 
อยางไรก็ตามยังมีอีกกรณีหนึ่งท่ีมีผลใหบุคคลมีความพรอมท่ีจะเปดรับขาวสารนั้นคือความตองการท่ี
จะลดความขัดแยงในเร่ืองท่ีตัดสินใจไปแลวนั่นเอง (Ronald L.Applebaum and others,1973 :173-174) 
  จากแนวคิดดังกลาวนี้ สามารถนํามาสนับสนุนสมมติฐานในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การ
เปดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัย
เฉลิมพระเกียรติ ท่ีจังหวัดพิษณุโลก” กลาวคือ ในการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม หากผูรับสารมิไดมีการ
เปดรับส่ือแลวยอมมิสามารถท่ีจะรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ ไดเลย ซ่ึงจะสงผลใหการ
ดําเนินการส่ือสารนั้นไมกอใหบังเกิดผลตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวแตประการใด ดวยเหตุนี้เอง 
การเปดรับขาวสารผานส่ือจึงนับเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอผลของการส่ือสารเปนอยางยิ่ง 
อยางไรก็ดีการตัดสินใจเลือกเปดรับขาวสารเร่ืองใด ๆ ของผูรับสารนั้นยอมข้ึนอยูกับความสนใจของ
ผูรับสารท่ีมีตอขาวสารและความเช่ือถือท่ีมีตอแหลงขาวสารและส่ือท่ีใชในการเผยแพรดวย ซ่ึงรวมถึง
ความตองการที่จะรับรูหรือวัตถุประสงคท่ีมุงหวังของผูรับสารท่ีมีตอเร่ืองดังกลาวเปนสําคัญ เพราะ
หากผูรับสารมีความสนใจแลวยอมสงผลตอไปยังทัศนคติของผูรับสาร ซ่ึงทัศนคติดังกลาวนี้เองจะมี
ความสัมพันธกับทิศทางการแสดงพฤติกรรมของผูรับสารตอเร่ืองนั้นในเวลาตอไปนั่นเองหรือกลาว
โดยสรุปหากผูรับสารมีพฤติกรรมการเปดรับแลวยอมจะมีผลใหเกิดการรับรูและการเรียนรู ซ่ึงจะ
นําไปสูการมีทัศนคติและการแสดงออกเปนพฤติกรรมตอเร่ืองดังกลาวนั้นไดในท่ีสุด 
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ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและพฤติกรรม 
  กระบวนการพัฒนา ไมวาจะเปนการพัฒนาปจเจกบุคคล การพัฒนาองคกร หนวยงาน
สังคมหรือประเทศ จําเปนจะตองใชการส่ือสารเปนเคร่ืองมือ เนื่องจากการพัฒนา หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงไปสูส่ิงใหมท่ีดีข้ึน (Change for Better) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญก็คือ การ
เปล่ียนแปลงตัวบุคคลอันเปนทรัพยากรที่สําคัญของสังคมของประเทศ โดยการทําใหบุคคลมีความคิด 
ความตระหนัก มีทัศนคติและมีการประพฤติปฏิบัติในลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้น ในการพัฒนาบุคคลที่เปนกลุมเปาหมาย (Target Audience) ของการพัฒนาจึงมักจะตองถูก
เปล่ียนแปลงโดยนักพัฒนากร (Change Agent) หรือจากหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงมักจะมีวัตถุประสงคใน
การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงใน 3 เร่ืองดวยกัน คือ (เสถียร เชยประทับ, 2528 : 28) 

1. วัตถุประสงคท่ีตองการจะเปล่ียนแปลงในเร่ืองความรู (Knowledge Change) 
2. วัตถุประสงคท่ีตองการจะเปล่ียนแปลงในเร่ืองทัศนคติ (Attitude Change) 
3. วัตถุประสงคท่ีตองการจะเปล่ียนแปลงในเร่ืองพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตน (Behavior  

or Performance Change) 
วัตถุประสงคท่ีตองการเปล่ียนแปลงในเร่ืองความรู (Knowledge Change) เปน

วัตถุประสงคการส่ือสารในการท่ีตองการเปล่ียนแปลงผูรับสารในดานพุทธนิสัย (Cognitive Domain) 
อันไดแก ความรูในเร่ืองตาง ๆ ของบุคคลใหบุคคลมีความรู ความจํา (Knowledge or Recall) มีความ
เขาใจ (Understanding) สามารถนําไปใชได (Application) นําไปวิเคราะห(Analysis) หรือสังเคราะห 
(Synthesis) รวมท้ังสามารถประเมินคา (Evaluation) เรื่องราวเหตุการณและส่ิงตาง ๆ ได เชน การให
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส เปนตน 

วัตถุประสงคท่ีตองการเปล่ียนแปลงในเร่ืองทัศนคติ (Attitude Change) เปนความพยายาม
หรือความตองการในการท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานเจตพิสัย (Affective Domain) หรือกลาว
อีกนัยหนึ่ง คือ การเปล่ียนแปลงทางบุคลิกภาพภายใน (Internal Personalities) ของบุคคล อันไดแก 
ลักษณะนิสัยคุณธรรม คานิยม ซ่ึงรวมเรียกวาทัศนคติการเปล่ียนแปลงในเจตพิสัยนี้อาจแบงออกเปน 
5 ระดับ คือ ความพยายามท่ีจะใหผูรับสารเกิดการยอมรับ (Receiving or Attending) เกิดการ
ตอบสนอง (Responding) เกิดคานิยม (Valuation) การเขาถึงแนวคิดหรือมโนคติ (Organization) และ
การปฏิบัติเปนนิสัย(Characteristics) เชน การเปล่ียนทัศนคติจากการรังเกียจครอบครัวผูติดเช้ือ ขับไล
ไมใหอยูรวมในชุมชนเดียวกัน 

การเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดคอนขางยาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทัศนคติท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีมีมาเปนเวลานาน แตทัศนคติบางอยางก็อาจเปล่ียนแปลงไดงาย เชน 
ความรูสึก เปนตน 
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วัตถุประสงคท่ีตองการเปล่ียนแปลงในเร่ืองพฤติกรรม (Behavior Change) เปน
ความตองการในการเปล่ียนแปลงในดานการกระทํา (Action) ของบุคคลอันเปนส่ิงท่ีผูอ่ืนสามารถ
สังเกตเห็นได ดังนั้น จึงอาจเรียกไดวาเปนการเปล่ียนแปลงดานพุทธพิสัย(Psychomotor Domain) ของ
บุคคล ท้ังในลักษณะของการลอกเลียนแบบ (Imitation) การลงมือทําตามแบบ (Manipulation) การ
กระทําไดอยางถูกตอง (Precision) การกระทําอยางตอเนื่อง (Articulation) รวมท้ังการทําโดย
ธรรมชาติ (Naturalization) 

ทัศนคติของคนเปนผลของความรูสึกทางใจท่ีกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเอนเอียงไปใน
ทิศทางใดทิศทางหน่ึง จึงมีลักษณะเปนนามธรรมซ่ึงมีผลสะทอนมาสูพฤติกรรรมของคนฉะน้ัน 
พฤติกรรมของมนุษย คือ การแสดงออกซ่ึงทัศนคติท่ีดีของเขา ซ่ึงสงผลมาจากประสบการณ ความรู 
ความคิด ความเช่ือ และการเรียนรู อันรวมถึงภูมิหลังของบุคคลนี้ เม่ือภูมิหลังของแตละคนแตกตางกัน 
จึงทําใหการประพฤติตอส่ิงเดียวกันในลักษณะท่ีตางกัน 
 
ทฤษฎีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม   เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับ 3 ตัวแปร คือ 
  1. ความรู (Knowledge) 
  2. ทัศนคติ (Attitude) 
  3. การยอมรับท่ีนําไปสูการปฏิบัติ (Practice) 
  การศึกษาท่ีเนนผลกระทบของการส่ือสารตอตัวผูรับสาร ซ่ึงจะสะทอนถึงพฤติกรรมการ
ส่ือสารโดยละเอียดของผูรับสาร ท่ีมักจะละเลยในการศึกษาการส่ือสารกอนหนานั้น ซ่ึงขาดการ
พิจารณาอยางเปนกระบวนการอยางลึกซ้ึง หรือขาดความเปนเหตุเปนผลในการปรับใชทฤษฎี  
  KAP ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการปรับเปล่ียนสังคมใหทันสมัย โดยพยายามแสดงให
เห็นถึงการส่ือสารในฐานะตัวแปรตนท่ีสามารถเปนตัวนําการพัฒนาเขาไปสูชุมชนไดดวยการอาศัย 
KAP เปนตัวแปรตามในการวัดผลความสําเร็จของการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา อันเนื่องมาจากการ
ยอมรับความเปล่ียนแปลงในกลุมผูรับสารวาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสารเปล่ียนแปลง
ไปในทางบวกหรือไม ถาไมเพราะอะไร และอยางไรเปนอุปสรรค นอกจากนั้นยังอาจศึกษาถึง
ความสัมพันธในลักษณะสายโซท่ีเร่ิมจากความรูไปสูทัศนคติและกลายเปนพฤติกรรมตอไป  
  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับปจเจกชนผูรับสารท่ีสําคัญ อาจจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ  
  1. K (Knowledge) : ความรู เปนการรับรูเบ้ืองตนซ่ึงบุคคลสวนมากจะไดรับผาน
ประสบการณโดยการเรียนรูจากการตอบสนองตอส่ิงเรา แลวจัดระบบเปนโครงสรางของความรูท่ี
ผสมผสานระหวางความจํา (ขอมูลขาวสาร) กับสภาพจิตวิทยา ดวยเหตุนี้ความรูจึงเปนความจําท่ี
เลือกสรรใหสอดคลองกับสภาพจิตใจของตนเอง ความรูจึงเปนกระบวนการภายในท่ีผูอ่ืนจะรับรูได
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  2. A (Attitude) : ทัศนคติหรือเจตคติ เปนส่ิงท่ีสามารถบอกไดวาบุคคลนั้นคิดหรือรูสึก
อยางไรกับคนรอบขาง วัตถุ หรือส่ิงแวดลอม โดยทัศนะน้ันมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจสอถึง
พฤติกรรมในอนาคตได ทัศนะจึงเปนเพียงความพรอมท่ีจะตอบสนองตอส่ิงเรา และเปนพรมแดน
เช่ือมโยงระหวางความรูกับพฤติกรรม หรือเปนมิติของการประเมินเพื่อแสดงวา ชอบหรือไมชอบตอ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
  3. P (Practice) : การปฏิบัติตนหรือพฤติกรรม คือ การที่บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ก็
เนื่องมาจากการมีความรูและทัศนคติท่ีแตกตางกัน ความแตกตางของความรูและทัศนคติท่ีเกิดข้ึนมาก
จากการรับส่ือและความแตกตางในการแปลความหมายของสารท่ีตนเองไดรับ จึงกอใหเกิด
ประสบการณส่ังสมท่ีแตกตางกันอันมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล โดยท่ัวไปแลวการโนมนาว
พฤติกรรมการส่ือสารสามารถเกิดข้ึนไดทุกระดับต้ังแตระดับปจเจกชนคนขางเคียง(กลุม) จนถึงระดับ
สังคม (สถานการณ) และโรเจอรส ยังไดอธิบายวา แมในกรณีท่ัวไปเม่ือบุคคลมีความรู และทัศนคติ
เชนไรก็จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรู และทัศนคติท่ีมีอยู นั่นคือ จะเกิดข้ึนอยางสอดคลองกันหรือ
มีความสัมพันธ แตจะไมเปนเชนนี้เสมอทุกกรณีไป ทั้งนี้เปนเพราะในบางกรณีอาจเกิด KAP – gap 
ข้ึนได  (วรพรรณ พงศสวัสดิ์ , 2540 : 40-42) 
  โดยสรุป KAP เปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูรับสารอันเนื่องมากจากผูรับสารเปนสวนหนึ่ง
ของระบบสังคมกับการส่ือสาร และการสัมฤทธิผลของการส่ือสาร จากการสํารวจ KAP เชน การวิจัย
โฆษณา เปนตน การส่ือสารและการเรียนรูมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเกือบจะเปนไปไมไดเลยท่ี
จะกลาวถึงการส่ือสารโดยไมกลาวถึงการเรียนรู   

Benjamin S. Bloom ไดกลาวถึง ความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนรูวามีองคประกอบ 6 
ประการ คือ 

1. ความรู (Knowledge) ทําใหทราบถึงความสามารถในการจําและระลึกถึงเหตุการณหรือ
ประสบการณท่ีเคยพบมาแลว แบงเปน 

-  ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา 
-  ความรูเกี่ยวกับกลวิธีและการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
-  ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิดและโครงสราง 
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2. ความเขาใจ (Comprehensive) ทําใหทราบถึงความสามารถในการใช
สติปญญาและทักษะเบ้ืองตน แบงเปน 

- การแปลความ คือ แปลจากแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง โดยรักษาความ 
หมายไดถูกตอง 

- การตีความ คือ การขยายจากเน้ือหาเดิมดวยการสรางข้ึนในรูปใหม 
3. การนําไปใช (Application) สามารถนําเอาขอเท็จจริงและความคิดท่ีเปน นามธรรม  

(Abstract)  ปฎิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
4. ระดับของการวิเคราะห (Analysis) สามารถใขความคิดในรูปแบบของการนําความคิด

มาแยกเปนสวนเปนประเภทหรือนําขอมูลมาประกอบกันเพื่อการปฎิบัติของตนเอง 
5. ระดับของการสังเคราะห (Synthesis) คือ การนําขอมูลและแนวความคิดมาประกอบกัน

นําไปสูการสรางสรรค (Creating) ซ่ึงเปนส่ิงใหมแตกตางไปจากเดิม 
6. ระดับของการประเมินผล  (Evaluation) คือ ความสามารถในการใชขอมูลเพื่อตั้งเกณฑ 

(Criteria) การรวบรวมและวัดขอมูลตามมาตรฐานเพ่ือใหขอตัดสินถึงระดับของประสิทธิผลของ
กิจกรรมแตละอยาง  

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Theories of Attitude and 
Behavior Change)  กลาวไววา  (Zimbardo Ebbesen and Maslach, 1977) 
  ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกทําใหเปล่ียนแปลงไดหลายวิธี อาจจะโดยวิธีท่ีบุคคลไดรับ
ขาวสารตาง ๆ  ซ่ึงขาวสารเหลานี้อาจจะมาจากบุคคลอ่ืนหรือมาจากส่ือมวลชนตาง ๆ ขาวสารนี้จะทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในองคประกอบสวนใดสวนหน่ึงเปล่ียนแปลงไป องคประกอบสวนอ่ืนจะมี
แนวโนมเปล่ียนแปลงดวยเชนกัน คือ เม่ือองคประกอบทางดานความรูหรือความคิดเปล่ียนแปลง ก็จะ
มีแนวโนมทําใหองคประกอบทางดานความรูสึกและองคประกอบทางดานพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป 
 
แหลงสาร (Source) และส่ือ (Media) กับการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม    

ในดานแหลงสาร (Source) อาจจะเปนบุคคล กลุมบุคคลหรือส่ือมวลชนก็ได แหลง
ดังกลาวนี้ จะผลิตขาวสารผานทางคําพูด ทางการกระทําของบุคคลทางการตัดสินใจของกลุม หรือเปน
ขอความที่ตีพิมพลงในหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือการกระทําท่ีจัดผานทางวิทยุหรือโทรทัศนโดย
แหลงสารนี้จะตองมีลักษณะนาเช่ือถือและเปนท่ียอมรับของสังคมนั้น ๆ จึงจะมีอิทธิพลทําใหเกิด
ความเห็นคลอยตาม หรือมีการเปล่ียนแปลงทัศนคติได  
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ชองวางของความรู ทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติ 
  ในการวางแผนการส่ือสารเพ่ือกอใหเกิดผลในดานการใหความรูแกผูรับสารนั้น โดยสวน
ใหญแลวมักทําไดสําเร็จ Lapham และ Parker (1971) ไดศึกษาการวางแผนการใชส่ือเพื่อเผยแพรการ
วางแผนครอบครัวในประเทศอินเดียพบวารอยละ 75-90 ของกลุมเปาหมายมีความรูเกี่ยวกับวิธีการ
วางแผนครอบครัวและสวนใหญมีทัศนคติในทางบวกตอวิธีการวางแผนครอบครัว แตในข้ันการ
ยอมรับปฏิบัตินั้นกลับเปนไปในทางตรงกันขาม กลาวคือ มีผูมีความรูเกี่ยวกับวางแผนครอบครัว
ประมาณ รอยละ 70-90 แตมีผูมาเขารับบริการวางแผนครอบครัวเพียงรอยละ 8 (Quoted in Rogers, 
1973) 
  ปรากฏการณเชนนี้ Rogers (1971) เรียกวา ชองวางของความรู ทัศนคติและการยอมรับ
ปฏิบัติ หรือ KAP-gap และอธิบายวา ทัศนคติกับพฤติกรรมของบุคคลนั้นไมสัมพันธกันอยางตอเนื่อง
เสมอไป กลาวคือ เม่ือการส่ือสารกอใหเกิดความรูและทัศนคติในทางบวกตอส่ิงท่ีเผยแพรนั้นแลว แต
ในข้ันการยอมรับปฎิบัติอาจมีผลในทางตรงกันขามก็ได ถึงแมวาโดยสวนใหญเม่ือบุคคลมีทัศนคติ
อยางไรแลวจะมีความโนมเอียงท่ีจะปฎิบัติตามทัศนคติของตนก็ตาม แตพฤติกรรมเชนนี้จะไมเกิดข้ึน
เสมอไป ท้ังนี้เพราะในบางกรณีอาจเกิด KAP-gap ข้ึนได กลาวโดยสรุป คือ กรณีท่ัวไปเม่ือบุคคลมี
ความรู ทัศนคติ เชนไรจะแสดงพฤติกรรมไปตามความรูและทัศนคติท่ีมีอยูนั้นคือ K (Knowledge) A 
(Attitude)  P (Practice) จะเกิดข้ึนอยางสอดคลองกันหรือสัมพันธกัน แตจะไมเกิดข้ึนเสมอไปในทุก
กรณีไป  
   ในการเปดชองวางของความรู ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ KAP– gap นี้ Rogers (1983) 
ไดเสนอวิธีแกไว 4 ประการ คือ 
  1. การใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชใหมากข้ึน  กลาวคือ  ตองใหความรูเกี่ยวกับวิธีการให 
กลุมเปาหมายเขาใจอยางแทจริงถึงวิธีการใชหรือการปฏิบัติตอส่ิงท่ีเผยแพรใหนั้น 

2. ใหคําแนะนําในการปฏิบัติ ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชเจาหนาท่ีสงเสริมเขาไปติดตอกับ 
สมาชิกท่ีตองการรับนวกรรม โดยใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
  3. โดยการใหรางวัลแกผูท่ียอมรับนวกรรม หรือยอมรับปฏิบัติเพื่อเปนการจูงใจแกสมาชิก 
อ่ืน ๆ ท่ียังไมยอมรับ 
  4. การใชกลยุทธในการโนมนาวใจโดยวิธีการใชส่ือบุคคลท่ีเปนเจาหนาท่ีสงเสริมผูนําทาง 
ความคิดเขาไปติดตอกับสมาชิก หรือกลุมเพื่อนฝูง เพื่อโนมนาวใจสมาชิกใหเกิดการยอมรับปฏิบัติอีก
ตอหนึ่ง (วินิดา ชวนางกูล, 2539 : 26-27) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รุงอรุณ พรหมเรือง (2534) ไดทําการศึกษาความรู ความเขาใจเร่ืองโรคเอดสของหญิงมี
ครรภ ณ โรงพยาบาลแมและเด็ก จังหวัดเชียงใหม โดยการสัมภาษณหญิงท่ีมาฝากครรภเปนคร้ังแรก 
จํานวน 200 คน พบวาสวนใหญเคยรับขาวสารเร่ืองโรคเอดสและโทรทัศนเปนส่ือท่ีไดรับทราบขอมูล
มากท่ีสุด ความรูเร่ืองโรคเอดสอยูในระดับกลาง มีความเห็นใจและไมรังเกียจผูติดเช้ือเอดส  

สุธีระ วัชรคุปต (2535)  ไดศึกษาถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกท่ีเกิดจาก
มารดาท่ีติดเช้ือเอดส พบวาเด็กท่ีติดเช้ือเอดสจะไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ เนื่องจากสภาวะการ
ติดเช้ือทําใหเด็กมีอาการเจ็บปวย และเสียชีวิตอยางรวดเร็วภายใน 1 ป สวนเด็กท่ีไมติดเช้ือก็จะไดรับ
ผลกระทบ คือ กลายเปนเด็กกําพรา เนื่องจากบิดาและหรือมารดาเสียชีวิตดวยโรคเอดส เด็กท้ังท่ีติด
เช้ือและไมติดเช้ือมักประสบกับปญหาการเล้ียงดู ซ่ึงเกิดผลกระทบโดยตรงตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของรางกาย 

สิน  สัจจริตานันท (2536) ในเร่ืองความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมใน
การปองกันโรคเอดสของแมบานตําบลไทรยอย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบวาสวนใหญ
มีความรูในระดับสูงรอยละ 66.8 ทัศนคติท่ีดีตอการปองกันโรคเอดสรอยละ 72.7 และพฤติกรรมการ
ปองกันโรคเอดสท่ีถูกตองรอยละ  83.0 
  วรชัย  ทองไทและอรพินทร  พิทักษมหาเกตุ (2536) ไดศึกษาความรู การรับขอมูลขาวสาร 
และพฤติกรรมเก่ียวกับโรคเอดส : โครงการสํารวจประสิทธิผลของการส่ือสารเร่ืองโรคเอดสตอ
พฤติกรรมและคานิยมในกลุมผูชายและผูหญิงท่ีมีอายุ 15-49 ป พบวาโทรทัศนเปนส่ือท่ีนิยมมากท่ีสุด 
รองลงมาคือวิทยุ หนังสือพิมพ หนังสือการตูน และนิตยสาร ตองการขาวสารเพิ่มเติมในเร่ืองสาเหตุ 
การติดตอ อาการและการปองกัน แมจะรูเร่ืองโรคเอดส แตรอยละ 64.0 ยังคงไมเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ในกลุมท่ีคิดวาตนเองอยูในกลุมเส่ียงและมีความกลัวการเปนโรคเอดส มีแนวโนมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดมากข้ึน 
  วาทินี บุญชลักษีและคณะ (2538) ไดศึกษาเกี่ยวกับส่ือเอดส การศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือ
พิจารณาส่ือในอนาคต พบวาส่ือท่ีไดรับความรูเร่ืองโรคเอดสมากท่ีสุด  คือ โทรทัศน รองลงมา คือ 
วิทยุ โปสเตอรและหนังสือพิมพและมีความเห็นวาส่ือท่ีนําเสนอทางโทรทัศนมีความทันสมัยและ
นาเช่ือถือ ควรมีการแยกกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และมีการนําเสนอ
เร่ืองราวท้ังในเมืองและชนบท 
  วินิดา ชวนางกูล (2539) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับส่ือ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การปองกันโรคเอดสของหญิงมีครรภ ท่ีมาฝากครรภท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณพบวาการเปดรับ
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  จากแนวคิดดังกลาวจึงสามารถนํามาสนับสนุนการศึกษาเร่ือง “การเปดรับขาวสารและ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ท่ี
จังหวัดพิษณุโลก” ในครั้งนี้ไดวาการใชส่ือมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ เปนส่ือ
ท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายไดเหมาะสมและมีประสิทธิผลดีท่ีสุด รองลงมา ไดแก ส่ือบุคคล และส่ือพิเศษ
ประเภทโสตทัศนูปกรณและส่ิงพิมพ โดยส่ือท่ีแตกตางกันมีความนาเช่ือถือในการเผยแพรใหความรู
และการยอมรับรวมท้ังผลตอทัศนคติและการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติตางกัน โดยเฉพาะการจะ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติไดสื่อจะตองกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานเจตพิสัย (Affective 
Domain) ของบุคคลเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงดานพุทธนิสัย (Psychomotor Domain) ของบุคคลท่ี
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงกระทําหรือการปฏิบัติ (Action) หรือพฤติกรรมในเชิงการยอมรับปฏิบัติ
ตามกลยุทธและความมุงหมายของส่ือไปในทิศทางท่ีตองการหรือมุงหวังอยางไรก็ตาม แมทัศนคติ
ของบุคคลจะเกิดข้ึนจากประสบการณสวนบุคคลและมีลักษณะคอนขางม่ันคง ท้ังยังมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลน้ัน ๆ ก็ตาม แตจากทฤษฎีแนวคิดท่ีไดศึกษาพบวา ทัศนคตินั้น
สามารถเปล่ียนแปลงได ดังนั้นการท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปในทิศทางท่ี
มุงหวังไว ผูสงสารจะตองทําการเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลใหเปนไปในแนวทางท่ีมุงหวัง
เสียกอน โดยการใหขาวสารขอมูลเพื่อกอใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อผูรับสาร
เกิดความตระหนักถึงความสําคัญเกิดจิตสํานึกและภาคภูมิใจท่ีตนเปนบุคคลหน่ึงจะสามารถชวยเหลือ
บุตรผูปวยโรคเอดสท่ีกําลังประสบปญหาอยูเปนจํานวนมากในขณะน้ี อันเปนจิตสํานึกเชิงประชา
สังคม ท่ีจะชวยใหเกิดความรับผิดชอบและรวมมือประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
และเครือขายในการชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดสจนเกิดเครือขายประชาคม (Civil Network) ท่ีจะ
ผนึกกําลังเปนประชาสังคมดานนี้ตอไป (Civil Society) 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเปดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพร

รูปแบบการศึกษาวิจัย  
ัยในคร้ังนี้ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Q

ุ

 
 (

ระชากรใน รศึกษาวิจัย  
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ การวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีใชแบบ 

สอบถามเป ฯ 
 ห

ลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย  

 
 
โดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก” นี้  ผูศึกษาได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปนี้ 

 

การศึกษาวิจ
ualitative Research) สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey  Research) โดยมุงศึกษาการเปดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
เอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงแบงส่ือประชาสัมพันธท่ีใชใน
โครงการ ฯ  ออกเปน 3 ประเภท ไดแก ส่ือมวลชน ส่ือบคคลและส่ือเฉพาะกิจ เปนการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ โดยใชการวัดแบบคร้ังเดียว (One-Shot Descriptive Study) และ
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก Depth Interview)   
     
ป กา

 ประชากรท่ีใชใน
นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรเปาหมาย คือ กลุมเด็กท่ีไดรับทุน 

โครงการ ฯ ท่ีจังหวัดพิษณุโลก กลุมผูปกครองเด็ก (พอ/แมท่ียังมีชีวิตอยู รือญาติผูดูแลเด็ก) และกลุม
ประชาชนท่ัวไปมีบานพักอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอพรหมพิราม อําเภอนครไทย
และอําเภอชาติตระการ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประชากรเปาหมาย คือ กลุมเด็กท่ีไดรับทุน ฯ  กลุมผูปกครองเด็ก (พอ/แมท่ียังมีชีวิต
อยูหรือญาติผูดูแลเด็ก) และกลุมประชาชนท่ัวไปมีบานพักอาศัยอยูใกลเคียงบานเด็กรับทุน ในเขต
อําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอพรหมพิราม อําเภอนครไทยและอําเภอชาติตระการ  
 
ก
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การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชการเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา 

1.2 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส ไดแก คําถามเก่ียวกับความบอยคร้ัง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชใน
(Quota   

Sampling)  ดังนี้ 
1. ขอรายช่ือเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ จํานวน 32 คน จากประชาสงเคราะหจังหวัด  

เพื่อทําการคัดเลือกเด็กท่ีจะสามารถทําการศึกษาโดยไดรับความยินยอมจากผูปกครองเด็กกอนและ 
มีจํานวนตัวอยางท่ีสามารถสอบถามไดจํานวน 13 ตัวอยาง    

2. กลุมผูปกครองเด็ก(พอ/แมท่ียังมีชีวิตอยูหรือญาติผูดูแลเด็ก) มีจํานวนตัวอยางท่ี 
สามารถทําการศึกษาไดจํานวน 25 ตัวอยาง   

3. กลุมเพื่อนบานใกลเคียง ทําการคัดเลือกจากประชาชนท่ีมีบานพักอาศัยในเขต 5  
อําเภอดังนี้ คือ อําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอพรหมพิราม อําเภอนครไทย และอําเภอชาติตระการ ท่ี
อยูในหมูบานเดียวกันกับครอบครัวของผูปวยเอดส หมูบานละประมาณ 5-8 ตัวอยาง รวมจํานวน 94  
ตัวอยางท่ีสามารถทําการศึกษาได 
 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
และตัวแปรตาม (Dependent Variables) จากสมมติฐานของการวิจัย คือ การเปดรับขาวสารกับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติท่ีจังหวัด
พิษณุโลกมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

ตัวแปรอิสระ คือ การเปดรับขาวสาร 
ตัวแปรตาม คือ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เค ร่ือง มือ ท่ีใช ในการ เก็บรวบรวมขอ มูลในการวิ จั ยค ร้ั งนี้ เปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยศึกษาคนควาจากหนังสือและเอกสารตาง ๆ 
รวมท้ังการสรางแบบสอบถามอยางละเอียด แบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ตอนท่ี 1 ประกอบดวย  

1.1 ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
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ของการเป

ั้ง/เดือน 

 

ของคะแนนความ

กลุมท่ีเปดรับขาวสารมาก 
ลาง 

ี่
เปนคําถามท่ีวัดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโรคเอดสท่ีไดรับจากส่ือประชาสัมพันธของ

การใหคะแนนนั้น กําหนดดังนี้ 
แตละประเด็นคําถามตาง ๆ ไดถูกตอง 

  ฉล่ีย 

ยถึง กลุมท่ีมีความรูมากท่ีสุด 

ลาง 

สุด  

ี่ 3 

ดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสผานส่ือของโครงการ ฯ ซ่ึงแบงส่ือดังกลาว
ออกเปน  3 ประเภท คือ ส่ือมวลชน ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ โดยกําหนดคะแนนเปน 4 ระดับ คือ 
         4  คะแนน การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือประเภทนั้น ๆ  มากกวา 4 คร
          3  คะแนน การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือประเภทนั้น ๆ  3 – 4 คร้ัง/เดือน 
                  2  คะแนน การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือประเภทนั้น ๆ  1 – 2 คร้ัง/เดือน 
          1  คะแนน ไมเคยเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือประเภทนั้น ๆ  เลย 
  เกณฑการจัดกลุมระดับการเปดรับขาวสารพิจารณาจากคาเฉล่ีย (X) 
บอยคร้ังของการเปดรับขาวสาร โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 
         กลุมคะแนน 3.01 – 4.00  คะแนน   หมายถึง  
         กลุมคะแนน 2.01 – 3.00  คะแนน   หมายถึง  กลุมท่ีเปดรับขาวสารปานก
          กลุมคะแนน 1.00 – 2.00  คะแนน   หมายถึง  กลุมท่ีเปดรับขาวสารนอย 
 

  2   ตอนท
  
โครงการ ฯ โดยแบงคําถามออกเปน 10 ขอ ซ่ึงแตละขอจะเปนคําถามเพ่ือประเมินความรูและความ
เขาใจในแตละประเด็น 
  สําหรับเกณฑ

      1  คะแนน  สําหรับการตอบคําตอบยอยใน
      0  คะแนน  สําหรับการตอบคําตอบยอยในแตละประเด็นคําถามตาง ๆ ไมถูกตอง 
เกณฑการจัดกลุมระดับคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส พิจารณาจากคาเ

(X) และคะแนนของความรู โดยแบงออกเปน 6 กลุม คือ 
        กลุมคะแนน 8.24 –  10.00 คะแนน    หมา
                         กลุมคะแนน 6.43 –  8.23   คะแนน    หมายถึง กลุมท่ีมีความรูมาก  
                         กลุมคะแนน 4.62 –  6.42   คะแนน    หมายถึง กลุมท่ีมีความรูปานก
                         กลุมคะแนน 2.81 – 4.61    คะแนน    หมายถึง กลุมท่ีมีความรูนอย  
                         กลุมคะแนน 1.00 – 2.80    คะแนน    หมายถึง กลุมท่ีมีความรูนอยท่ี
 
 
 
 
 
 

ตอนท
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เปนคําถามท่ีวัดความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอส่ือตาง ๆ ซ่ึงใชในการ
ค ล

  
เผยแพรโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ คือ ส่ือมวลชน ส่ือบุค ลแ ะส่ือเฉพาะกิจ โดยมี
คําถามสําหรับการใชในการวัดความคิดเห็นในดานตาง ๆ ใหเลือกตอบขอละ 1 คําตอบ รวม 4 ขอ 
ไดแก 
  3.1 ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือประชาสัมพันธของโครงการ ฯ ท่ีจูงใจใหเกิดความสนใจและ
ความตระหนักถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวยโรคเอดสประสบอยูในปจจุบัน 

3.2 ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือประชาสัมพันธของโครงการ ฯ ท่ีใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอ
ควร 

ปฏิบัติในการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดสของโครงการ ฯ  
3.3 ความคิดเห็นที่มีตอส่ือประชาสัมพันธของโครงการ ฯ ท่ีมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอ 

ขอมูลท่ีนาสนใจและมีความพึงพอใจท่ีจะรับส่ือดังกลาวอีก 
3.4 ความคิดเห็นที่มีตอส่ือประชาสัมพันธของโครงการ ฯ ท่ีควรปรับปรุงวิธีการและรูป 

แบบในการเผยแพรประชาสัมพันธสําหรับคร้ังตอไป 
  สําหรับเกณฑการใหคะแนนนั้น กําหนดดังนี้ 
                   1    คะแนน  สําหรับคําตอบท่ีเลือกส่ือในแตละประเด็นคําถามตาง ๆ 

0 คะแนน  สําหรับคําตอบท่ีไมเลือกส่ือในแตละประเด็นคําถามตาง ๆ 
 
ตอนท่ี  4  
  เปนคําถามท่ีวัดพฤติกรรมการปฏิบัติของกลุมตัวอยางหลังจากท่ีไดรับความรูเกี่ยวกับโรค
เอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติแลว 
  สําหรับเกณฑการใหคะแนนนั้น กําหนดให  1  คะแนน สําหรับทุกคําตอบท่ีเลือกแสดง
พฤติกรรมในการใหความรวมมือดวยวิธีตาง ๆ 
  เกณฑการจัดกลุมระดับคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติของเพื่อนบานใกลเคียงตอผูปวย
เอดสและครอบครัว พิจารณาจากคาเฉล่ีย (X) และคะแนนพฤติกรรมการเลือกท่ีจะปฏิบัติ โดยแบง
ออกเปน 3 กลุม คือ 

กลุมคะแนน 4.36–6.00 คะแนน หมายถึง กลุมเลือกพฤติกรรมใหความรวมมือมาก  
กลุมคะแนน 2.68–4.35 คะแนน หมายถึง กลุมเลือกพฤติกรรมใหความรวมมือปานกลาง    

                  กลุมคะแนน 1.00–2.67 คะแนน  หมายถึง กลุมเลือกพฤติกรรมใหความรวมมือนอย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ ไดใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยประเด็นเกี่ยวกับ การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการ ฯ ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส ความคิดเห็นตอส่ือประชาสัมพันธโครงการ ฯ และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตอผูปวยเอดสและครอบครัว ปญหา อุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะตอการปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงานโครงการ ฯ 
 
การทดสอบเคร่ืองมือ 
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทดสอบใชกอน (Pre-test) โดยทําการทดสอบกับ
กลุมอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพื่อนําขอบกพรองไปปรับปรุง แกไข 
การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามมีข้ันตอนดังน้ี 
  1. ความเท่ียงตรง  (Validity) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย มาเปนแนวทาง 
ในการสรางแบบสอบถามเม่ือสรางเสร็จแลวไดนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเหมาะสมกอนการเก็บขอมูลจริง 

2. ความเช่ือม่ัน (Reliability) การทดสอบหาคาความเช่ือม่ันของความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
โรคเอดส โดยวิธีหาความสอดคลองภายในโดยใชสมการของคูเดอรและริชารดสัน (K.R.20)  
(ศิริชัย พงษวิชัย :2543 , 126-127 ) ซ่ึงเหมาะสมกับเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามท่ีทุก ๆ ขอคําถามมี
คําตอบท่ีเปนไปไดเพียง 2 คาและกําหนดเปน 0 และ 1 เทานั้น (0 =  ตอบผิด และ 1 = ตอบถูก ) ดังนี้ 
 

    rtt     =   [n/(n-1)]*[1 – ∑piqi)/ σx
2] 

 

  เม่ือ rtt      =   คาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   n       =  จํานวนขอถาม 
   pI       =  สัดสวนของผูท่ีตอบรายการท่ี  i ไดถูกตอง 

   qi      =  สัดสวนของผูท่ีตอบรายการท่ี  i  ผิดโดยที่ (q = 1- p) 

   σx
2   =  ความแปรปรวนของคาท่ีไดท้ังหมด 

  ผลการทดสอบความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือนี้  ในสวนของความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค
เอดส ซ่ึงคํานวณไดคา rtt = 0.75 (คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.75) หมายถึง แบบสอบถามท่ีใชใน
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความเชื่อม่ันเพียงพอ สามารถทําการวิจัยได  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ผูวิจัยออกเก็บขอมูลดวยตนเองพรอมผูชวยวิจัยอีก 3 คน โดยไดมีการชี้แจงทําความเขาใจ
เกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยกอนออกภาคสนามไปเก็บขอมูลจริง การเก็บรวบรวมขอมูลใช
วิธ ีการนําแบบสอบถามไปขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางตาง ๆ โดยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากประชาสงเคราะหจังหวัด ซ่ึงใหทําการสอบถามเด็กท่ีไดรับ
ทุนโครงการ 13 คนและผูปกครองเด็ก 25 คน ในชวงวันท่ีเขามารับทุน ฯ และส่ิงของเคร่ืองใชอุปกรณ
การเรียนจากประชาสงเคราะหจังหวัด (วันท่ี 9 ธ.ค.2543) ไดทําการสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ี
ประชาสงเคราะหจังหวัด 1 คน สาธารณสุขจังหวัด 2 คน พยาบาล/เจาหนาท่ีสาธารณสุข 5 คน กํานัน 
2 คนและอาจารยโรงเรียนท่ีมีเด็กรับทุน 2 คน จากนั้นไปตามหมูบานท่ีมีครอบครัวของเด็กท่ีไดรับทุน
และผูปวยเอดสอาศัยอยู โดยการแจกแบบสอบถามพรอมสัมภาษณเพื่อนบานใกลเคียงประมาณ
หมูบานละ 5-8 คน (อําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอนครไทย อําเภอพรหมพิราม และอําเภอชาติ
ตระการ) แลวจึงไปเก็บขอมูลเด็กและผูปกครองเด็กท่ีประชาสงเคราะจังหวัดอีกคร้ัง (ในวันท่ี 9 
ธ.ค.2543)โดยการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ ท้ังนี้ไดใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแต
ปลายเดือน ก.ย.2543 ถึงวันท่ี 9 ธ.ค.2543  
 
การประมวลผลขอมูล 
  เม่ือทําการเก็บขอมูลไดเรียบรอยแลวจึงทําการตรวจสอบขอมูล ลงรหัส (Coding) แลวจึง
นําไปประมวลผลขอมูลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS v10.0.5  เปน
เคร่ืองมือในการประมวลผล เพื่อคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ ท่ีใชในการวิจัย 
 
การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  (Descriptive Method)  คือ ใชหาคารอยละ  
(Percentage) และคะแนนเฉล่ีย (Average) แลวนําเสนอขอมูลโดยตารางแจกแจงความถ่ี เพื่ออธิบาย 
ขอมูลตามลักษณะตาง ๆ  คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได การเปดรับขอมูลขาวสาร ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสตามโครงการฯ ความคิดเห็นตอส่ือท่ีใชในโครงการฯ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตอผูปวยเอดสและครอบครัว 

2. การหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว โดยใชคา 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
  การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเปดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพร
โดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก” ของกลุมตาง ๆ 
ในหมูบาน คือ เด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ ผูปกครองเด็กและเพื่อนบานใกลเคียง  สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหไดตามลําดับ ดังนี้ คือ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร และความบอยคร้ังในการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส ของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน คือ เด็กรับทุนโครงการ ฯ ผูปกครองเด็ก
และเพื่อนบานใกลเคียง 
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส ของกลุมตาง ๆ  
ในหมูบาน คือ เด็กรับทุนโครงการ ฯ ผูปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง 
  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน คือ เด็กรับทุน
โครงการ ฯ ผูปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง ท่ีมีตอส่ือประชาสัมพันธของโครงการ ฯ 
  ตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูปวยเอดสและครอบครัวของ 
กลุมเพื่อนบานใกลเคียง 
  ตอนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐานการเปดรับขาวสารกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส 
ของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน ไดแก เด็กท่ีไดรับทุน ผูปกครองเด็กและเพื่อนบานใกลเคียง มีความ 
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
  ตอนท่ี 6  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ  
 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากร และความบอยครั้งในการเปดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับโรคเอดส ของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน คือ เด็กรับทุนโครงการ ฯ ผูปกครองเด็กและ
เพื่อนบานใกลเคียง 

1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน คือ เด็กรับทุนโครงการ ฯ ผูปกครอง 
และเพื่อนบานใกลเคียง  
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  1.1.1   ลักษณะทางประชากรของกลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ 
             เพศ 
             กลุมเด็กรับทุนของโครงการ ฯ ท่ีไดทําการศึกษาในครั้งน้ีเปนเพศหญิง จํานวน 7 
 คน คิดเปนรอยละ 53.8 เพศชาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.2  (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเด็กรับทุนโครงการฯ จาํแนกตามเพศ 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

1.  เพศ                           1.1  ชาย 6 46.2 
                                       1.2  หญิง 7 53.8 

                                                                               รวม 13 100.0 
    

              อาย ุ
             กลุมเด็กรับทุนของโครงการ ฯ ท่ีไดทําการศึกษาในครั้งน้ีท้ังหมดมีอายุต่ํากวา 18 ป 
 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0 (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเด็กรับทุนโครงการฯ จาํแนกตามอาย ุ
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

2.  อายุ                            2.1  ตํ่ากวา 18 ป 13 100.0 

                                                                               รวม 13 100.0 
  

               การศึกษา 
               กลุมเด็กรับทุนของโครงการ ฯ ท่ีไดทําการศึกษาในครั้งน้ี ท้ังหมดมีการศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0 (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเด็กรับทุนโครงการฯ จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

3.  การศึกษา                   3.1  ประถมศึกษา 13 100.0 

                                                                              รวม 13 100.0 
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   อาชีพ 
   กลุมเด็กท่ีรับทุนของโครงการ ฯ ท่ีไดทําการศึกษาในคร้ังนี้ ท้ังหมดเปน
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0 (ตารางท่ี 5) 

 
 

ตารางท่ี 5   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเด็กรับทุนโครงการฯ จาํแนกตามอาชีพ 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

4.  อาชีพ                         4.1  นักเรียน นักศึกษา 13 100.0 

                                                                               รวม 13 100.0 

 

   รายไดตอเดือน 
   กลุมเด็กท่ีรับทุนของโครงการ ฯ ท่ีไดทําการศึกษาในครั้งนี้ ท้ังหมดมีรายไดต่ํา
กวา 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0 (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางท่ี 6    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเด็กรับทุนโครงการฯ จาํแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

5.  รายไดตอเดือน            5.1  ต่ํากวา 5,000 บาท  13 100.0 

                                                                               รวม 13 100.0 
 

 

           1.1.2 ลักษณะทางประชากรของกลุมผูปกครองเด็ก 
            เพศ 
   กลุมผูปกครองเด็ก ท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้เปนเพศหญิงจํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 80.0 เพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.0 (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมผูปกครองเด็กจําแนกตามเพศ  

 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

1.  เพศ                           1.1  ชาย 5 20.0 
                                       1.2  หญิง 20 80.0 

                                                                               รวม 25 100.0 
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   อายุ 
   กลุมผูปกครองเด็ก ท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้สวนใหญ มีอายุอยูในชวง 29 - 39 ป 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมา คือ ชวงอายุ 51 - 60 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 28.0 
นอยท่ีสุดคือ ชวงอายุ 40 - 50 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 16.0 (ตารางท่ี 8) 
 

ตารางท่ี 8   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมผูปกครองเด็กจําแนกตามอายุ  
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

2.  อายุ                            2.3  29-39 ป 9 36.0 
                                       2.4  40-50 ป 4 16.0 
                                       2.5  51-59 ป 7 28.0 
                                       2.6  60 ป ขึ้นไป 5 20.0 

                                                                               รวม 25 100.0 
 

   ระดับการศึกษา 
   กลุมผูปกครองเด็ก ท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้สวนใหญ มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 84.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ12.0 นอยท่ีสุด คือ การศึกษาระดับอ่ืน ๆ (ไมไดศึกษา) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.0 (ตาราง
ท่ี 9) 

 

ตารางท่ี 9   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมผูปกครองเด็กจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

3.  การศึกษา                   3.1  ประถมศึกษา 21 84.0 
                                        3.2  มัธยมศึกษา 3 12.0 
                                        3.6  อื่น ๆ  1 4.0 

                                                                               รวม 25 100.0 
  

   อาชีพ 
   กลุมผูปกครองเด็ก ท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้สวนใหญมีอาชีพรับจาง/เกษตรกร 
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมา คือ อาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.0 นอย
ท่ีสุด คือ คาขาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.0 (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมผูปกครองเด็กจําแนกตามอาชีพ 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

4.  อาชีพ                          4.5  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 1 4.0 
                                        4.6  รับจาง/เกษตรกร 18 72.0 
                                        4.7  อื่น ๆ  5 20.0 

                                                                               รวม 25 100.0 

 
   รายไดตอเดือน 
   กลุมผูปกครองเด็ก ท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้สวนใหญ มีรายไดต่ํากวา 5,000 
บาทตอเดือน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 96.0 รองลงมา มีรายได 5,001-10,000 บาทตอเดือน 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.0 (ตารางท่ี 11) 

 

ตารางท่ี 11   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมผูปกครองเด็กจําแนกตามรายไดตอเดอืน 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

5.  รายไดตอเดือน            5.1  ตํ่ากวา 5,000 บาท  24 96.0 
                                         5.2  5,001-10,000 บาท 1 4.0 

                                                                               รวม 25 100.0 
 

          1.1.3 ลักษณะทางประชากรของกลุมเพื่อนบานใกลเคียง 
   เพศ 
   กลุมเพื่อนบานใกลเคียงท่ีไดทําการศึกษาในครั้งนี้เปนเพศหญิงจํานวน 50 คน 
คิดเปนรอยละ 53.2  เปนเพศชาย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 46.8 (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงจําแนกตามเพศ  
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

1.  เพศ                           1.1  ชาย 44 46.8 
                                       1.2  หญิง 50 53.2 

                                                                               รวม 94 100.0 

   อายุ 
   กลุมเพื่อนบานใกลเคียง ทําการศึกษาในครั้งนี้สวนใหญ มีอายุอยูในชวง 29 – 
39 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 31.9 รองลงมา คือ ชวงอายุ 51 - 60 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอย
ละ 22.3 นอยท่ีสุด ชวงอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.3 (ตารางท่ี 13) 

 

ตารางท่ี 13   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงจําแนกตามอาย ุ 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

2.  อายุ                            2.1  ตํ่ากวา 18 ป 6 6.4 
                                       2.2  18-28 ป 14 14.9 
                                       2.3  29-39 ป 30 31.9 
                                       2.4  40-50 ป 19 20.2 
                                       2.5  51-59 ป 21 22.3 
                                       2.6  60 ป ขึ้นไป 4 4.3 

                                                                               รวม 94 100.0 
 

   ระดับการศึกษา 
   กลุมเพื่อนบานใกลเคียงท่ีไดทําการศึกษาในคร้ังนี้สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 36.2 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 34.0 นอยท่ีสุด คือ การศึกษาระดับอ่ืน ๆ (ไมไดศึกษา) จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.2 
(ตารางท่ี 14) 
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ตารางท่ี 14   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

3.  การศึกษา                   3.1  ประถมศึกษา 34 36.2 
                                        3.2  มัธยมศึกษา 32 34.0 
                                        3.3  ปวช.-ปวส. 11 11.7 
                                        3.4  ปริญญาตรี 14 14.9 
                                        3.6  อื่น ๆ  3 3.2 

                                                                               รวม 94 100.0 
 

 
   อาชีพ 
   กลุมเพื่อนบานใกลเคียงท่ีไดทําการศึกษาในคร้ังนี้สวนใหญ มีอาชีพรับจาง/
เกษตรกร จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมา คือ ขาราชการ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
19.1 นอยท่ีสุด คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.1 (ตารางท่ี 15) 
 

ตารางท่ี 15    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงจําแนกตามอาชีพ 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

4.  อาชีพ                          4.1  นักเรียน นักศึกษา 14 14.9 
                                        4.2  ขาราชการ 18 19.1 
                                        4.3  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1.1 
                                        4.4  พนักงานบริษัท   5 5.3 
                                        4.5  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 17 18.1 
                                        4.6  รับจาง/เกษตรกร 39 41.5 

                                                                            รวม 94 100.0 
 

   รายไดตอเดือน 
   กลุมเพื่อนบานใกลเคียงท่ีไดทําการศึกษาในคร้ังนี้สวนใหญ มีรายไดต่ํากวา 
5,000 บาทตอเดือนจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 64.9 รองลงมา มีรายได 5,001-10,000 บาทตอเดือน  
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 28.7 มีรายได 15,001 – 20,000 บาทตอเดือนจํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 2.1 มีรายได 25,001 บาทตอเดือนข้ึนไปจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.1 (ตารางท่ี 16) 
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ตารางท่ี 16    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ขอมูลทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

5.  รายไดตอเดือน           5.1  ตํ่ากวา 5,000 บาท  61 64.9 
                                        5.2  5,001-10,000 บาท 27 28.7 
                                        5.3  10,001-15,000 บาท 3 3.2 
                                        5.4  15,001-20,000 บาท 2 2.1 
                                        5.6  25,001 บาท ข้ึนไป  1 1.1 

                                                                               รวม 94 100.0 

  1.2  ความบอยคร้ังในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสของเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ  
ผูปกครองเด็กและเพ่ือนบานใกลเคียง 
         1.2.1 ความบอยคร้ังในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสของเด็กรับทุนโครงการฯ  
                  ส่ือมวลชน  
                 โดยเฉล่ียในแตละเดือน กลุมเด็กรับทุน ฯ มีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค
เอดสจากส่ือมวลชน คือ จากวิทยุและโทรทัศนประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
7.7 เทากัน (ตารางท่ี 17) 
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ตารางท่ี 17   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสาร 
                     เกี่ยวกับโรคเอดส ของกลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ จําแนกตามประเภทของส่ือมวลชน  

 

 ระดับความบอยครั้ง   
ประเภทของสื่อมวลชน รวม คาเฉล่ีย มากกวา  ประมาณ ประมาณ ไมเคย 

4 ครั้ง/เดือน 3-4 ครั้ง/เดือน 1-2 ครั้ง/เดือน  

1. วิทย ุ - - 1 12 13 1.08 
   (7.7) (92.3) (100.0) 

2  โทรทัศน - - 1 12 13 1.08 
   (7.7) (92.3) (100.0) 

3.  หนังสือพิมพ - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

4.  นิตยสาร - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 
 

 
ส่ือบุคคล    

   โดยเฉล่ียในแตละเดือน กลุมเด็กท่ีไดรับทุน ฯ มีการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโรคเอดสจากส่ือบุคคล คือ จากประชาสงเคราะหจังหวัดและผูปกครองเด็กประมาณ 3-4 คร้ัง/
เดือนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.7 เทากัน (ตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 18   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสาร 
                     เกี่ยวกับโรคเอดสของกลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ จําแนกตามประเภทของส่ือบุคคล 

 
 

ประเภทของสื่อบุคคล 
ระดับความบอยครั้ง  

รวม 
 

คาเฉล่ีย มากกวา  
4 ครั้ง/เดือน 

ประมาณ 
3-4 ครั้ง/เดือน 

ประมาณ 
1-2 ครั้ง/เดือน 

ไมเคย 
 

1. เจาหนาที ่โครงการ ฯ - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

2. ผูวา/รองผูวาราชการ - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

3. ประชาสงเคราะห จว. - 1 - 12 13 1.15 
  (7.7)  (92.3) (100.0) 

4. นักสังคมสงเคราะห - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

5. สาธารณสุขจังหวัด  - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

6. หัวหนาฝายเอดส - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

7. สาธารณสุขอําเภอ - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

8. ประถมศึกษาจังหวัด - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

9. พยาบาลนักวชิาการ  - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

10. อาจารยใหญ - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

11. อาจารยประจําชั้น - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

12. กํานัน - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

13.  ผูใหญบาน - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 
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ตารางท่ี 18 (ตอ)   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสาร 
                             เกี่ยวกับโรคเอดสของกลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ จําแนกตามประเภทส่ือบุคคล 
 

 
ประเภทของสื่อบุคคล 

ระดับความบอยครั้ง  
รวม 

 
คาเฉล่ีย มากกวา  

4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

3-4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

1-2 ครั้ง/เดือน 
ไมเคย 

 
14. อส.ปชส. - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

15. อสม. - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

16. อส.ปช.หอกระจายฯ - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

17. ประชาชน เพื่อนบาน - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

18. ผูปกครองเด็ก - 1 - 12 13 1.15 
  (7.7)  (92.3) (100.0) 
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         ส่ือเฉพาะกิจ 
     โดยเฉล่ียในแตละเดือน กลุมเด็กท่ีไดรับทุน ฯ มีการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโรคเอดสจากส่ือเฉพาะกิจจากแผนพับและเอกสารโลกสวยฟาใสประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือน
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.7 เทากัน (ตารางท่ี 19) 
 
ตารางท่ี 19    แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสาร 
                      เกี่ยวกับโรคเอดสของกลุมเด็กท่ีรับทุน ฯ จําแนกตามประเภทของส่ือเฉพาะกจิ 
 

 
ประเภทของสื่อเฉพาะกิจ 

ระดับความบอยครั้ง  
รวม 

 
คาเฉล่ีย มากกวา  

4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

3-4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

1-2 ครั้ง/เดือน 
ไมเคย 

 

1. โปสเตอร - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 

2. แผนพับ - - 1 12 13 1.08 
   (7.7) (92.3) (100.0) 

3.  “โลกสวยฟาใส” - - 1 12 13 1.08 
   (7.7) (92.3) (100.0) 

4. เอกสาร“แนวทาง ฯ ” - - - 13 13 1.00 
    (100.0) (100.0) 
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               1.2.2  ความบอยคร้ังในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบัโรคเอดสของผูปกครองเด็ก 
        ส่ือมวลชน  

                        โดยเฉล่ียในแตละเดือน กลุมผูปกครองเด็กมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยว 
กับโรคเอดสจากส่ือมวลชน จากโทรทัศนประมาณ 3-4 คร้ัง/เดือนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.0  
รองลงมา ไดแก วิทยุประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 20) 
 
ตารางท่ี 20   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส          
                     ของกลุมผูปกครองเด็กจําแนกตามประเภทของส่ือมวลชน 
 

 
ประเภทของสื่อมวลชน 

ระดับความบอยครั้ง  
รวม 

 
คาเฉล่ีย มากกวา  

4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

3-4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

1-2 ครั้ง/เดือน 
ไมเคย 

 

1. วิทย ุ - - 1 24 25 1.04 
   (4.0) (96.0) (100.0) 

2  โทรทัศน - 1 - 24 25 1.08 
  (4.0)  (96.0) (100.0) 

3.  หนังสือพิมพ - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 

4.  นิตยสาร - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 

 
   ส่ือบุคคล 

   โดยเฉล่ียในแตละเดือนกลุมผูปกครองเด็กมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
โรคเอดสจากส่ือบุคคล จากพยาบาล/นักวิชาการมากกวา 4 คร้ัง/เดือนจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
20.0  รองลงมา ไดแก จากประชาสงเคราะหจังหวัดมากกวา 4 คร้ัง/เดือนจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
16.0 จากกํานันมากกวา 4 คร้ัง/เดือนจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.0  (ตารางท่ี 21) 
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ตารางท่ี 21   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสาร 
                     เกี่ยวกับโรคเอดสของกลุมผูปกครองเด็กจาํแนกตามประเภทของส่ือบุคคล 
 

 
ประเภทของสื่อบุคคล 

ระดับความบอยครั้ง  
รวม 

 
คาเฉล่ีย มากกวา  

4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

3-4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

1-2 ครั้ง/เดือน 
ไมเคย 

 
1. เจาหนาที ่โครงการ ฯ - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 

2. ผูวา/รองผูวาราชการ - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 

3. ประชาสงเคราะห จว. 4 - - 21 25 1.48 
 (16.0)   (84.0) (100.0) 

4. นักสังคมสงเคราะห 2 1 - 22 25 1.32 
 (8.0) (4.0)  (88.0) (100.0) 

5. สาธารณสุขจังหวัด  - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 

6. หัวหนาฝายเอดส - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 

7. สาธารณสุขอําเภอ - 1 1 23 25 1.12 
  (4.0) (4.0) (92.0) (100.0) 

8. ประถมศึกษาจังหวัด - - 1 24 25 1.04 
   (4.0) (96.0) (100.0) 

9. พยาบาลนักวชิาการ  5 1 - 19 25 1.68 
 (20.0) (4.0)  (76.0) (100.0) 

10. อาจารยใหญ 1 - - 24 25 1.12 
 (4.0)   (96.0) (100.0) 

11. อาจารยประจําชั้น - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 

12. กํานัน 2 1 1 2 25 1.36 
 (8.0) (4.0) (4.0) (84.0) (100.0) 

13.  ผูใหญบาน - 1 3 21 25 1.20 
  (4.0) (12.0) (4.0) (100.0) 
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ตารางท่ี 21 (ตอ)   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ     
                             โรคเอดสของกลุมผูปกครองเด็กจําแนกตามประเภทของส่ือบุคคล 

 

 
ประเภทของสื่อบุคคล 

ระดับความบอยครั้ง  
รอยละ 

 
คาเฉล่ีย มากกวา  

4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

3-4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

1-2 ครั้ง/เดือน 
ไมเคย 

 
14. อส.ปชส. - - 2 23 25 1.08 
   (8.0) (92.0) (100.0) 

15. อสม. - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 

16. อส.ปช.หอกระจายฯ - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 

17. ประชาชน เพื่อนบาน 1 - 2 22 25 1.20 
 (4.0)  (8.0) (88.0) (100.0) 

18. ผูปกครองเด็ก - - 1 24 25 1.04 
   (4.0) (96.0) (100.0) 
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   ส่ือเฉพาะกิจ 
  โดยเฉล่ียในแตละเดือน กลุมผูปกครองเด็กมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

โรคเอดสจากส่ือเฉพาะกิจ คือ จากเอกสารโลกสวยฟาใสประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือนจํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 4.0  รองลงมา ไดแก แผนพับประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.0  
(ตารางท่ี 22) 
 
ตารางท่ี 22   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส   
                    ของกลุมผูปกครองเด็กจําแนกตามประเภทของสื่อเฉพาะกิจ 

 
 

ประเภทของส่ือเฉพาะกิจ 
ระดับความบอยคร้ัง  

รวม 
 

คาเฉลี่ย มากกวา  
4 คร้ัง/เดือน 

ประมาณ 
3-4 คร้ัง/เดือน 

ประมาณ 
1-2 คร้ัง/เดือน 

ไมเคย 
 

1. โปสเตอร - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 
2. แผนพบั - - 2 23 25 1.08 
   (8.0) (92.0) (100.0) 
3  “โลกสวยฟาใส” - 2 1 22 25 1.20 
  (8.0) (4.0) (88.0) (100.0) 
4 เอกสาร“แนวทาง ฯ ” - - - 25 25 1.00 
    (100.0) (100.0) 
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                 1.2.3   ความบอยคร้ังในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสเพื่อนบานใกลเคียง 
       ส่ือมวลชน 
                     โดยเฉล่ียในแตละเดือนกลุมเพื่อนบานใกลเคียงมีการเปดรับขอมูลขาวสาร 
เกี่ยวกับโรคเอดสจากส่ือมวลชน คือจากโทรทัศนประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือนจํานวน 12 คน รองลงมา 
ไดแก หนังสือพิมพประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือนจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.7 คิดเปนรอยละ 12.8 
และจากวิทยุประมาณ 1-2 ครั้ง/เดือนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.6 ตามลําดับ  (ตารางท่ี 23) 
 
ตารางท่ี 23   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส  
                     ของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงจําแนกตามประเภทของส่ือมวลชน 

 

 
ประเภทของสื่อมวลชน 

ระดับความบอยครั้ง  
รวม 

 
คาเฉล่ีย มากกวา  

4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

3-4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

1-2 ครั้ง/เดือน 
ไมเคย 

 

1. วิทยุ 3 3 10 78 94 1.27 
 (3.2) (3.2) (10.6) (83.0) (100.0) 

2  โทรทัศน 11 7 12 64 94 1.63 
 (11.7) (7.4) (12.8) (68.1) (100.0) 

3.  หนังสือพิมพ 2 5 11 76 94 1.29 
 (2.1) (5.3) (11.7) (80.9) (100.0) 

4.  นิตยสาร 1 2 8 83 94 1.16 
 (1.1) (2.1) (8.5) (88.3) (100.0) 

 

   ส่ือบุคคล 
   โดยเฉล่ียในแตละเดือน กลุมเพื่อนบานใกลเคียงมีการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโรคเอดสจากส่ือบุคคล คือ จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ประมาณ 1-2 คร้ัง/
เดือนจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.5 รองลงมา ไดแก อาสาสมัครประชาสัมพันธประมาณ 1-2 คร้ัง/
เดือนจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ประชาชน เพื่อนบานประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือนจํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 9.6 และจากอาสาสมัครประชาสงเคราะหประจําหมูบานประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือนจํานวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ  (ตารางท่ี 24) 
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ตารางท่ี 24   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส 
                     ของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงจําแนกตามประเภทของส่ือบุคคล 
 

 
ประเภทของสื่อบุคคล 

ระดับความบอยครั้ง  
รวม 

 
คาเฉล่ีย มากกวา  

4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

3-4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

1-2 ครั้ง/เดือน 
ไมเคย 

 
1. เจาหนาที ่โครงการ ฯ 1 1 7 85 94 1.13 
 (1.1) (1.1) (7.4) (90.4) (100.0) 

2. ผูวา/รองผูวาราชการ 1 1 4 88 94 1.10 
 (1.1) (1.1) (4.3) (93.6) (100.0) 

3. ประชาสงเคราะห จว. 1 - 10 83 94 1.14 
 (1.1)  (10.6) (88.3) (100.0) 

4. นักสังคมสงเคราะห 1 - 7 86 94 1.11 
 (1.1)  (7.4) (91.5) (100.0) 

5. สาธารณสุขจังหวัด  1 3 7 83 94 1.17 
 (1.1) (3.2) (7.4) (88.3) (100.0) 

6. หัวหนาฝายเอดส 1 3 8 82 94 1.18 
 (1.1) (3.2) (8.5) (87.2) (100.0) 

7. สาธารณสุขอําเภอ 1 2 5 85 94 1.15 
 (1.1) (3.2) (5.3) (90.4) (100.0) 

8. ประถมศึกษาจังหวัด 2 4 6 82 94 1.21 
 (2.1) (4.3) (6.4) (87.2) (100.0) 

9. พยาบาลนักวชิาการ  1 2 10 81 94 1.18 
 (1.1) (2.1) (10.6) (86.2) (100.0) 

10. อาจารยใหญ 1 4 2 87 94 1.14 
 (1.1) (4.3) (2.1) (92.6) (100.0) 

11. อาจารยประจําชั้น 1 2 6 85 94 1.14 
 (1.1) (2.1) (6.4) (90.4) (100.0) 

12. กํานัน 2 1 3 88 94 1.12 
 (2.1) (1.1) (3.2) (93.6) (100.0) 

13.  ผูใหญบาน 2 2 6 84 94 1.17 
 (2.1) (2.1) (6.4) (89.4) (100.0) 
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ตารางท่ี 24 (ตอ)   แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ  
                             โรคเอดสของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงจําแนกตามประเภทของส่ือบุคคล 

 

 
ประเภทของสื่อบุคคล 

ระดับความบอยครั้ง  
รวม 

 
คาเฉล่ีย มากกวา  

4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

3-4 ครั้ง/เดือน 
ประมาณ 

1-2 ครั้ง/เดือน 
ไมเคย 

 
14. อส.ปชส. 3 4 5 82 94 1.23 
 (3.2) (4.3) (5.3) (87.2) (100.0) 

15. อสม. 3 3 8 80 94 1.24 
 (3.2) (3.2) (8.5) (85.1) (100.0) 

16. อส.ปช.หอกระจายฯ 4 3 5 82 94 1.24 
 (4.3) (3.2) (5.3) (87.2) (100.0) 

17. ประชาชน เพื่อนบาน 2 4 9 79 94 1.24 
 (2.1) (4.3) (9.6) (84.0) (100.0) 

18. ผูปกครองเด็ก 2 2 6 84 94 1.17 
 (2.1) (2.1) (6.4) (89.4) (100.0) 
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   ส่ือเฉพาะกิจ 
   โดยเฉล่ียในแตละเดือน กลุมเพื่อนบานใกลเคียงมีการเปดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโรคเอดสจากส่ือเฉพาะกิจ คือ จากแผนพับประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือนจํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 7.4 รองลงมา ไดแก โปสเตอรประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือนจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.5 และจาก
เอกสารแนวทางการดําเนินงานโครงการ ฯ  ประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.4 
ตามลําดับ  (ตารางท่ี 25) 

 
ตารางท่ี 25    แสดงจํานวนและรอยละของความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
                      โรคเอดสของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงจําแนกตามประเภทของส่ือเฉพาะกิจ 
 

 
ประเภทของส่ือเฉพาะกิจ 

ระดับความบอยคร้ัง  
รวม 

 
คาเฉลี่ย มากกวา  

4 คร้ัง/เดือน 
ประมาณ 

3-4 คร้ัง/เดือน 
ประมาณ 

1-2 คร้ัง/เดือน 
ไมเคย 

 

1. โปสเตอร 3 5 8 78 94 1.29 
 (3.2) (5.3) (8.5) (83.0) (100.0) 
2. แผนพบั 3 7 7 77 94 1.32 
 (3.2) (7.4) (7.4) (81.9) (100.0) 
3.  “โลกสวยฟาใส” 1 1 10 82 94 1.16 
 (1.1) (1.1) (10.6) (87.2) (100.0) 
4. เอกสาร“แนวทาง ฯ ” 1 4 7 82 94 1.19 
 (1.1) (4.3) (7.4) (87.2) (100.0) 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส ของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน 
คือ เด็กรับทุนโครงการ ฯ ผูปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง 
 

 2.1 ความรูความเขาใจเกีย่วกบัโรคเอดสของเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ  (ตารางท่ี 26) 
    1) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “เอดสติดตอไดทางเพศสัมพันธ หากไม

ใชถุงยางอนามัย” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1 ตอบ
ผิดจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.9 
        2) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “การสัมผัสมือการกอดจูบบีบนวด 
ผูปวยเอดสไมติดเอดส” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1 
ตอบผิดจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.9 

       3) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “การหายใจ การพูดคุยกับผูปวย 
เอดสไมทําใหติดเอดสได”  สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
23.1ตอบผิดจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.9 
        4) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “เอดสสามารถติดตอไดจากมารดา 
สูทารกในครรภ” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1 ตอบ
ผิดจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.9 
        5) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “การรับเลือด เปล่ียนอวัยวะ ใชเข็ม
รวมกันทําใหติดเอดสได” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
23.1ตอบผิดจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.9 
     6) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “ยุงหรือแมลงเปนพาหนะนําโรคเอดสสู
ผูอ่ืนได” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1ตอบผิดจํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 76.9 
      7) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “บุตรท่ีเกิดจากพอแมปวยเปนโรคเอดส
ไมติดเช้ือเอดสทุกคน” ไมสามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 100.0 
      8) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “โครงการฯ ใหความชวยเหลือทางดาน
การศึกษาบุตรผูปวยโรคเอดสใหใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวในชุมชนไดตามปกติ” ไมสามารถตอบ
คําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตอง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0 
  9) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “โครงการฯ ใหการสนับสนุนและรวมมือ
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธในการสรางความเขาใจใหชุมชนยอมรับ” ไมสามารถตอบคําถาม
เร่ืองดังกลาวไดถูกตอง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0 
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  10) กลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ มีความรูเกี่ยวกับ “โครงการฯเปนศูนยประสานความ 
รวมมือกับหนวยงานอ่ืนและใหความชวยเหลือสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส” ไมสามารถตอบ
คําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตอง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100.0 
 

ตารางท่ี 26   แสดงจํานวนและรอยละตามความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดสของเด็กรับทุนโครงการ  
 
 

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส คําตอบ รวม 

ตอบถูก ตอบผิด 

1. เอดสติดตอไดทางเพศสัมพันธ หากไมใชถุงยางอนามัย 3 10 13 
 (23.1) (76.9) (100.0) 

2. การสัมผัสมือ การกอดจูบ บีบนวดผูปวยเอดสไมติดเอดส 3 10 13 
 (23.1) (76.9) (100.0) 

3. การหายใจ การพูดคุยกับผูปวยเอดสไมทําใหติดเอดสได 3 10 13 
 (23.1) (76.9) (100.0) 

4. เอดสติดตอไดจากมารดาสูทารกในครรภ 3 10 13 
 (23.1) (76.9) (100.0) 

5. การรับเลือด เปล่ียนอวัยวะ ใชเข็มรวมกัน ติดเอดสได 3 10 13 
 (23.1) (76.9) (100.0) 

6. ยุงหรือแมลงเปนพาหนะนําโรคเอดสสูผูอื่นได 3 10 13 
 (23.1) (76.9) (100.0) 

7. บุตรท่ีเกิดจากพอแมปวยเปนโรคเอดสไมติดเช้ือเอดสทุกคน - 13 13 
  (100.0) (100.0) 

8.โครงการฯ ใหความชวยเหลือทางดานการศึกษาแกบุตรผูปวยโรคเอดสให
ใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวในชุมชนไดตามปกติ 

- 13 13 

  (100.0) (100.0) 

9.โครงการฯ ใหการสนับสนุนและรวมมือดานการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธในการสรางความเขาใจใหชุมชนยอมรับ 

- 13 13 

  (100.0) (100.0) 

10.โครงการฯเปนศูนยประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นและใหความ
ชวยเหลือสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส 

- 13 13 

  (100.0) (100.0) 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตามคําตอบท่ีกําหนดไวได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
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  2.2  ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ 
          เด็กรับทุนโครงการ ฯ สวนใหญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสในระดับ 0 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 76.92 ซ่ึงไมมีความรูเลย รองลงมาไดแก 
ระดับ 5 – 6 คะแนน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.08 มีความรูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ ท้ังหมดพบวาอยูในระดับนอย
ท่ีสุด (X = 1.39)  (ตารางท่ี 27) 
 
ตารางท่ี 27   แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดส 
                     ของเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ 
 

ระดับคะแนนความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส 
ของเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ  

จํานวน 
(N=13) 

รอยละ 
(%) 

  9 – 10  คะแนน     (มีความรูมากท่ีสุด) - - 
  7 – 9    คะแนน     (มีความรูมาก) - - 
  5 – 6    คะแนน     (มีความรูปานกลาง) 3 (23.08) 
  3 – 4    คะแนน     (มีความรูนอย) - - 
  1 – 2    คะแนน     (มีความรูนอยท่ีสุด) - - 
  0          คะแนน     (ไมมีความรูเลย) 10 (76.92) 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตามคําตอบท่ีกําหนดไวได 1 
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียทั้งกลุม 
X = 1.39 
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2.3 ความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดสของผูปกครองเด็ก (ตารางท่ี 28) 
1) กลุมผูปกครองเด็กมีความรูเกี่ยวกับ “เอดสติดตอไดทางเพศสัมพันธหากไมใชถุง 

ยางอนามัย” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 80.0 ตอบผิด
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.0 

2) กลุมผูปกครองเด็ก มีความรูเกี่ยวกับ “การสัมผัสมือ การกอดจูบ บีบนวดผูปวย 
เอดสไมติดเอดส” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 84.0 ตอบ
ผิดจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 16.0 
                          3)  กลุมผูปกครองเด็ก มีความรูเกี่ยวกับ “การหายใจ การพูดคุยกับผูปวยเอดสไมทํา
ใหติดเอดสได”  สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 80.0 ตอบ
ผิดจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.0 
         4)    กลุมผูปกครองเด็ก มีความรูเกี่ยวกับ “เอดสสามารถติดตอไดจากมารดาสูทารก 
ในครรภ” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 64.0 ตอบผิด
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.0 
         5) กลุมผูปกครองเด็ก มีความรูเกี่ยวกับ “การรับเลือด เปล่ียนอวัยวะ ใชเข็มรวม 
กัน ทําใหติดเอดสได” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 76.0 
ตอบผิดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 24.0 
        6) กลุมผูปกครองเด็กมีความรูเกี่ยวกับ “ยุงหรือแมลงเปนพาหนะนําโรคเอดสสูผูอ่ืน 
ได” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 72.0ตอบผิดจํานวน 7 
คน คิดเปนรอยละ 28.0 
      7) กลุมผูปกครองเด็กมีความรูเกี่ยวกับ “บุตรท่ีเกิดจากพอแมปวยเปนโรคเอดสไมติด 
เช้ือเอดสทุกคน”  สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 64.0 ตอบ
ผิดจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.0 
              8) กลุมผูปกครองเด็กมีความรูเกี่ยวกับ “โครงการฯ ใหความชวยเหลือทางดานการ 
ศึกษาบุตรผูปวยโรคเอดสใหใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวในชุมชนไดตามปกติ” สามารถตอบคําถาม
เร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 48.0 ตอบผิดจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 52.0 
       9) กลุมผูปกครองเด็กมีความรูเกี่ยวกับ “โครงการฯ ใหการสนับสนุนและรวมมือดาน 
การเผยแพรและประชาสัมพันธในการสรางความเขาใจใหชุมชนยอมรับ” สามารถตอบคําถามเร่ือง
ดังกลาวไดถูกตองจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 48.0 ตอบผิดจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 52.0 
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    10) กลุมผูปกครองเด็กมีความรูเกี่ยวกับ “โครงการฯเปนศูนยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอ่ืนและใหความชวยเหลือสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาว
ไดถูกตองจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ตอบผิดจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 72.0 
 
ตารางท่ี 28   แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดส ผูปกครองเด็ก 
 
 

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส คําตอบ รวม 
 ตอบถูก ตอบผิด 

1. เอดสติดตอไดทางเพศสัมพันธ หากไมใชถุงยางอนามัย 20 5 25 
 (80.0) (20.0) (100.0) 

2. การสัมผัสมือ การกอดจูบ บีบนวดผูปวยเอดสไมติดเอดส 21 4 25 
 (84.0) (16.0) (100.0) 

3. การหายใจ การพูดคุยกับผูปวยเอดสไมทําใหติดเอดสได 20 5 25 
 (80.0) (20.0) (100.0) 

4. เอดสติดตอไดจากมารดาสูทารกในครรภ 16 9 25 
 (64.0) (36.0) (100.0) 

5. การรับเลือด เปล่ียนอวัยวะ ใชเข็มรวมกัน ติดเอดสได 19 6 25 
 (76.0) (24.0) (100.0) 

6. ยุงหรือแมลงเปนพาหนะนําโรคเอดสสูผูอื่นได 18 7 25 
 (72.0) (28.0) (100.0) 

7. บุตรท่ีเกิดจากพอแมปวยเปนโรคเอดสไมติดเช้ือเอดสทุกคน 16 9 25 
 (64.0) (36.0) (100.0) 

8. โครงการฯ ใหความชวยเหลือทางดานการศึกษาบุตรผูปวยโรคเอดสใหใช
ชีวิตอยูรวมกับครอบครัวในชุมชนไดตามปกติ 

12 13 25 

 (48.0) (52.0) (100.0) 

9. โครงการฯ ใหการสนับสนุนและรวมมือดานการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธในการสรางความเขาใจใหชุมชนยอมรับ 

12 13 25 

 (48.0) (52.0) (100.0) 

10.โครงการฯเปนศูนยประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นและใหความ
ชวยเหลือสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส 

7 18 25 

 (28.0) (72.0) (100.0) 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตามคําตอบท่ีกําหนดไวได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
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   2.4  ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของผูปกครองเด็ก   
               ผูปกครองเด็กสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับ 7 – 8  
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ซ่ึงมีความรูสูง รองลงมา ไดแก ระดับ 
9 – 10 คะแนน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ซ่ึงมีความรูระดับสูงมาก ระดับ 5 – 6 คะแนน 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ซ่ึงก็มีความรูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของผูปกครองเด็กท้ังหมด พบวาอยูในระดับสูง  (X = 6.44)  (ตารางท่ี 29) 
 
ตารางท่ี 29   แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดส 
                     ของผูปกครองเด็ก 
 

ระดับคะแนนความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส 
ของผูปกครองเด็ก  

จํานวน 
(N=25) 

รอยละ 
(%) 

  9 – 10  คะแนน     (มีความรูมากท่ีสุด) 7 (28.00) 
  7 – 8    คะแนน     (มีความรูมาก) 9 (36.00) 
  5 – 6    คะแนน     (มีความรูปานกลาง) 5 (20.00) 
  3 – 4    คะแนน     (มีความรูนอย) 1 (4.00) 
  1 – 2    คะแนน     (มีความรูนอยท่ีสุด) - - 
  0          คะแนน     (ไมมีความรูเลย) 3 (12.00) 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตามคําตอบท่ีกําหนดไวได 1 
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียทั้งกลุม 
X = 6.44 
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  2.5  ความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดสของเพื่อนบานใกลเคียง  (ตารางท่ี 30) 
                         1) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง มีความรูเกี่ยวกับ “เอดสติดตอไดทางเพศสัมพันธ หากไม
ใชถุงยางอนามัย” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 97.9 ตอบ
ผิดจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.1 

2) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง  มีความรูเกี่ยวกับ “การสัมผัสมือ การกอดจูบ บีบนวดผู 
ปวยเอดสไมติดเอดส” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 81.9 
ตอบผิดจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 18.1 

3) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง มีความรูเกี่ยวกับ “การหายใจ การพูดคุยกับผูปวยเอดส 
ไมทําใหติดเอดสได”  สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 85.1 
ตอบผิดจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.9 

4) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง มีความรูเกี่ยวกับ “เอดสสามารถติดตอไดจากมารดาสู 
ทารกในครรภ” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 76.6 ตอบผิด
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 23.4 
        5)   กลุมเพื่อนบานใกลเคียง มีความรูเกี่ยวกับ “การรับเลือด เปล่ียนอวัยวะ ใชเข็ม
รวมกัน ทําใหติดเอดสได” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 
77.7 ตอบผิดจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.3 
                         6) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง มีความรูเกี่ยวกับ “ยุงหรือแมลงเปนพาหนะนําโรคเอดสสู
ผูอ่ืนได” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 70.2 ตอบผิด
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 29.8 
       7) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง มีความรูเกี่ยวกับ “บุตรท่ีเกิดจากพอแมปวยเปนโรคเอดส 
ไมติดเช้ือเอดสทุกคน” สามารถตอบคําถามเร่ืองดังกลาวไดถูกตองจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 68.1 
ตอบผิดจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 31.9 
       8) กลุมเพื่อนบานใกลเคียงมีความรูเกี่ยวกับ “โครงการ ฯ ใหความชวยเหลือทางดาน 
การศึกษาแกบุตรผูปวยโรคเอดสใหใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวชุมชนไดตามปกติ” สามารถตอบ
คําถามเร่ืองดังกลาวถูกตองจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 46.8 ตอบผิดจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 
52.3 
      9) กลุมเพื่อนบานใกลเคียงมีความรูเกี่ยวกับ “โครงการ ฯ ใหการสนับสนุนและรวมมือ
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธในการสรางความเขาใจใหชุมชนยอมรับ” สามารถตอบคําถาม
เร่ืองดังกลาวถูกตองจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 22.3 ตอบผิดจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 77.7 
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  10) กลุมเพื่อนบานใกลเคียงมีความรูเกี่ยวกับ “โครงการ ฯ เปนศูนยประสานความรวมมือ
กับหนวยงานอ่ืนและใหความชวยเหลือสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส” สามารถตอบคําถามเร่ือง
ดังกลาวไดถูกตองจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 20.2 ตอบผิดจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 79.8 
 

ตารางท่ี 30   แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดส 
                     ของเพื่อนบานใกลเคียง 

 

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส คําตอบ รอยละ 

ตอบถูก ตอบผิด 

1. เอดสติดตอไดทางเพศสัมพันธ หากไมใชถุงยางอนามัย 92 2 94 
 (97.9) (2.1) (100.0) 

2. การสัมผัสมือ การกอดจูบ บีบนวดผูปวยเอดสไมติดเอดส 77 17 94 
 (81.9) (18.1) (100.0) 

3. การหายใจ การพูดคุยกับผูปวยเอดสไมทําใหติดเอดสได 80 14 94 
 (85.1) (14.9) (100.0) 

4. เอดสติดตอไดจากมารดาสูทารกในครรภ 72 22 94 
 (76.6) (23.4) (100.0) 

5. การรับเลือด เปล่ียนอวัยวะ ใชเข็มรวมกัน ติดเอดสได 73 21 94 
 (77.7) (22.3) (100.0) 

6. ยุงหรือแมลงเปนพาหนะนําโรคเอดสสูผูอื่นได 66 28 94 
 (70.2) (29.8) (100.0) 

7. บุตรท่ีเกิดจากพอแมปวยเปนโรคเอดสไมติดเช้ือเอดสทุกคน 64 30 94 
 (68.1) (31.9) (100.0) 

8. โครงการฯ ใหความชวยเหลือทางดานการศึกษาบุตรผูปวยโรคเอดสใหใช
ชีวิตอยูรวมกับครอบครัวในชุมชนไดตามปกติ 

44 50 94 

 (46.8) (53.2) (100.0) 

9. โครงการฯ ใหการสนับสนุนและรวมมือดานการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธในการสรางความเขาใจใหชุมชนยอมรับ 

21 73 94 

 (22.3) (77.7) (100.0) 

10.โครงการฯเปนศูนยประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นและใหความ
ชวยเหลือสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส 

19 75 94 

 (20.2) (79.8) (100.0) 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตามคําตอบท่ีกําหนดไวได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 
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  2.6  ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของเพื่อนบานใกลเคียง   
         เพื่อนบานใกลเคียงสวนใหญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส อยูในระดับ 5 – 6  
คะแนน (คะแนนเต็ม 10) จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 29.7 ซ่ึงมีความรูระดับปานกลาง รองลงมา 
ไดแก ระดับ 7 – 8 คะแนน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 22.34 ซ่ึงมีความรูระดับสูง ระดับ 3 – 4 
คะแนนจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 19.15 ซ่ึงก็มีความรูระดับนอย เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของเพื่อนบานใกลเคียงท้ังหมด พบวาอยูในระดับสูง (X = 6.47)  
(ตารางท่ี 31) 
 
ตารางท่ี 31   แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดส 
                     ของเพื่อนบานใกลเคียง 
 

ระดับคะแนนความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส 
ของเพ่ือนบานใกลเคียง  

จํานวน 
(N=94) 

รอยละ 
(%) 

  9 – 10  คะแนน     (มีความรูมากท่ีสุด) 14 (14.89) 
  7 – 8    คะแนน     (มีความรูมาก) 21 (22.34) 
  5 – 6    คะแนน     (มีความรูปานกลาง) 28 (29.79) 
  3 – 4    คะแนน     (มีความรูนอย) 18 (19.15) 
  1 – 2    คะแนน     (มีความรูนอยท่ีสุด) 9 (9.57) 
  0          คะแนน     (ไมมีความรูเลย) 4 (4.26) 
หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตามคําตอบท่ีกําหนดไวได 1 
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียทั้งกลุม 
X = 6.47 
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ตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน คือ เด็กรับทุน 
โครงการ ฯ ผูปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง ท่ีมีตอการประชาสัมพันธของโครงการ ฯ 
 

  3.1 ความคิดเห็นของเด็กรับทุนโครงการ ฯ ท่ีมีตอการประชาสัมพันธโครงการ ฯ  
             1) ส่ือท่ีจูงใจใหบังเกิดความสนใจและตระหนักถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวย 
โรคเอดสประสบอยูในปจจุบันมากท่ีสุด ไดแก ส่ือบุคคล จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมา 
ไดแก ส่ือมวลชนจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 30.8 และส่ือเฉพาะกิจจํานวน 2 คิดเปนรอยละ 14.5   
      2) ส่ือประชาสัมพันธท่ีเผยแพรขอมูลขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือ และสงเคราะห 
บุตรผูปวยโรคเอดสของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุด ไดแก ส่ือบุคคล จํานวน 
9 คน คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมา คือ ส่ือมวลชนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1 ส่ือเฉพาะกิจ 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ 

    3) ส่ือท่ีมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอท่ีมีความนาสนใจและมีความพึงพอใจท่ีจะเปดรับ 
ขอมูลขาวสารเร่ืองดังกลาวจากส่ือประเภทนี้อีกในคราวตอไป ไดแก ส่ือเฉพาะกิจจํานวน 7 คน คิด
เปนรอยละ 53.7  รองลงมา คือ ส่ือบุคคลจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.2 ตามลําดับ 

            4) ส่ือท่ีควรไดรับการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนําเสนอในคราวตอไป ไดแก  
ส่ือมวลชนจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.2 รองลงมา คือ ส่ือเฉพาะกิจจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
30.2 ส่ือบุคคลจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.1 ตามลําดับ (ตารางท่ี 32) 
 

ตารางท่ี 32   แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเหน็ของเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ  
ตอส่ือประชาสัมพันธท่ีใชในโครงการ ฯ จําแนกตามประเภทของส่ือ 

 
 

ประเภทของส่ือประชาสัมพันธ 
ประเภทของส่ือประชาสัมพันธ 

รวม 
สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ 

1.  จูงใจใหตระหนักถึงปญหา 4 7 2 13 
 (30.8) (53.8) (15.4) (100.0) 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติ 3 9 1 13 
 (23.1) (69.2) (7.7) (100.0) 
3. รูปแบบและวิธีการนาสนใจ - 6 7 13 
  (46.2) (53.8) (100.0) 
4. ควรปรับปรุงในครั้งตอไป 6 3 4 13 
 (46.2) (23.1) (30.2) (100.0) 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน กําหนดให 1 คะแนน สําหรับคําตอบท่ีเลือกสื่อในแตละประเด็นคําถามตาง ๆ 
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  3.2 ความคิดเห็นของผูปกครองเด็กท่ีมีตอการประชาสัมพันธโครงการในประเด็นตาง ๆ  
       1) ส่ือท่ีจูงใจใหบังเกิดความสนใจและตระหนักถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวย 

โรคเอดสประสบอยูในปจจุบันมากท่ีสุด ไดแก ส่ือบุคคลจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมา 
คือ ส่ือมวลชนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 40.0 และส่ือเฉพาะกิจจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.0 
ตามลําดับ  
        2) ส่ือประชาสัมพันธท่ีเผยแพรขอมูลขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือและสงเคราะห 
บุตรผูปวยโรคเอดสของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุด ไดแก ส่ือเฉพาะกิจ
จํานวน  13 คน คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมา คือ ส่ือบุคคลจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.0 และ
ส่ือมวลชน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ 

       3) ส่ือท่ีมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอท่ีมีความนาสนใจและตนมีความพึงพอใจท่ีจะ 
เปดรับขอมูลขาวสารเร่ืองดังกลาวจากส่ือประเภทนี้อีกในคราวตอไป ไดแก ส่ือบุคคลจํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา คือ ส่ือเฉพาะกิจจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ส่ือมวลชนจํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ 
               4) ส่ือท่ีควรไดรับการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนําเสนอในคราวตอไป ไดแก  
ส่ือมวลชนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา คือ ส่ือเฉพาะกิจจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
36.0 ส่ือบุคคลจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 24.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี 33) 
 

ตารางท่ี 33   แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเหน็ของผูปกครองเด็กตอส่ือประชาสัมพันธใน      
                    โครงการ ฯ จําแนกตามประเภทของส่ือ 

 

ประเภทของส่ือประชาสัมพันธ 
ประเภทของส่ือประชาสัมพันธ 

รวม 
สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ 

1.  จูงใจใหตระหนักถึงปญหา 10 13 2 25 

 (40.0) (52.0) (8.0) (100.0) 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติ 3 9 13 25 
 (12.0) (36.0) (52.0) (100.0) 
3. รูปแบบและวิธีการนาสนใจ 4 12 9 25 
 (16.0) (48.0) (36.0) (100.0) 
4. ควรปรับปรุงในครั้งตอไป 10 6 9 25 
 (40.0) (24.0) (36.0) (100.0) 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน กําหนดให 1 คะแนน สําหรับคําตอบท่ีเลือกสื่อในแตละประเด็นคําถามตาง ๆ 
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  3.3 ความคิดเห็นของเพ่ือนบานใกลเคียงท่ีมีตอการประชาสัมพันธโครงการประเด็นตาง ๆ  
      1) ส่ือท่ีจูงใจใหบังเกิดความสนใจและตระหนักถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวย 

โรคเอดสประสบอยูในปจจุบันมากท่ีสุด ไดแก ส่ือบุคคลจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมา 
คือ ส่ือมวลชนจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.0 และส่ือเฉพาะกิจจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 27.7 
ตามลําดับ  
              2) ส่ือประชาสัมพันธท่ีเผยแพรขอมูลขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือ และสงเคราะห 
บุตรผูปวยโรคเอดสของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุด ไดแก ส่ือบุคคลจํานวน 
33 คน คิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมา คือ ส่ือเฉพาะกิจจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 33.0 และ
ส่ือมวลชนจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 31.9 ตามลําดับ 
       3) ส่ือท่ีมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอท่ีมีความนาสนใจและตนมีความพึงพอใจท่ีจะ 
เปดรับขอมูลขาวสารเร่ืองดังกลาวจากส่ือประเภทนี้อีกในคราวตอไป ไดแก ส่ือบุคคลจํานวน 42 คน 
คิดเปนรอยละ 44.7 รองลงมา คือ ส่ือเฉพาะกิจจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 28.7 ส่ือมวลชนจํานวน  
25 คน คิดเปนรอยละ 26.6 ตามลําดับ 
              4) ส่ือท่ีควรไดรับการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนําเสนอในคราวตอไป ไดแก  
ส่ือมวลชนจํานวน 61 คิดเปนรอยละ 64.9 รองลงมา คือ ส่ือเฉพาะกิจจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
23.4 ส่ือบุคคลจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.7 ตามลําดับ  (ตารางท่ี 34) 

 

ตารางท่ี 34   แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเหน็ของเพ่ือนบานใกลเคียงตอส่ือประชาสัมพันธ 
                    ในโครงการ ฯ จําแนกตามประเภทของส่ือ 
 

 
ประเภทของส่ือประชาสัมพันธ 

ประเภทของส่ือประชาสัมพันธ 
รวม 

สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ 

1.  จูงใจใหตระหนักถึงปญหา 32 36 26 94 
 (34.0) (38.3) (27.7) (100.0) 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติ 30 33 31 94 
 (31.9) (35.1) (33.0) (100.0) 
3. รูปแบบและวิธีการนาสนใจ 25 42 27 94 
 (26.6) (44.7) (28.7) (100.0) 
4. ควรปรับปรุงในครั้งตอไป 61 11 22 94 
 (64.9) (11.7) (23.4) (100.0) 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน กําหนดให 1 คะแนน สําหรับคําตอบท่ีเลือกสื่อในแตละประเด็นคําถามตาง ๆ 
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ตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูปวยเอดสและครอบครัว 
 

  4.1 พฤติกรรมการปฏิบัติของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงหลังจากท่ีไดรับความรูเกีย่วกับโรค
เอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ  (ตารางท่ี  35) 

     1) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง เลือกที่จะปฏิบัติ “การสมทบทุนมูลนิธิหรือกองทุนเพ่ือชวย 
เหลือทางดานการศึกษาและการดํารงชีพ” จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 35.1 เลือกท่ีจะไมปฏิบัติ 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 64.9  

2) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง เลือกที่จะปฏิบัติ “การใหความรูแกผูอ่ืนเกี่ยวกับขอควร 
ปฏิบัติในการชวยเหลือ ฯ บุตรผูปวยโรคเอดส” จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.0 เลือกที่จะไมปฏิบัติ 
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 66.0 
            3) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง เลือกท่ีจะปฏิบัติ “การใหความรูแกผูอ่ืนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตัวในการอยูรวมกันในสังคมกับผูปวยเอดสและครอบครัว” จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 39.4 เลือกที่
จะไมปฏิบัติ จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 60.6  
              4) กลุมเพื่อนบานใกลเคียง เลือกท่ีจะปฏิบัติ “การใหความรวมมือในการชวยเหลือและ
สงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดสและครอบครัว” จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 33.0 เลือกท่ีจะไมปฏิบัติ 
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 67.0  
       5) กลุมเพื่อนบานใกลเคียงเลือกที่จะปฏิบัติ “การไมแสดงความรังเกียจหรือกีดกัน 
เด็กท่ีบิดามารดาปวยหรือเสียชีวิตดวยโรคเอดส” จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 68.2 เลือกท่ีจะไม
ปฏิบัติ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13.8  

      6) กลุมเพื่อนบานใกลเคียงเลือกที่จะปฏิบัติ “การไมจํากัดโอกาสทางการศึกษาและการ 
ทํางานตอเด็กท่ีบิดามารดาปวยหรือเสียชีวิตลงดวยโรคเอดส” จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 51.1 เลือก
ท่ีจะไมปฏิบัติ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 48.9  
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ตารางท่ี 35   แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการปฏิบัติของกลุมเพื่อนบานใกลเคียง 
                     หลังจากท่ีไดรับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ  
 

 
การปฏิบัติ 

คําตอบ 
รวม 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.สมทบทุนมูลนิธิหรือกองทุนเพื่อชวยเหลือทางดานการศึกษา
และการดํารงชีพ 

33 61 94 

 (35.1) (64.9) (100.0) 

2.ใหความรูแกผูอื่นเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือ ฯ 
บุตรผูปวยโรคเอดส 

32 62 94 

 (34.0) (66.0) (100.0) 

3.ใหความรูแกผูอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการอยูรวมกันใน
สังคมกับผูปวยเอดสและครอบครัว    

37 57 94 

 (39.4) (60.6) (100.0) 

4. ใหความรวมมือในการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรค
เอดสและครอบครัว 

31 63 94 

 (33.0) (67.0) (100.0) 

5. ไมแสดงความรังเกียจหรือกีดกันเด็กท่ีบิดามารดาปวยหรือ
เสียชีวิตดวยโรคเอดส 

81 13 94 

 (86.2) (13.8) (100.0) 

6. ไมจํากัดโอกาสทางการศึกษาและการทํางานตอเด็กท่ีบิดา
มารดาปวยหรือเสียชีวิตลงดวยโรคเอดส 

48 46 94 

 (51.1) (48.9) (100.0) 

หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนน กําหนดให 1 คะแนน สําหรับทุกคําตอบท่ีเลือกพฤติกรรมในการใหความ
รวมมือดวยวิธตีาง ๆ 
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  4.2  ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงตอผูปวยเอดสและครอบครัว  
      กลุมเพื่อนบานใกลเคียงสวนใหญ เลือกพฤติกรรมการปฏิบัติตอผูปวยเอดสและ
ครอบครัวอยูในระดับ 3 – 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 6) จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 40.43 ซ่ึงอยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมา ไดแก ระดับ 5 – 6 คะแนนจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 27.66 ซ่ึงอยูใน
ระดับสูง  ระดับ 1 – 2 คะแนนจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 31.91 ซ่ึงอยูในระดับตํ่า เม่ือพิจารณา
คาเฉล่ียของพฤติกรรมการปฏิบัติของเพื่อนบานใกลเคียงท้ังหมด พบวาอยูในระดับตํ่า (X = 2.91)  
(ตารางท่ี 36) 
 
ตารางท่ี 36  แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ีย ระดับพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ 
                    เพื่อนบานใกลเคียงตอผูปวยเอดสและครอบครัว  
 

ระดับคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติของเพ่ือนบานใกลเคียง  
ตอผูปวยเอดสและครอบครัว  

 

จํานวน 
(N=94) 

รอยละ 
(%) 

  5 – 6    คะแนน     (ใหความรวมมือมาก) 26 (27.66) 
  3 – 4    คะแนน     (ใหความรวมมือปานกลาง) 38 (40.43) 
  1 – 2    คะแนน     (ใหความรวมมือนอย) 30 (31.91) 
  0          คะแนน     (ไมใหความรวมมือเลย) - - 
หมายเหตุ เกณฑการใหคะแนนกําหนดให 1 คะแนน สําหรับทุกคําตอบ 
ท่ีเลือกพฤติกรรมในการใหความรวมมือดวยวธิีตาง ๆ 

คะแนนเฉล่ียทั้งกลุม 
X = 2.91 
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ตอนท่ี 5  การทดสอบสมมติฐานการเปดรับขาวสารกับความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดสของกลุม
ตาง ๆ ในหมูบาน ไดแก เด็กท่ีไดรับทุน ผูปกครองเด็กและเพื่อนบานใกลเคียง มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  

  5.1 การเปดรับขาวสารกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของเด็กรับทุนโครงการ ฯ มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน   
      การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือมวลชน
มีความสัมพันธในทางบวกท่ี  r = 0.057 ซ่ึงตํ่ามาก ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
       การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือบุคคล
มีความสัมพันธในทางบวกท่ี  r = 0.057 ซ่ึงตํ่ามาก ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
      การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือเฉพาะ
กิจ มีความสัมพันธในทางบวกท่ี  r = 0.326 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
        สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของเด็กรับทุนโครงการ ฯ การเปดรับขาวสารกับความรู
เกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล ไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนส่ือเฉพาะกิจมีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานนี้เปนบางสวน (ตารางท่ี 37) 
 
ตารางท่ี 37   แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน ระหวางการเปดรับขาวสาร  
                    จากส่ือประเภทตาง ๆ กับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส ของกลุมเด็กรับทุนโครงการ ฯ 
 

ตัวแปร คาสหสัมพันธกับความรู 

การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน 0.057 
การเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล 0.057 
การเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ                                   0.326* 
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  5.2 การเปดรับขาวสารกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของผูปกครองเด็กมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน   
      การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือมวลชน
มีความสัมพันธในทางบวกท่ี  r = 0.470 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
      การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือบุคคลมี
ความสัมพันธในทางบวกท่ี  r = 0.891 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
      การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือเฉพาะ
กิจ มีความสัมพันธในทางบวกท่ี  r = 0.739 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
      สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของผูปกครองเด็ก การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับ
โรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจมีความสัมพันธใน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานนี้  (ตารางท่ี 38) 
 
ตารางท่ี 38   แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน ระหวางการเปดรับขาวสาร  
                     กับความรูเกีย่วกับโรคเอดส กลุมผูปกครองเด็ก 

  

ตัวแปร คาสหสัมพันธกับความรู 

การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน 0.470* 
การเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล 0.891* 
การเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ 0.739* 
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  5.3 การเปดรับขาวสารกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของเด็กรับทุนโครงการ ฯ มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน   
       การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จาก
ส่ือมวลชนมีความสัมพันธในทางบวกท่ี  r = 0.226  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
       การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือบุคคล
มีความสัมพันธในทางบวกท่ี  r = 0.387  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
      การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือเฉพาะ
กิจ มีความสัมพันธในทางบวกท่ี  r = 0.094 ซ่ึงตํ่ามาก  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
       สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของกลุมเพ่ือนบานใกลเคียง การเปดรับขาวสารกับ
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือมวลชนและส่ือบุคคลมีความสัมพันธใน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนส่ือเฉพาะกิจ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานนี้เปนบางสวน  (ตารางท่ี 39) 
 
ตารางท่ี 39   แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน ระหวางการเปดรับขาวสาร  
                     กับความรูเกีย่วกับโรคเอดส กลุมเพื่อนบานใกลเคียง 

 

ตัวแปร คาสหสัมพันธกับความรู 

การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน 0.226* 
การเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล 0.387* 
การเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ                                  0.094 
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  5.4 คาเฉล่ียระดับการเปดรับขาวสารจากส่ือตางๆ กับคาเฉล่ียระดับความรูของกลุมตางๆ 
ในหมูบาน (ตารางท่ี 40) 
      กลุมเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ มีการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด (X = 1.15) 
รองลงมา ไดแก ส่ือเฉพาะกิจ (X = 1.06) และส่ือมวลชน (X = 1.04) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาเฉล่ีย
การเปดรับขาวสารของเด็กไดรับทุนโครงการ ฯ ท้ังหมดพบวาอยูในระดับต่ํา (X = 1.04) และมี
คาเฉล่ียระดับความรูอยูในระดับตํ่า (X = 1.39)  
      กลุมผูปกครองเด็ก มีการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด (X = 1.26) รองลงมา  
ไดแก  ส่ือเฉพาะกิจ (X = 1.07) และส่ือมวลชน (X = 1.03) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของการ
เปดรับขาวสารของผูปกครองเด็กท้ังหมดพบวาอยูในระดับตํ่า (X = 1.12) และมีคาเฉล่ียระดับความ
รูอยูในระดับสูง (X = 6.44) 
      กลุมเพื่อนบานใกลเคียง มีการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนมากท่ีสุด (X = 1.34) 
รองลงมา ไดแก ส่ือเฉพาะกิจ (X = 1.25) และส่ือบุคคล (X = 1.25) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียการ
เปดรับขาวสารของเพ่ือนบานใกลเคียงท้ังหมดพบวาอยูในระดับตํ่า (X = 1.23) และมีคาเฉล่ียระดับ
ความรู อยูในระดับสูง (X = 6.47)  
 
ตารางท่ี 40   แสดงคาเฉล่ียระดับการเปดรับขาวสารจากส่ือตาง ๆ กับคาเฉล่ียระดับความรู 
                    ของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  

 

กลุมตัวอยาง 
คาเฉลี่ยระดับการเปดรับสื่อ คาเฉลี่ยระดับ

ความรู สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ รวม 

เด็กรับทุนโครงการ ฯ 1.04 1.15 1.06 1.04 1.39 

ผูปกครองเด็ก 1.03 1.26 1.07 1.12 6.44 
เพื่อนบานใกลเคียง 1.34 1.17 1.25 1.23 6.47 
 

หมายเหตุ   เกณฑการจัดกลุมคาเฉล่ียระดับการเปดรับขาวสาร 1.00 – 2.00 คะแนนมีการเปดรับนอย 
2.01 – 3.00 คะแนนมีการเปดรับปานกลาง 3.01 – 4.00 คะแนนมีการเปดรับมาก เกณฑการจัดกลุม
คาเฉล่ียระดับความรู คะแนน 0 คะแนนไมมีความรู คะแนน 1.00 – 2.80 คะแนนมีความรูนอยท่ีสุด  
คะแนน 2.81 – 4.61 คะแนนมีความรูนอย คะแนน 4.62 – 6.42 คะแนนมีความรูปานกลาง คะแนน6.43 
– 8.23 คะแนนมีความรูมาก คะแนน 8.24 – 10.00 คะแนนมีความรูมากท่ีสุด  
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ตอนท่ี 6 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ  
  จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการ ฯ คือ 
กลุมเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ 13 ราย กลุมผูปกครองเด็ก 25 ราย และกลุมเพื่อนบานใกลเคียง 94 ราย 
ผลการศึกษาจําแนกตามกลุมตัวอยางท่ีนํามาใชในการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 
         6.1  กลุมเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ  
          เนื่องจากขอจํากัดของจังหวัดพิษณุโลก เปนพื้นท่ีท่ียังไมมีการเปดเผยตัวของผูปวย 
เอดสใหสาธารณชนไดทราบโดยเฉพาะผูปกครองเด็ก มีความวิตกกังวลอยางมากเกี่ยวกับผลกระทบ
ตอบุตรหลานของตนท่ีอยูในสถานศึกษา เกรงวาจะรับการรังเกียจ มีเพียงไมกี่รายท่ีสามารถบอกให
โรงเรียนทราบวาบุตรหลานของตนรับทุนนี้แตจะไมเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีมาของทุน ไดยินช่ือ
โครงการ ฯ แตไมรูวาทําอะไร ชวยใคร เกี่ยวกับเร่ืองอะไร รูแตเพียงวาเปนโครงการ ฯ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีชวยเหลือแกเด็กยากจนท่ีมีความขยันต้ังใจเรียนหนังสือ และเด็กสวน
ใหญไมทราบวาพอ/แมปวยเปนเอดสหรือเสียชีวิตจากโรคเอดส มีเพียง 1-2 รายเทานั้นท่ีทราบ เด็ก
สวนใหญรูจักโรคเอดสเพียงวาเปนเอดสแลวตายรักษาไมหาย  
 
         6.2  กลุมผูปกครองเด็ก (พอ/แมท่ียังมีชีวิตอยูหรือญาติผูอุปการะเลี้ยงดูแลเด็ก)  
              ไดรับทราบการชวยเหลือของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ จาก
เจาหนาท่ีประชาสงเคราะหจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด แจงใหทราบวามูลนิธิ ฯ นี้จะชวยเหลือบุตร
ผูปวยโรคเอดสท่ีไมติดเช้ือเอดสใหไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องจนเรียนจบสามารถทํางานเล้ียงตัวเอง
ได  มอบทุนปละ 2 คร้ัง โอนเขาบัญชีธนาคารท่ีเปดรวมกับประชาสงเคราะหจังหวัด สวนใหญมี
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดสในการปองกันตัวไมใหแพรเช้ือเอดสสูผูอ่ืนและการดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง
จากเจาหนาท่ีพยาบาลสาธารณสุข ประชาสงเคราะหและเคยไดยินเร่ืองเกี่ยวกับโรคเอดสทางวิทยุ
โทรทัศน    
 

6.3  กลุมเพื่อนบานใกลเคียง 
       กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดยินช่ือโครงการ ฯ ทางวิทยุ ทีวีบาง แตไมรูถึงรายละเอียด
มากนักไมคอยไดสนใจ สวนใหญบอกวามีความรูเกี่ยวกับเร่ืองโรคเอดส การปองกัน การติดเช้ือก็เคย
ไดยินทางทีวี วิทยุ สวนเรื่องการปฏิบัติกับครอบครัวผูติดเช้ือ สวนใหญก็บอกวาไมรังเกียจผูติดเช้ือ
และลูกหลานแตก็กลัวไมอยากใหลูกยุงดวย  เหตุผลคือ เปนโรคนี้แลวนาเกลียดนากลัวรักษาไมหาย 
ยังไงก็ตองตาย 
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บทท่ี 5 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 
  การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การเปดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพร
โดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค
ในการศึกษาวิจัย คือ  

1. เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส ของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน คือ เด็กรับ 
ทุน โครงการ ฯ ผูปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง 

2. เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโรคเอดสของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน คือ เด็กรับ 
ทุน โครงการ ฯ ผูปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร กับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรค 
เอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 
  สมมติฐานในการวิจัย คือ การเปดรับขาวสารกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผย 
แพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลคร้ังสุดทายเพียงคร้ัง 
เดียว (One Shot Case Descriptive Study ) โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

1. เด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ จํานวน 13 คน 
2. ผูปกครองเด็ก (พอ/แมท่ีปวยเปนเอดสยังมีชีวิตอยูหรือญาติผูดูแลเด็ก) จํานวน 25 คน 
3. กลุมเพื่อนบานประชาชนท่ัวไปมีท่ีพักอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง  อําเภอวังทอง อําเภอ 

พรหมพิราม อําเภอนครไทย และอําเภอชาติตระการ จํานวน 94 คน 
 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ คารอยละและคาเฉล่ียซ่ึง
ใชเพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางรวมทั้งพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส ความคิดเห็นตอส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธโครงการ ฯ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงผูปวยเอดสและครอบครัว สวนการทดสอบ
สมมติฐานน้ันใชสถิติเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ การวิเคราะหใชการหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
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สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรและความบอยคร้ังในการเปดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับโรคเอดสของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน 
  1. 1  ขอมูลทางประชากรศาสตร         
             กลุมตัวอยาง 132 คน จําแนกไดตาม กลุมเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ กลุมผูปกครอง
เด็ก และกลุมเพื่อนบานใกลเคียง 
             กลุมเด็กท่ีไดรับทุน 13 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุต่ํากวา 18 ป กําลัง 
ศึกษาอยูระดับประถมศึกษา เปนนักเรียนนักศึกษา ยังไมมีรายได  
           กลุมผูปกครองเด็ก 25 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 29-39 ป 
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจาง/เกษตรกร รายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน 
           กลุมเพื่อนบานใกลเคียง 94 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 29-39 ป 
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจาง/เกษตรกร รายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน 
       จากกลุมเด็กท่ีไดรับทุนสวนใหญอยูในวัยเด็กและกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษา 
การใชส่ือบุคคล เชน ครู พยาบาล นักสังคมสงเคราะห จึงเหมาะสมและไดผลดี ดังการใหความรูความ
เขาใจของเด็กโดยส่ือบุคคลดังกลาว นอกจากตองฝกอบรมใหมีความรูดานเอดสและโครงการราช
ประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติอยางดีแลว ควรอบรมใหมีความรูและทักษะในการใหการปรึกษาแนะ
แนวท่ีดีแกเด็กและผูปกครองเด็กดวย กลุมผูปกครองเด็กและกลุมเพื่อนบาน สวนใหญเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย นับวานาจะเหมาะสมตอการดูแลเด็กและใหความรูความเขาใจท่ีดีแกเด็กไดดีกวา
ผูปกครองชายซ่ึงมีโอกาสอยูใกลชิดเด็กนอยกวาและกระทรวงสาธารณสุขไดพยายามอบรมแมบาน
ใหเปนแกนนําสาธารณสุขครอบครัว (ก.ส.ค.) เพื่อดูแลสุขภาพครอบครัวไดดียิ่งข้ึน  
  1.2   ความบอยคร้ังของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส 
    กลุมเด็กรับทุนมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสผานส่ือบุคคลมากท่ีสุด ไดแก
ประชาสงเคราะหจังหวัดและผูปกครองเด็ก รองลงมาคือ ส่ือมวลชนและส่ือเฉพาะกิจ ไดแก วิทยุ 
โทรทัศน แผนพับและเอกสารโลกสวยฟาใส ถาหากแบงประเภทของส่ือเปนส่ือมวลชน ส่ือบุคคล 
และส่ือเฉพาะกิจ แลวผลการวิจัยพบวา 
        ส่ือมวลชน เด็กท่ีไดรับทุนมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากวิทยุและโทร 
ทัศนมากท่ีสุดเทากัน รองลงมา คือ หนังสือพิมพและนิตยสาร เทากัน เพราะในชนบทโอกาสท่ีเด็กจะ
ไดรับและอานหนังสือพิมพและนิตยสารมีนอย 
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    ส่ือบุคคล เด็กท่ีไดรับทุนมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากประชาสงเคราะห
จังหวัด และผูปกครองเด็ก มากท่ีสุด เพราะมีโอกาสสัมผัสและใกลชิดเด็กมากท่ีสุด  
    ส่ือเฉพาะกิจ เด็กท่ีไดรับทุนมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากแผนพับและ
เอกสารโลกสวยฟาใส มากท่ีสุดเทากัน รองลงมา คือ โปสเตอร และเอกสารแนวทางฯ ตามลําดับ 
      ดังนั้น โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ จึงสมควรปรับการผลิตส่ือเฉพาะกิจ  
ใหเปนเคร่ืองมือสําหรับส่ือบุคคล คือ ประชาสงเคราะห นักสังคมสงเคราะห พยาบาล และครู รวมท้ัง
ผูปกครองเพ่ือนําไปใหความรูความเขาใจแกเด็กและเพ่ือนบานใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึนกวาเดิม เพื่อ
สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกชุมชนและโรงเรียนใหยอมรับเด็กเหลานี้มากข้ึน สามารถอยูรวม
ในชุมชนไดตามปกติ 
    กลุมผูปกครองเด็กมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสผานส่ือบุคคล คือ จากพยาบาล/
นักวิชาการสาธารณสุข มากท่ีสุด รองลงมา คือ เอกสารโลกสวยฟาใส และโทรทัศน ตามลําดับ ถา
หากแบงประเภทของส่ือเปนส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ แลวผลการวิจัยพบวา 
   ส่ือมวลชน ผูปกครองเด็กมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากโทรทัศนมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ วิทยุ หนังสือพิมพและนิตยสารเทากัน ตามลําดับ 
   ส่ือบุคคล ผูปกครองเด็กมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากพยาบาล/นักวิชาการ
สาธารณสุข มากท่ีสุด รองลงมา คือ ประชาสงเคราะหจังหวัด กํานัน นักสังคมสงเคราะห ผูใหญบาน 
ประชาชน/เพื่อนบาน อาสาสมัครประชาสงเคราะหประจําหมูบาน ตามลําดับ เจาหนาท่ีโครงการ ฯ 
ผูวา/รองผูวาราชการจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน นอยท่ีสุด 
   ส่ือเฉพาะกิจ ผูปกครองเด็กมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากเอกสารโลกสวยฟา
ใส มากท่ีสุด รองลงมา คือ แผนพับ โปสเตอร และเอกสารแนวทาง ฯ ตามลําดับ 
    กลุมเพื่อนบานใกลเคียงมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสผานส่ือมวลชนคือจาก  
โทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประชาชนเพื่อนบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และจาก
แผนพับ ตามลําดับ ถาหากแบงประเภทของส่ือเปนส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ แลว
ผลการวิจัยพบวา 
   ส่ือมวลชน เพื่อนบานใกลเคียงมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส จากโทรทัศนมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ หนังสือพิมพ วิทยุ และนิตยสาร ตามลําดับ 
  ส่ือบุคคล เพื่อนบานใกลเคียงมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบานและประชาชน/เพื่อนบานมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ พยาบาล/นักวิชาการ ผูใหญบาน ตามลําดับ และผูวา/รองผูวาราชการจังหวัด นอย
ท่ีสุด 
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  ส่ือเฉพาะกิจ เพื่อนบานใกลเคียงมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดส  จากแผนพับมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ โปสเตอร เอกสารโลกสวยฟาใส และเอกสารแนวทาง ฯ  ตามลําดับ 
  กลาวโดยสรุป กลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุมเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากส่ือบุคคลซ่ึง
เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด ไดแก ประชาสงเคราะหจังหวัด ผูปกครองเด็ก พยาบาล/นักวิชาการ
สาธารณสุข ผูมีความรู ประสบการณ โอกาสและภาระกิจท่ีเกี่ยวของปฏิสัมพันธและสามารถจูงใจแก
ท้ัง 3 กลุมไดมากและบอยคร้ังกวาส่ือบุคคลอ่ืน ๆ โดยเฉพาะพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข นัก
สังคมสงเคราะห รองลงมา ไดแก ส่ือมวลชน คือ โทรทัศน วิทยุ และนอยท่ีสุดไดแก ส่ือเฉพาะกิจ คือ 
แผนพับ เอกสารโลกสวยฟาใส การปรับปรุงโครงการประชาสัมพันธของโครงการราชประชาสมาสัย
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสตอไปจึงควรวางแผนการเลือกและการใชประโยชนจากส่ือท้ัง 3 ประเภท
ใหเหมาะสม ผสมผสานเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ท้ังส่ือบุคคลในสวนกลาง 
ระดับจังหวัดและอําเภอ/ตําบล ใหสอดคลองกับการใชส่ือมวลชนจากโทรทัศนและวิทยุ ในสวนกลาง 
ประสานสอดคลองกับส่ือมวลชนทองถ่ิน วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาวประจําหมูบาน เสริมดวยการใช
ส่ือเฉพาะกิจ เชน เอกสารแผนพับและส่ือบุคคล ศิลปนพื้นบาน และนอกจากการจัดฝกอบรมส่ือ
บุคคลดานความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติแลว ควรมีการ
ฝกอบรมเพ่ือใหมีทักษะดานการใหคําปรึกษาแนะแนวดวย 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส ของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน 
คือ เด็กรับทุนโครงการ ฯ ผูปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง 
  2.1  ความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดสของเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ   
         กลุมเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการติดตอของโรค 
เอดสถูกตองอยูในระดับนอยท่ีสุด ซ่ึงสะทอนใหเห็นจุดออนของโครงการสุขศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดสของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการรวมท้ังของอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสจังหวัดพิษณุโลก 
ตลอดจนจุดออนของโครงการประชาสัมพันธของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเองดวย 
วายังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในระดับชุมชนหมูบานอันเปนระดับรากหญาสวนปลายสุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กผูรับทุนโครงการฯ ไมมีความรูความเขาใจเลยถึงความรูท่ีวาเด็กท่ีเกิดจากพอแม
ท่ีปวยเปนโรคเอดสมิไดติดเช้ือเอดสทุกรายติดเพียงบางรายเทานั้น รวมท้ังไมรูจักเลยวาโครงการราช
ประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมุงชวยใหทุนการศึกษาแกเด็กบุตรผูปวยโรคเอดสเพื่อใหสามารถใช
ชีวิตอยูรวมกับครอบครัวในชุมชนไดตามปกติเยี่ยงเด็กปกติท่ัวไป และมุงสนับสนุนการเผยแพร
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  ดังนั้น จุดออนดังกลาวท่ีพบจากการวิจัยคร้ังนี้ จึงนับวามีความสําคัญและเปนขอมูล
ยอนกลับท่ีดีท่ีควรจะตองปรับปรุงโครงการใหสุขศึกษาและประชาสัมพันธโรคเอดสในระดับ
สวนกลาง ระดับจังหวัด อําเภอ/ตําบล และหมูบาน ใหมีประสิทธิภาพ ประสานเช่ือมโยงกันอยางเปน
ระบบ     เพื่อมิใหมีการหักเหเบ่ียงเบนและลดความเขมขนของขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง โดยการเลือก
และการใชส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ได
สะทอนใหเห็นความสําคัญของส่ือบุคคล โดยเฉพาะประชาสงเคราะหจังหวัด นักสังคมสงเคราะห
พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ควรประสานงานดานการใหสุขศึกษา ประชาสัมพันธและให
คําปรึกษาแนะนําท่ีมีประสิทธิภาพแกเด็กท่ีรับทุนโครงการ ฯ ผูปกครองเด็กและเพื่อนบานใกลเคียง 
รวมกับผูนําทองถ่ิน เชน ครู ภิกษุ กํานัน ผูใหญบาน และอาสาสมัครตาง ๆ  โดยเนนขอมูลขาวสาร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสและโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ท่ีเด็กรับทุน ฯ 
ผูปกครองเด็ก และเพื่อนบาน ยังไมมีความรูความเขาใจท่ีชัดเจนจากผลของการวิจัยคร้ังนี้ 

 2.2   ความรูความเขาใจเกีย่วกับโรคเอดสของผูปกครองเด็ก  
        กลุมผูปกครองเด็กสวนใหญมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับสูง ส่ิง
ท่ียังไมรูไมเขาใจคลายคลึงกับเด็กผูรับทุนโครงการ ฯ คือ ความรูเกี่ยวกับการแพรติดตอของเอดสจาก
มารดาสูทารกในครรภ และความมุงหมายของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติในการมุง
ใหการประชาสัมพันธใหเด็กผูรับทุนไดอยูในครอบครัวในชุมชนไดตามปกติ แนวทางการปรับปรุง
แกไขจึงนาจะเชนเดียวกับท่ีเสนอแนะในกลุมเด็กผูรับทุนดังกลาวแลวขางตน 
  2.3   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสของเพื่อนบานใกลเคียง   
        กลุมเพื่อนบานใกลเคียง มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับสูง ส่ิงท่ียัง
ไมรูไมเขาใจคลายคลึงกับเด็กผูรับทุน คือ ความรูเกี่ยวกับการแพรติดตอของเอดสจากมารดาสูทารก
ในครรภ และความมุงหมายของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติในการมุงใหการ
ประชาสัมพันธใหเด็กผูรับทุนไดอยูในครอบครัวในชุมชนไดตามปกติ แนวทางปรับปรุงแกไขจึง
นาจะเชนเดียวกับท่ีเสนอแนะในกลุมเด็กผูรับทุนดังกลาวแลวขางตน 
 
 
 
 
 

DPU



               81

 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน คือ เด็กรับทุน 
โครงการ ฯ ผูปกครองเด็ก และเพื่อนบานใกลเคียง ท่ีมีตอการประชาสัมพันธของโครงการ ฯ 
  3.1 ความคิดเห็นของเด็กรับทุนโครงการฯ มีตอการประชาสัมพันธโครงการประเด็นตาง ๆ  
      กลุมเด็กท่ีไดรับทุนมีความคิดเห็นวาส่ือบุคคลเปนส่ือที่จูงใจใหบังเกิดความสนใจและ
ตระหนักถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวยโรคเอดสประสบอยูในปจจุบันมากท่ีสุด ส่ือบุคคลเปน
ส่ือประชาสัมพันธท่ีเผยแพรขอมูลขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส
ของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุด ส่ือเฉพาะกิจเปนส่ือท่ีมีรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอที่มีความนาสนใจและตนมีความพึงพอใจท่ีจะเปดรับขอมูลขาวสารดังกลาวอีกและ
ส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีควรไดรับการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนําเสนอในคราวตอไป  
  3.2 ความคิดเห็นของผูปกครองเด็กท่ีมีตอการประชาสัมพันธโครงการในประเด็นตาง ๆ  
     กลุมผูปกครองเด็กมีความคิดเห็นวาส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีจูงใจใหบังเกิดความสนใจและ
ตระหนักถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวยโรคเอดสประสบอยูในปจจุบันมากท่ีสุด ส่ือเฉพาะกิจ
เปนส่ือประชาสัมพันธท่ีเผยแพรขอมูลขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรค
เอดสของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุด ส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีรูปแบบและ
วิธีการนําเสนอท่ีมีความนาสนใจและตนมีความพึงพอใจท่ีจะเปดรับขอมูลขาวสารเรื่องดังกลาวจาก
ส่ือประเภทนี้อีกในคราวตอไป และส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีควรไดรับการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบใน
การนําเสนอในคราวตอไป  
  3.3 ความคิดเห็นของเพ่ือนบานใกลเคียงท่ีมีตอการประชาสัมพันธโครงการประเด็นตาง ๆ  
      กลุมเพ่ือนบานใกลเคียง มีความคิดเห็นวาส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีจูงใจใหบังเกิดความสนใจ
และตระหนักถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวยโรคเอดสประสบอยูในปจจุบันมากท่ีสุด ส่ือบุคคล
เปนส่ือประชาสัมพันธท่ีเผยแพรขอมูลขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือ และสงเคราะหบุตรผูปวยโรค
เอดสของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุด ส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีรูปแบบและ
วิธีการนําเสนอท่ีมีความนาสนใจและตนมีความพึงพอใจท่ีจะเปดรับขอมูลขาวสารเรื่องดังกลาวจาก
ส่ือประเภทนี้อีกในคราวตอไป และส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีควรไดรับการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบใน
การนําเสนอในคราวตอไป  
  กลาวโดยสรุป กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา ส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีจูงใจใหบังเกิด
ความสนใจและตระหนักถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวยโรคเอดสประสบอยูในปจจุบันมากท่ีสุด 
ส่ือบุคคลเปนส่ือประชาสัมพันธท่ีเผยแพรขอมูลขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือและสงเคราะหบุตร
ผูปวยโรคเอดสของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุด ส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีรูปแบบ
และวิธีการนําเสนอที่มีความนาสนใจและตนมีความพึงพอใจท่ีจะเปดรับขอมูลขาวสารเร่ืองดังกลาว
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ตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูปวยเอดสและครอบครัว 
  4.1 พฤติกรรมการปฏิบัติของกลุมเพื่อนบานใกลเคียง  

         กลุมเพื่อนบานใกลเคียงเลือกที่จะปฏิบัติในการไมแสดงความรังเกียจหรือกีดกันเด็กท่ี 
บิดามารดาปวยหรือเสียชีวิตดวยโรคเอดสจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 68.2 การใหความรูแกผูอ่ืน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการอยูรวมกันในสังคมกับผูปวยเอดสและครอบครัวจํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 39.4 การสมทบทุนมูลนิธิหรือกองทุนเพ่ือชวยเหลือทางดานการศึกษาและการดํารงชีพแกบุตร
ผูปวยโรคเอดสจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 35.1 ตามลําดับ 

    4.2  ระดับพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติตอผูปวยเอดสและครอบครัว  
      กลุมเพื่อนบานใกลเคียงสวนใหญ เลือกพฤติกรรมการปฏิบัติตอผูปวยเอดสและ
ครอบครัวอยูในระดับ 3 – 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 6) จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 40.43 ซ่ึงอยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมา ไดแก ระดับ 5 – 6 คะแนนจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 27.66 ซ่ึงอยูใน
ระดับสูง  ระดับ 1 – 2 คะแนนจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 31.91 ซ่ึงอยูในระดับตํ่า เม่ือพิจารณา
คาเฉล่ียของพฤติกรรมการปฏิบัติของกลุมเพื่อนบานใกลเคียงท้ังหมด พบวาอยูในระดับตํ่า  (คาเฉล่ีย 
2.91)  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
1. ขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) 

 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 
  กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ เด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ และผูปกครองเด็กมีการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากส่ือบุคคล คือ ประชาสงเคราะหจังหวัด ผูปกครองเด็ก พยาบาล/
สาธารณสุขมากท่ีสุด ซ่ึงเสถียร เชยประทับ ไดอธิบายความหมายของ “ส่ือบุคคล” ไววา หมายถึง ตัว
บุคคลผูท่ีนําขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัวระหวาง
บุคคลสองคนหรือมากกวาสามารถทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขาวสารแบบยุคลวิถี ถาผูรับสารไมเขาใจ
ก็สามารถไตถามหรือขอขาวสารเพิ่มเติมจากผูสงสารไดในเวลาอันรวดเร็ว สวนผูสงสารก็สามารถ
ปรับปรุงแกไขสารท่ีสงออกไปและโนมนาวจูงใจใหเขากับความตองการและความเขาใจของผูรับสาร
ไดในเวลาอันรวดเร็วเชนกัน สามารถลดอุปสรรคของการส่ือสารท่ีเกิดจากการเลือกรับสาร การเลือก
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 สําหรับเพื่อนบานใกลเคียงพบมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากส่ือมวลชน  
คือ โทรทัศน วิทยุ ซ่ึง เสถียร เชยประทับ ไดกลาวถึง ส่ือมวลชนไววาเปนส่ือท่ีทําใหผูสงสารซ่ึงอาจ
เปนบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคลสามารถสงขาวสารขอมูลไปยังผูรับสารกลุมหมายท่ีมีจํานวนมากและ
อาศัยอยูอยางกระจัดกระจายไดภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงแสดงใหเห็นวาส่ือมวลชนนั้นเปนส่ือท่ี
สําคัญท่ีกอใหเกิดการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีจังหวัดพิษณุโลก สําหรับกลุมประชาชน
ท่ัวไปโดยเฉพาะส่ือมวลชนในทองถ่ินและส่ือพื้นบาน 
 
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดสท่ีไดรับจากการประชาสัมพันธโครงการ ฯ   
  จากผลการวิจัยพบวา เด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสอยู
ในระดับตํ่า ผูปกครองเด็กและเพื่อนบานใกลเคียง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสอยูใน
ระดับสูงเทากัน ซ่ึงสามารถอธิบายไดจากการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสของกลุมตัวอยาง 
มีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการจากส่ือบุคคลเหมือนกัน ดังนั้น การท่ีกลุมตัวอยางมี
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดสจึงนาจะเกิดจากประสิทธิภาพของส่ือบุคคลดังกลาว ซ่ึงส่ือบุคคลนี้จะเปน
ประโยชนมากในกรณีท่ีผูสงสารหวังผลใหผูรับสารเกิดทัศนคติและการเปล่ียนแปลง และเม่ือกลุม
ตัวอยางผูรับสารไดเปดรับขอมูลขาวสารจนบังเกิดความรู ความเขาใจแลวแมวาระยะเวลาตอมาจะ
ไมไดรับการเผยแพรขอมูลขาวสารเร่ืองดังกลาวอีกก็ตาม แตกลุมตัวอยางเหลานั้นก็จะยังคงจดจํา
ขอมูลนั้น ๆ ไดอยู ดังสามารถอธิบายไดโดยทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูซ่ึง เบนจามิน เอส.บลูม ได
กลาวถึงองคประกอบของการเรียนรูท่ีมีผลตอบทบาทหรือสัมฤทธิผลทางการส่ือสารวาประกอบดวย 
“ความรู” ซ่ึงไดแก ความสามารถในการจดจํา ระลึกถึงเหตุและประสบการณท่ีเคยพบมาแลว และ 
“ความเขาใจ” หรือความสามารถในการใชสติปญญาและทักษะเบ้ืองตนนั่นเอง  
  เด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ มีการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล คือ จากประชาสงเคราะห 
และผูปกครองเด็กเองมากท่ีสุด แตกลับมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับตํ่า จึงนาจะเกิดจากการที่
ส่ือบุคคลดังกลาว จํากัดขอมูลขาวสารในการรับรูแกเด็กโดยเฉพาะตัวผูปกครองเด็ก พอและหรือแมท่ี
เปนโรคเอดสจะปดบังและมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับบุตรหลานของตน ท่ี
จังหวัดพิษณุโลกการยอมรับตอผูปวยเอดสและครอบครัวยังไมดีพอ ในบางพื้นท่ีมีความรุนแรงมาก
บางคร้ังถึงข้ันตองอพยพหนีออกจากพ้ืนท่ีนั้นเลย เด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ จึงไดรับความรูเกี่ยวกับ
โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติต่ําและมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับตํ่า 
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  เพื่อนบานใกลเคียง มีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับสูง และมีการเปดรับขาวสารจาก
ส่ือมวลชน คือ โทรทัศน วิทยุ มากท่ีสุด  ซ่ึงสามารถอธิบายไดโดยใชทฤษฎีการเปดรับขาวสารของ 
วิลเบอร ชแรมม ท่ีมีแนวคิดวาการตัดสินใจเลือกเปดรับขอมูลขาวสารเรื่องใด ๆ ของผูรับสารนั้น
ยอมข้ึนอยูกับความสนใจของผูรับขาวสารท่ีมีตอขาวสาร ความเชื่อถือท่ีมีตอแหลงขาวสารและส่ือท่ี
ใชในการเผยแพรตลอดจนความตองการท่ีจะรับรูหรือมุงหวังของผูรับสารตอเร่ืองดังกลาวเปนสําคัญ
เพราะหากผูรับสารมีความสนใจแลวยอมจะสงผลตอทิศทางการแสดงพฤติกรรมของผูรับสารตอเร่ือง
นั้น ๆ ในเวลาตอไปนั่นเองหรือกลาวโดยสรุปหากผูรับสารมีพฤติกรรมการเปดรับแลวยอมจะมีผลให
เกิดการรับรูและการเรียนรูซ่ึงจะนําไปสูการมีทัศนคติและการแสดงออกเปนพฤติกรรมตอเร่ือง
ดังกลาวนั้นไดในท่ีสุด 
 
ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือตาง ๆ ซ่ึงใชในการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ ฯ 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการประชาสัมพันธ
โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติท่ีจังหวัดพิษณุโลกแตละประเภทในประเด็นตาง ๆ นั้น 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือบุคคล ซ่ึงไดแก สาธารณสุขจังหวัด 
ประชาสงเคราะหจังหวัด พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข และตัวผูปกครองเด็ก วาเปนส่ือท่ีจูงใจให
บังเกิดความสนใจและตระหนักถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวยโรคเอดสประสบอยูในปจจุบัน
มากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องมาจากการสื่อสารโดยส่ือบุคคลนั้นเปนการส่ือสารในลักษณะการเผชิญหนา
สามารถกระตุนความสนใจใหผูรับสารเกิดความสนใจในขอมูลขาวสารไดมากกวาส่ือและวิธีการ
ส่ือสารในลักษณะอ่ืน ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับขอมูลท่ีไดรับจากประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาส่ือบุคคลดังกลาว เปนส่ือประชาสัมพันธท่ีมีพื้นฐานความรูและประสบการณการทํางาน
เกี่ยวของกับปญหาโรคเอดสและบุตรผูปวยโรคเอดสมากกวากลุมอ่ืนและผานการฝกอบรมเกี่ยวกับ
เอดสมากกวากลุมอ่ืนจึงรอบรูและมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรูและขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือและ
สงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดสของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติมากท่ีสุดเปนส่ือท่ีมี
รูปแบบและวิธีการนําเสนอที่มีความนาสนใจและตนมีความพึงพอใจที่จะเปดรับขอมูลขาวสารเร่ือง
ดังกลาวจากส่ือประเภทนี้อีกในคราวตอไป ซ่ึงสามารถอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวไดวาเปนผลท่ีสืบ
เนื่องมาจากการที่การส่ือสารโดยผานส่ือบุคคลเปนการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีตองเผชิญหนากัน 
สามารถลดอุปสรรคของการสื่อสารท่ีเกิดจากการเลือกรับสารของผูรับขาวสารไดแลวผูสงสารยัง
สามารถชึ้แจงเพิ่มเติมเพื่อขจัดปญหาท่ีอาจข้ึนจากความไมเขาใจและการเบี่ยงเบนขอมูลขาวสาร
ระหวางผูสงสารและผูรับสารไดอีกท้ังยังมีประโยชนใหแกผูสงสารในการท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เนื้อหาสาระใหเหมาะสมและนาสนใจตอสถานการณของการส่ือสารท่ีดําเนินอยูในขณะน้ันดวย  
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 สําหรับในประเด็นคําถามท่ีเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธของโครงการราชประชาสมาสัย 
เฉลิมพระเกียรติท่ีจังหวัดพิษณุโลกท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาควรจะตองปรับปรุง
วิธีการและรูปแบบในการนําเสนอในคราวตอไปมากท่ีสุดนั้น ไดแก ส่ือมวลชน ท้ังนี้สามารถอธิบาย
ไดโดยแนวคิดในการจําแนกส่ือ ซ่ึง เสถียร เชยประทับ ไดอธิบายความหมายของ “ส่ือมวลชน” ไววา 
หมายถึง ส่ือท่ีทําใหผูสงสารซ่ึงอาจเปนบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคลสามารถสงขาวสารขอมูลไปยังผูรับ
สารกลุมหมายท่ีมีจํานวนมากและอาศัยอยูอยางกระจัดกระจายไดภายในเวลาอันรวดเร็ว ดวยเหตุนี้เอง 
จึงสามารถอธิบายสาเหตุของผลที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยได กลาวคือ เนื่องจากส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมายซ่ึงไดแกประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีความ
แตกตางกันจึงทําใหส่ือมวลชนมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะของการเผยแพรขอมูลโดยท่ัวไปมิได
มุงนําเสนอเฉพาะกลุมหนึ่งกลุมใด จากการท่ีส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีมุงเนนผลทางการส่ือสารแกบุคคล
จํานวนมากใหบังเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดมากกวาท่ีจะมุง
นําเสนอขอมูลขาวสารแกบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดโดยเฉพาะน่ีเอง จึงสงผลใหส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีขาด
ความนาสนใจในการเปดรับขอมูลเฉพาะเร่ือง เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับรูปแบบและวิธีการนําเสนอ
ของส่ือประเภทอ่ืน ๆ 
 
พฤติกรรมในการเลือกท่ีจะปฏิบัติตอบุตรผูปวยโรคเอดสและครอบครัว  
  จากการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมเพ่ือนบานใกลเคียงมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโรค
เอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ อยูในระดับตํ่า มีความรูอยูในระดับสูงและมีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ 
อยูในระดับต่ํา จะเห็นไดวาเกิดความไมสัมพันธระหวางตัวแปรในการศึกษาคร้ังนี้ โรเจอร เรียก
ลักษณะนี้วา ชองวางของความรู ทัศนคติและการยอมรับการปฏิบัติ กลาวคือ เม่ือการส่ือสารกอใหเกิด
ความรูและทัศนคติ ความคิดเห็นในทางบวกตอส่ิงท่ีเผยแพรนั้นแลวแตในข้ันการปฏิบัติอาจมีผล
ในทางตรงกันขามกันก็ได กลาวโดยสรุปคือ กรณีท่ัวไปเมื่อบุคคลมีความรู ทัศนคติเชนไรจะแสดง
พฤติกรรมไปตามความรูท่ีมีอยูนั้น จะสอดคลองกันหรือสัมพันธกัน แตจะไมเกิดข้ึนเสมอไปในทุก
กรณี  
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  การทดสอบสมมติฐานของเด็กรับทุนโครงการ ฯ ปรากฏวา การเปดรับขาวสารกับความรู
เกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือเฉพาะกิจมีความสัมพันธในทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนส่ือมวลชน และส่ือบุคคลไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานน้ีเปนบางสวน สะทอนใหเห็นวาขอมูลในส่ือเฉพาะกิจท่ีชัดเจน ครบถวน 
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  การทดสอบสมมติฐานของผูปกครองเด็ก ปรากฏวา การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับ
โรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือมวลชน ส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจมีความสัมพันธใน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานน้ี  และสะทอนถึงประสิทธิผล
ของการใชส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ ในการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส
และการดําเนินโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  สามารถสรางความรู ความเขาใจแก
ผูปกครองเด็กผูรับทุนโครงการฯ จากการเปดรับขาวสารของกลุมผูปกครองเด็ก 
  การทดสอบสมมติฐานของกลุมเพื่อนบานใกลเคียง ปรากฏวา การเปดรับขาวสารกับ
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ ฯ จากส่ือมวลชนและส่ือบุคคลมีความสัมพันธใน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนส่ือเฉพาะกิจ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานนี้เปนบางสวน สะทอนถึงประสิทธิภาพของส่ือมวลชน
และส่ือบุคคล ท่ีสามารถใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสและการดําเนินงานโครงการราช
ประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติแกกลุมเพื่อนบานใกลเคียงกับเด็กผูรับทุนโครงการฯ ผูเปดรับขาวสาร 
  ดวยเหตุนี้ จึงสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “การเปดรับขาวสารและความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสที่เผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณี
จังหวัดพิษณุโลก” ของมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ ไดวา เด็กท่ีไดรับทุนโครงการ 
ฯ มีการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ส่ือเฉพาะกิจและส่ือมวลชน ตามลําดับ 
มีคาเฉล่ียระดับการเปดรับขาวสารอยูในระดับตํ่าและมีคาเฉล่ียระดับความรูอยูในระดับตํ่าเชนกัน 
ผูปกครองเด็ก มีการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ส่ือเฉพาะกิจและ
ส่ือมวลชน ตามลําดับ มีคาเฉล่ียของการเปดรับขาวสารอยูในระดับตํ่าและมีคาเฉล่ียระดับความรูอยูใน
ระดับสูง สวนเพื่อนบานใกลเคียง มีการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนมากท่ีสุด รองลงมา ได แก ส่ือ
เฉพาะกิจและส่ือบุคคล ตามลําดับ มีคาเฉล่ียการเปดรับขาวสารอยูในระดับตํ่า มีคาเฉล่ียระดับความ
รูอยูในระดับสูงและมีคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติตอผูปวยเอดสและครอบครัวอยูใน
ระดับตํ่า 
  การเปดรับขาวสารกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส ของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน ไดแก เด็กท่ี
ไดรับทุนโครงการ ฯ ผูปกครองเด็กและเพื่อนบานใกลเคียง มีความสัมพันธท่ีแตกตางกัน เพราะมีการ
เปดรับขาวสารจากส่ือตาง ๆ ท่ีแตกตางกันในแตละกลุม จึงสงผลใหมีระดับความรูท่ีแตกตางกันดวย 
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ขอจํากัดของการวิจัย 
  การวิจัยในคร้ังนี้มีขอจํากัดในการศึกษา เด็กรับทุนโครงการ ฯ จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 
32 คน ผูปกครองเด็ก (พอ/แมท่ีปวยเปนโรคเอดสท่ียังมีชีวิตอยูหรือผูปกครองท่ีอุปการะเล้ียงดู) มี
จํานวน 32 คนเชนกัน ซ่ึงผูวิจัยมีรายช่ือพรอมท่ีอยูครบถวนทุกคน แตก็ไมสามารถทําการศึกษาได
ท้ังหมดทุกคน เนื่องจากไมไดรับความยินยอมจากผูปกครองเด็ก  
  
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธเพื่อ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
ดังนี้  

1. ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัยสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประชา 
สัมพันธเผยแพรขอมูลเพื่อใหเกิดการชวยเหลือผูปวยเอดสและครอบครัวโดยผานส่ือประชาสัมพันธ
ประเภทตาง ๆ ของโครงการไดและในการวางแผนการเลือกใชส่ือเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแตละ
คร้ังน้ัน ผลการวิจัยพบวา ส่ือบุคคลนับวาเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดตอกลุมเปาหมายท้ัง 3 กลุม
โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีภาระกิจและโอกาสใกลชิดกลุมเปาหมายแตละกลุม เชน ประชาสงเคราะห
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2. ดังท่ีกลาวแลววา การประชาสัมพันธมีบทบาทสําคัญยิ่งในการผลักดันใหการดําเนิน 
การโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ซ่ึงไดแก การบัง
เกิดผลตอความรูความเขาใจและผลกระทบนําไปสูการเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติท่ีเหมาะสม
สอดคลองและมีประสิทธิภาพในเวลาตอมา ดังนั้น จึงควรตระหนักวาการประชาสัมพันธเปนกลยุทธ
ท่ีมีความสําคัญยิ่ง ดวยเหตุนี้เอง ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตองใหความสําคัญแกกระบวนการการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ อันประกอบดวย การวิจัย การวางแผนงาน การส่ือสาร และการประเมินผล
ทุกคร้ัง 

3. โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ควรรวมมือกับองคกรสาธารณประโยชน 
ในชุมชนและสถาบันการศึกษา ใหมีการรณรงคสรางจิตสํานึกและเครือขายประชาสังคมใหเกิดการ
ผนึกกําลังความรวมมือในสังคมและชุมชนใหมากกวานี้ เพื่อรณรงคใหมีความรูความเขาใจใน
ขอเท็จจริงและปญหาของเด็กกําพราบุตรผูปวยโรคเอดสท่ีมิไดติดเช้ือและไมเปนโรคเอดส เพื่อ
ปองกันและลดความรังเกียจเดียดฉันทของประชาชน ชุมชน ครู/อาจารย นักเรียนตอเด็กและ
ผูปกครอง รวมท้ังชวยใหความเมตตาสงสารชวยเหลือแกเด็กดังกลาวใหสามารถดํารงตนอยูในชุมชน
และรวมศึกษาในโรงเรียนท่ัวไปในชุมชนไดเยี่ยงเด็กปกติ สามารถดํารงชีพเปนพลเมืองท่ีดีสรางสรรค
ประโยชนแกสังคมไมเปนภาระแกสังคม รวมท้ังเพื่อชวยใหการรณรงคหาทุนการศึกษาจากผูมีจิต
ศรัทธาไดมากข้ึน เพื่อจะสามารถครอบคลุมการใหทุนการศึกษาแกเด็กกําพราจากเอดสท่ีนับวันจะเพิ่ม
มากข้ึนตอไป 

4. มูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ  ซ่ึงมีกรรมการฝายประชาสัมพันธและอนุกรรมการปอง 
กันแกไขปญหาเอดสจังหวัดซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีหนวยงานสํานักงาน
ประชาสัมพันธเขตและจังหวัดเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังหนวยงานจังหวัดท่ีเกี่ยวของซ่ึงมี
ผูแทนเปนกรรมการในอนุกรรมการปองกันแกไขปญหาเอดสจังหวัดอยูแลว จึงควรประสานการ
เรงรัดการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติรวมกันโดย
การใชส่ือทุกประเภททั้งในสวนกลางและในจังหวัด ใหประสานกระจายขอมูลท่ีสอดคลองใน
แนวทางและทิศทางเดียวกันและมีการตอกย้ําขอมูลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความเขาใจและรวมมือ
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5. จุดเดนและจุดแข็งของโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเปนโครงการ 
ในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และบริหารจัดการโครงการโดยมูลนิธิราชประชา
สมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเปนกรรมการท่ีปรึกษาโครงการอยู
ดวยแลว จึงควรใชประโยชนของจุดแข็งและจุดเดนดังกลาวเปนโอกาสของการประชาสัมพันธท่ีใช
การอางอิงราชวงศและผูนําระดับสูง (Prime Mover) เพื่อกระตุนใหประชาชนและหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนตลอดจนชุมชนไดเขาใจและสนใจ ตระหนักในความสําคัญของโครงการในพระราชดําริ
และความสนพระราชหฤทัย หวงใยและพระเมตตาธิคุณรวมท้ังพระราชปณิธานแหงพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ผูมีพระราชประสงคท่ีจะเห็นเด็กกําพราบุตรผูปวยโรคเอดส ผูมิไดติดเช้ือและปวยเปน
เอดสนับแสนคนท่ัวประเทศสามารถดํารงตนและดํารงชีพในชุมชนรวมศึกษาในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดเยี่ยงเด็กปกติโดยปราศจากความรังเกียจเดียดฉันทและไมยอมรับของ
ประชาชน ชุมชน ครู/อาจารย เพื่อนนักเรียน นักศึกษา และใหประชาชน ชุมชน มีความเมตตาสงสาร 
ชวยเหลือเกื้อกูลท้ังทางตรงและทางออม รวมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาใหแกมูลนิธิ ฯ และ
อนุกรรมการเอดสจังหวัด เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลและสนองพระราชดําริและพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอไป การประชาสัมพันธในแนวทางดังกลาว ซ่ึงนอกจากสงผลดีตอตอ
การประสานสนับสนุนการดําเนินงานโครงการแลว ยังสามารถชวยอนุกรรมการเอดสจังหวัดรณรงค
หาทุนสมทบกองทุนราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดใหเพิ่มพูนมากข้ึน สามารถ
ชวยเหลือใหทุนการศึกษาแกเด็กกําพราจากเอดสท่ีมีมากมายและรอคอยความเมตตาความหวังจาก
สังคมท่ีจะชวยอุมชูชีวิตของเขาตอไป 

6. จากผลการวิจัยหนวยงานท่ีเกี่ยวของในโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 
ของจังหวัดพิษณุโลก มีความรู ความเขาใจการดําเนินงานชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรค
เอดส ผูรับทุนการศึกษาในโครงการดังกลาวผานส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจมากท่ีสุด จึงควรเรงรัด
ปรับปรุงส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจตาง ๆ โดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธาน
อนุกรรมการปองกันแกไขปญหาเอดสจังหวัดและนายอําเภอในฐานะประธานอนุกรรมการปองกัน
แกไขปญหาเอดสอําเภอและมีหัวหนาสวนราชการหรือผูแทนสวนราชการท่ีเกี่ยวของเปนกรรมการอยู
ดวยแลว ดังนั้น ถาผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอสนใจและมีความรอบรูขอมูลเกี่ยวของโครงการ
ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติอยางถองแท ก็จะชวยเปนส่ือกลางเผยแพรขอมูลความรูและ
ขาวสารรวมท้ังนโยบาย แนวทาง วิธีการดําเนินการโครงการ ฯลฯ แกกรรมการ/ผูแทนจากหนวยงาน
ตาง ๆ ในการประชุมประจําเดือนของอนุกรรมการเอดสจังหวัด/อําเภอ รวมท้ังการท่ีมูลนิธิ ฯ ควรจะ
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  7. จากผลการวิจัยกลุมเพื่อนบานใกลเคียงของผูปกครองและบุตรผูปวยเอดสผูท่ีไดรับ
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ฯ ในโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ท่ีอยูในชุมชนไดเปดรับ
ขอมูลขาวสารโรคเอดสและโครงการดังกลาวจากส่ือมวลชนไดมากท่ีสุด สะทอนความสําคัญของ
บทบาทส่ือมวลชนโดยเฉพาะส่ือมวลชนทองถ่ิน เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และส่ือพ้ืนบาน 
เชนศิลปนพื้นบาน ดังตัวอยาง กลุมมะขามปอมกลุมอาสาพัฒนาเด็ก ฯลฯ ซ่ึงชวยรณรงคใหความรู 
ความเขาใจ และทัศนคติ การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมถูกตองของกลุมเส่ียงตอการติดโรคเอดส และเดก
กําพราเรรอน ฯลฯ และไมควรเนนความนากลัวและรุนแรงของโรคเอดสใหเกิดความกลัว (Fear 
Appeal) แตควรเนนการใหขอมูลขาวสารใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ เมตตาและเนนคุณคาและความ
ใหผูติดเช้ือเอดส ผูปวยเอดสและบุตร ใหสามารถอยูรวมกันในครอบครัว ชุมชนและในโรงเรียนได
เยี่ยงคนปกติ ดังนั้นมูลนิธิ ฯ และอนุกรรมการเอดสจังหวัดจึงควรจัดใหมีการสัมมนาหรืออบรม
ประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับโรคเอดสและโครงการดังกลาวเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและ
เสริมสรางศักยภาพของส่ือดังกลาว อันจะสงผลดีตอชุมชน ประชาชนและโครงการดังกลาวตอไปดวย    
  8.  ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดสนับสนุนการมีและการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต
ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ การคิดโปรแกรมใหความรูและขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสและ
โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ การจัดความรูและขอมูลดังกลาวไวในเกมสตาง ๆ ของ
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน นักศึกษา จึงนาจะดําเนินการสงเสริมตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1.  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาอยูในขอบเขตเฉพาะท่ีจังหวัดพิษณุโลกเทานั้น ควร
จะมีการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ท่ีจังหวัดอ่ืนดวย ซ่ึงมูลนิธิ ฯ ไดดําเนินการโครงการราช
ประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติในการมอบทุนการศึกษาแกบุตรผูปวยโรคเอดสท่ีกําพราพอแมไปแลว
ระหวางป 2541-2544 รวม 999 ทุน รวม 24 จังหวัดใน 4 ภาค  เพื่อท่ีจะไดเปนการศึกษาเปรียบเทียบ
และนําผลการศึกษามาใชประโยชนปรับปรุงแกไขการประชาสัมพันธโครงการใหมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึนตอไป 
  2.  การวิจัยในคร้ังนี้ไดศึกษาการเปดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ี
เผยแพรโดยโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษา
ความสัมพันธของการเปดรับขาวสารกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการ 
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บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 

หนังสือ 

กระทรวงสาธารณสุข. คูมือปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเอดส.  

ิติมา 
พฯ :  

วรัตน ุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ,2527. 
. 

ุญธร สตร. พิมพคร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ :  

รมะ กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ,2533. 

ัชนี เ และถิรนันท  อนวัชศิริวงศ. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร.  

ูลนิธ โครงการราชประชาสมา 

วรชัย ท าวสารและพฤติกรรมเก่ียวกับ 
.   

วาทินี ณาส่ือในอนาคต. สถาบันวิจัย  

ิริชัย  ิวเตอร. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

ถียร ารและการพัฒนา. กรุงเทพฯ : เจาพระยาการพิมพ,2528. 

 พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด,2532. 
ก สุรสนธิ. ความรูทางการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2541. 
 เกียรติ  รักษรุงธรรม. การประมวลและสังเคราะหองคความรูเอดส : การวิจัยทางคลินิก.กรุงเท
 คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2541. 
ช   เชิดชัย. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการส่ือสารมวลชน.กร
ธีระ  รามสูต. 40 ป ของการบุกเบิกและพัฒนาสูความสําเร็จของการกําจัดโรคเรื้อนในประเทศไทย
 กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด,2541. 
บ รม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศา
 หางหุนสวนจํากัด สามเจริญพานิช,2531. 
ป   สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร. พิมพคร้ังท่ี 7. 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ. ทัศนคติ : การวัดการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.พิมพคร้ังท่ี 2.  
 กรุงเทพฯ : พีระพัธนา,2526. 
พ ชยจรรยา,เมตตา วิวัฒนานุกูล 
 พิมพคร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพขาวฟาง จํากัด,2538. 
ม ิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ. แนวทางการดาํเนินงาน

สัยเฉลิมพระเกียรต.ิ พิมพคร้ังท่ี 1. เจ.เอส.การพิมพ, 2541.  
องไทย และ อรพินทร พิทักษมหาเกตุ. ความรู การรับขอมูลข
โรคเอดส :โครงการสํารวจประสิทธิผลของการส่ือสารเรื่องโรคเอดสตอพฤติกรรมและคานิยม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล,2536. 

 บุญชลักษี และคณะ. ส่ือเอดสการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อพิจาร
 ประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล,2536. 
ศ พงษวิชัย. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพ
 มหาวิทยาลัย, 2543. 
เส  เชยประทับ.การส่ือส
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วารสาร 

วิรัติ  ศิริสันธนะ. “อัตราการติดเชื้อเอช ไอ วี แล ี่ยงในเด็กท่ีติดเช้ือจากมารดา.” 

ุธีระ รทารกท่ีเกิดจากมารดาติดเช้ือเอดส 

วิทยา พนธ 
ธนัดดา วิบูลยาคม. “การศึกษาความสัมพันธ ดรับขาวสารกับความรู ทัศนคติ  

ยานิพนธ

พัชรี ศ . “แนวโนมพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของขาราชการ : ศึกษาเฉพาะขาราช 
ยบาย

รุงอรุณ ณ โรงพยาบาลแม 
วิทยาลัย 

ลัยธ
วรพรร ิกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ัวไป  กับ  

ิพนธ
 

วินิดา ับส่ือ  ความรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส ของ 
ต ภาค

สิน สัจ ารปองกันโรค  
ิต 

 
าษาอังกฤษ   

 

ะป จัยเสจ
 วารสารกุมารเวชศาสตร. 2539 ; 158-162. 
ส วัชรคุปต. “ การเจริญเติบโต   และพัฒนากา
 จังหวัดระนอง. ”  วารสารวิชาการสาธารณสุข. 1,1. : 2535.  

 
นิ

ระหวางการเป
และพฤติกรรมการบริโภคโคกและเปปซ่ีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” วิท
ปริญญามหาบัณฑิต สาชานิเทศศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 
2541. 
าลาศิลป
การในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต นโ
และการวางแผนสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. 
 พรหมรุงเรือง. “ความรูความเขาใจเร่ืองโรคเอดสของหญิงมีครรภ 
และเด็ก จังหวัดเชียงใหม“ วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิต
มหาวิทยา รรมศาสตร, 2539. 
ณ พงศสวัสดิ์. “ความรู  ทัศนคติ และพฤต
การเปดรับส่ือวารสารสนเทศของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยาน
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540. 
ชวนางกูร. “ การเปดร
หญิงมีครรภท่ีมาฝากครรภท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิ
วิชาการประชาสัมพันธ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539. 
จริตานันท. “ความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคติ    และพฤติกรรมในก
เอดสของแมบานในตําบลไทรยอย  อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก” ปริญญาบัณฑ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. 
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ภาคผนวก ก  :  แบบสอบถาม 
 
 

เร่ือง   “ การเปดรับขาวสารและความรู ความเขาใจเกีย่วกบัโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราช
ประชาสมาสัยเฉลิมพระเกยีรติ  ศึกษาเฉพาะกรณจีังหวัดพิษณุโลก ”  

ตอนท่ี 1    
 

1.  ขอมูลสวนบุคคล 
  คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  �  หรือเขียนขอความลงในชองวาง 
ใหตรงตามความจริง   

1. เพศ 
� 1. ชาย  � 2. หญิง 
 

2. อายุ 
�  1. ต่ํากวา 18 ป �  2. 18-28 ป � 3. 29-39 ป  
�  4. 40-50 ป �  5. 51-60 ป � 6. 60 ป ข้ึนไป 
 

3. การศึกษา 
�  1. ประถมศึกษา  �  2. มัธยมศึกษา  
�  3. ปวช. – ปวส.  �  4. ปริญญาตรี   
�  5. ปริญญาโทหรือสูงกวา �  6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………. 
 

4. อาชีพ 
�  1. นักเรียน นักศึกษา �  2. ขาราชการ   
� 3. พนักงานรัฐวิสาหกจิ �  4. พนักงานบริษัท  
�  5. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย � 6. รับจาง/เกษตรกร 
� 7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………. 
 

5. รายไดตอเดือน 
� 1. ต่ํากวา 5,000 บาท � 2. 5,001 – 10,000 บาท  
� 3. 10,001 – 15,000 บาท � 4. 15,0001 – 20,000 บาท 
� 5. 20,001 – 25,000 บาท � 6. 25,001 บาทข้ึนไป 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  �  ท่ีทานตองการ 
ทานไดทราบหรือรับรูเร่ืองราว ขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกับการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวย

โรคเอดสตาม โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ จากส่ือตาง ๆ ดังตอไปนี้บอยคร้ังเพียงใด 
โดยกําหนดให      4  หมายถึง  การไดรับขอมูลขาวสาร จากส่ือประเภทนั้น ๆ มากกวา 4 คร้ัง/เดือน 
             3  หมายถึง  การไดรับขอมูลขาวสาร จากส่ือประเภทนั้น ๆ ประมาณ 3-4 คร้ัง/เดือน 
             2  หมายถึง  การไดรับขอมูลขาวสาร จากส่ือประเภทนั้น ๆ ประมาณ 1-2 คร้ัง/เดือน 

1 หมายถึง  การไดรับขอมูล ขาวสาร จากส่ือประเภทนั้น ๆ ไมเคยเลย 
 

 

ประเภทของส่ือ 4 3 2 1 
ส่ือมวลชน 
1. วิทย ุ     
2. โทรทัศน     
3. หนังสือพิมพ     
4. นิตยสาร     
ส่ือบุคคล 
1. เจาหนาท่ีโครงการ  “ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกยีรติ”      
2. ผูวาราชการจังหวดั     
3. ประชาสงเคราะหจังหวดั     
4. นักสังคมสงเคราะห     
5. สาธารณสุขจังหวดั     
6. หัวหนาฝายโรคเอดส      
7. สาธารณสุขอําเภอ     
8. สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด,อําเภอ     
9. พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุขประจําสํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัและรพ.ชุมชน 

    

10. อาจารยใหญ     
11. อาจารยประจําช้ัน     
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ประเภทของส่ือ 4 3 2 1 
ส่ือบุคคล (ตอ) 
12. กํานัน     
13. ผูใหญบาน     
14. อาสาสมัครประชาสงเคราะหประจําหมูบาน     
15. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน     
16. อาสาสมัครประชาสัมพันธ      
17. ประชาชน เพื่อนบาน     
18. ผูปกครองเด็ก     
ส่ือเฉพาะกิจ 
1. โปสเตอร     
2. แผนพับ     
3. เอกสารโลกสวย ฟาใส     
4. เอกสารแนวทางการดําเนนิงานโครงการ ฯ      
 
3.  ขอมูลเกี่ยวกับความรูท่ีไดรับจากการเปดรับส่ือการประชาสัมพันธ 

 คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  �  ท่ีทานตองการ 
 ทานไดรับความรูเกี่ยวกับการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดสจากส่ือการ

ประชาสัมพันธโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ตอไปน้ีมากนอยเพียงใด   

โดยกําหนดให  4  หมายถึง  การไดรับความรูจากส่ือประเภทนั้น ๆ มากท่ีสุด 
                3  หมายถึง  การไดรับความรูจากส่ือประเภทนั้น ๆ ปานกลาง 
          2  หมายถึง  การไดรับความรูจากส่ือประเภทนั้น ๆ นอย 
                          1  หมายถึง   การไดรับความรูจากส่ือประเภทนั้น ๆ ไมไดรับเลย 

 

ประเภทของส่ือ 4 3 2 1 
ส่ือมวลชน 
1. วิทย ุ     
2. โทรทัศน     
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ประเภทของส่ือ 4 3 2 1 
ส่ือมวลชน (ตอ)     

3. หนังสือพิมพ     
4. นิตยสาร     
ส่ือบุคคล 
1. เจาหนาท่ีโครงการ  “ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกยีรติ”      
2. ผูวาราชการจังหวดั     
3. ประชาสงเคราะหจังหวดั     
4. นักสังคมสงเคราะห     
5. สาธารณสุขจังหวดั      
6. หัวหนาฝายโรคเอดส      
7. สาธารณสุขอําเภอ     
8. สามัญศึกษาจังหวดั     
9. พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข     
10. อาจารยใหญ     
11. อาจารยประจําช้ัน     
12. กํานัน      
13. ผูใหญบาน     
14. อาสาสมัครประชาสงเคราะหประจําหมูบาน     
15. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน     
16. อาสาสมัครประชาสัมพันธ      
17. ประชาชน  เพื่อนบาน     
18. ผูปกครองเด็ก     
ส่ือเฉพาะกิจ 
1. โปสเตอร     
2. แผนพับ     
3. เอกสารโลกสวย ฟาใส     
4. เอกสารแนวทางการดําเนนิงานโครงการ ฯ     
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากส่ือประชาสัมพันธของโครงการ “ราชประชา
สมาสัยเฉลิมพระเกียรติ” 

 คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  �  หนาขอความท่ีทานตองการ 
1. ทานทราบหรือไมวาโรคเอดสมีการติดตอโดยวิธีใดบาง 

� ทางเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย 
� ทางการสัมผัสมือ กอดจูบ การนวดบีบ   
� ทางการหายใจ การพูดคุย 
� ทางมารดาสูทารก 
� ทางกระแสเลือด อาจเกดิจากการไดรับเลือด การเปล่ียนอวัยวะ ใชเข็มรวมกัน  
� การถูกยุงหรือแมลงกัดตอย 

2. ทานทราบหรือไมวา บุตรท่ีเกิดจากบิดา มารดาท่ีปวยเปนโรคเอดสจะไมติดเชื้อเอดสทุกคน 
� ทราบ  
� ไมทราบ 

3. โครงการ “ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรต”ิ  มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานอยางไรบาง 
� เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในการดูแลและชวยเหลือบุตรผู 

ปวยโรคเอดส 
       �  เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือดานการศึกษาบุตรผูปวยโรคเอดสท่ีไรท่ีพึ่งใหไดใชชีวิตอยู 
รวมกับครอบครัว ญาติ หรือผูอุปการะในชุมชนไดตามปกติ 
       �  เพื่อสนับสนุนและรวมมือดานการเผยแพรและประชาสัมพันธในการสรางความเขาใจให 
ชุมชนยอมรับและมีสวนรวมใหการชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส 
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ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือตาง ๆ ท่ีใชในการเผยแพรโครงการ  “ราชประชา
สมาสัยเฉลิมพระเกียรติ” 

 คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  �  หนาขอความท่ีทานตองการ 
 

  หากทานไดรับขอมูล ขาวสาร และความรู เกี่ยวกับการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวย
โรคเอดสผานส่ือประชาสัมพันธโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ แลว ทานมีความคิดเห็น 
ตอส่ือในเร่ืองตาง ๆ นี้อยางไร โดยกําหนดให 
 

  1.  ส่ือมวลชน ไดแก  วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร 
  2.  ส่ือบุคคล ไดแก  เจาหนาท่ีโครงการ ฯ ประชาสงเคราะหจังหวัด กํานัน ผูใหญบาน 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  อสม. อส.ปชส. อส.ประชาสัมพันธ  ประชาชนเพื่อนบาน เปนตน 

 3. ส่ือเฉพาะกิจไดแก โปสเตอร  แผนพับ เอกสารโลกสวยฟาใส   เอกสารแนวทางการ 
ดําเนินงานโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรต ิ เปนตน 
 

ทัศนคติ ความคิดเห็น ท่ีมีตอเร่ืองตาง ๆ ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ 
1.  เปนส่ือท่ีจงูใจใหบังเกดิความสนใจและตระหนัก
ถึงปญหาท่ีครอบครัวและบุตรผูปวยโรคเอดส
ประสบอยูในปจจุบัน 

   

2.  เปนส่ือท่ีใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติใน
การชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดสของ
โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกยีรติ 

   

3.  เปนส่ือท่ีมีรูปแบบ วิธีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร
และความรู ท่ีนาสนใจและมีความพึงพอใจท่ีจะ 
เปดรับส่ือดังกลาวอีก 

   

4.  เปนส่ือท่ีควรปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 
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ตอนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผูตอบแบบสอบถามในการชวยเหลือและสงเคราะหบุตร
ผูปวยโรคเอดส 

 คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  �  หนาขอความท่ีทานตองการ 
 

  ทานคิดวา ทานจะใหความรวมมือในการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดสตาม
โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ในดานใดบาง 

 

  �   สมทบทุนมูลนิธิหรือกองทุนเพ่ือชวยเหลือทางดานการศึกษาและการดํารงชีพของ 
ครอบครัวและบุตรผูปวยโรคเอดส 
  �   ใหความรูแกผูอ่ืนเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการชวยเหลือ ฯ บุตรผูปวยโรคเอดส  
  � ใหความรูแกผูอ่ืนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการอยูรวมกันในสังคมกับผูปวยเอดสและ
ครอบครัว    
  �   ใหความรวมมือในการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดสและครอบครัว 
  �   ไมแสดงความรังเกียจหรือกีดกันเด็กท่ีบิดามารดาปวยหรือเสียชีวิตดวยโรคเอดส 
  � ไมจํากัดโอกาสทางการศึกษาและการทํางานตอเด็กท่ีบิดามารดาปวยหรือเสียชีวิตลงดวย
โรคเอดส 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการดําเนินงานชวยเหลือและสงเคราะหบุตร 
ผูปวยโรคเอดสตามโครงการ  “ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ”   
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข  :  แนวทางการสัมภาษณ 
 
 

เร่ือง  “การเปดรับขาวสารและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสท่ีเผยแพรโดยโครงการราชประชา
สมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก ” 

 
ช่ือ…………….……..………………….………..ตําแหนง……………………………………… 
หนวยงานท่ีสังกัด…………………………หนาท่ีความรับผิดชอบ………………………………. 
 
1. ทานรูจักโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ หรือไม  
2. ทานรูจักโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ จากใคร และโครงการ ฯ มีวัตถุประสงค 
ในการดําเนินงานอยางไร 
3. ทานมีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ ฯ อยางไรบาง 
4. ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็กกําพราบุตรผูปวยโรคเอดสมากนอยเพียงไร 
5. ทานพบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการชวยเหลือและสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส 
ตามโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติบางหรือไม 
6.   ทานมีขอเสนอแนะตอการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามโครงการ ฯ นี้อยางไร  
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ภาคผนวก ค  : ตัวอยางการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 
 

1)   กลุมเด็กท่ีไดรับทุนโครงการ ฯ  
  ผูสัมภาษณ  :  “พอแม ทํางานอะไร”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ทํานา แตตอนนี้พอปวยอยู แมทํางานคนเดียว รับจางท่ัวไป” 
  ผูสัมภาษณ  :  “มีพี่นองกี่คน ไดเรียนหนังสือทุกคนหรือเปลา”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “3 คน เรียนหนังสือ 2 คน อีกคนยังไมไดเรียน” 
  ผูสัมภาษณ  :  “รูจักโครงการราชประชาสมาสัย ฯ ไหม เคยไดยินท่ีไหน”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “รูจัก เคยไดยินช่ือ คนท่ีประชาสงเคราะหบอก” 
  ผูสัมภาษณ  :  “รูจัก แลวรูไหมวาโครงการ ฯ นี้ทําอะไร”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ใหทุนเรียนหนังสือ แกเด็กยากจนท่ีตั้งใจเรียนหนังสือ”  
  ผูสัมภาษณ  :  “เปนทุนของใคร ชวยเหลือใครบาง”  
  ผูใหสัมภาษณ : “เปนทุนของนายหลวง ชวยเหลือเด็กยากจน ท่ีพอแมเจ็บปวย ไมมีงานทํา” 
  ผูสัมภาษณ  :  “ตอนนี้อยูกับใครมีพี่นองกี่คน”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “อยูกับยาย พอกับแมตายแลว พอตายกอนแลวแมก็ตาย มีพี่นอง 2 คน” 
  ผูสัมภาษณ  :  “พอกับแมเปนอะไรทําไมถึงตาย”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ยายบอกวาเปนโรคเอดส” 
  ผูสัมภาษณ  :  “รูจักโรคเอดสไหม”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ถาเปนเอดสแลวรักษาไมหายตายอยางเดียว” 
  ผูสัมภาษณ  :  “แลวรูไหมวาติดตอกันอยางไร รูจากไหน”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ทางเพศสัมพันธ เคยไดยินเคาพูดกัน” 
 
2) กลุมผูปกครองเด็ก (พอ/แมท่ียังมีชีวิตอยูหรือญาติผูอุปการะเลี้ยงดูแลเด็ก)  
  ผูสัมภาษณ  :  “เปนผูปกครองเด็ก หรือเปนพอแม”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “เปนแม” 
  ผูสัมภาษณ  :  “มีลูกกี่คน ตอนนี้ทํางานอะไร”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ 2 คน ตอนนี้ตกงานเคาไลออก ไมมีงานทําสามีตายแลวเปนเอดส” 
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  ผูสัมภาษณ  :  “ทําไมถึงถูกไลออก”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “สามีตาย คนเคาวาเปนโรคเอดส กลัววาเราเปนดวย” 
  ผูสัมภาษณ  :  “แลวพี่ติดหรือเปลา”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ยังไมติดแตคนอ่ืนเคาวาติดแลว” 
  ผูสัมภาษณ  :  “รูจักโครงการราชประชาสมาสัย ฯ หรือเปลา รูจากใคร”  
  ผูใหสัมภาษณ : “รูจัก รูตอนไปหาหมอท่ีสาธารณสุข โครงการฯ ชวยเหลือลูกท่ีไมเปน
เอดส” 
  ผูสัมภาษณ  :  “ไดรับความชวยเหลือจากโครงการ ฯ นี้ไดอยางไร”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ประชาสงเคราะหบอกวามูลนิธิ ฯ นี้ชวยเหลือลูกผูปวยเอดสท่ีไมเปน
เอดสจนเรียนจบไดทํางานหาเล้ียงตัวเองได อยากใหลูกไดเรียนหนังสือตอไปจะไดมีงานทํา” 
  ผูสัมภาษณ  :  “ไดรับเงินชวยเหลืออยางไร”  
  ผูใหสัมภาษณ : “ไดปละ 2 คร้ัง โอนเขาบัญชีท่ีเปดกับประชาสงเคราะหจังหวัดและมีเงิน
เบ้ียสงเคราะหจากจังหวัดอีกเดือนละ 500 บาท” 
  ผูสัมภาษณ  :  “ประโยชนของทุนท่ีไดรับ”  
  ผูใหสัมภาษณ : “รูสึกขอบคุณมูลนิธิ ฯ มาก ทุนท่ีไดรับมีประโยชนมากท่ีสุดชวยให
ลูกหลานไดเรียนหนังสือตอไปจะไดทํางานหาเล้ียงตัวเองไดเองและก็อยากขอทุนใหหลานอีกคน 
ตอนนี้พอแมมันตายหมดแลวอยูกับยาย ยายก็ไมคอยมีเงินไมพอเล้ียง” 
  ผูสัมภาษณ  :  “กลัวโรคเอดสไหม”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “กลัว ใครเปนเอดสก็ตองตายทุกคน ใคร ๆ ก็ไมอยากยุงดวย แตมันก็
ไมไดติดกันงาย ๆ” 
  ผูสัมภาษณ  :  “ลูกรูไหมวาพอเคาเปนโรคเอดส”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ตอนแรกไมไดบอก ชวงหลังพอเคาปวยไมหายเสียทีเลยตองบอกลูก” 
  ผูสัมภาษณ  :  “แลวลูกเปนอยางไรบาง”  
  ผูใหสัมภาษณ : “เคาไมรูจักโรคเอดส เคาก็ดูแลพอจนพอเคาตาย แตตัวเองกลัวเพื่อนบาน
จะรูมากท่ีสุด ไมอยากใหใครรู ตัวเองก็ติดเอดสจากสามีตอนนี้รางกายออนแอ ไมคอยแข็งแรง กลัวลูก
จะมีปมดอย กลัวถูกเพื่อนบานรังเกียจ แมแตญาติพี่นองก็ไมอยากใหรูวาตนติดเช้ือเอดส กลัวมากท่ีจะ
ใหคนอ่ืนรู กลัวถูกรังเกียจ ตอนนี้เพื่อนบานเร่ิมสงสัยแลววาเปนเอดส ไมคอยมีใครอยากพูดดวย” 
  ผูสัมภาษณ  :  “รูจักการดูแลตัวเองไมใหติดลูกและคนอ่ืน ๆ หรือเปลา รูจากไหน”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “สาธารณสุขก็บอก ประชาสงเคราะหก็บอก ” 
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  ผูสัมภาษณ  :  “รูสึกอยางไรท่ีลูกไดรับทุน”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ดีใจและภูมิใจมากท่ีสุด เพราะลูกหลานไดรับทุนของนายหลวง บอกลูก
เสมอใหตั้งใจเรียนแตก็ไมไดบอกวาเปนทุนเกี่ยวกับการชวยเหลือลูกหลานคนท่ีเปนโรคเอดส” 
  ผูสัมภาษณ  :  “มีอะไรอยากฝากถึงมูลนิธิฯ ไหม ใหปรับปรุงอะไรหรือเปลา”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “โครงการ ฯ ดีมากท่ีสุดแลว อยากใหชวยเหลือตลอดไปและอยากใหลูก
อีกคนไดทุนดวย” 
 
3)  กลุมเพื่อนบานใกลเคียง 
  ผูสัมภาษณ  :  “รูจักโครงการ ฯ นี้หรือเปลา”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ไมรูจัก แตเคยไดยินช่ือ” 
  ผูสัมภาษณ  :  “โครงการ ฯ นี้ทําอะไรรูหรือเปลา”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ไมรูเลย” 
  ผูสัมภาษณ  :  “แลวรูจักโรคเอดสไหม ติดตอไดยังไง รูจากไหนบาง”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “รู ใครเปนตองตายทุกคน ติดทางเพศสัมพันธ ก็ไดยินจากโทรทัศน วิทยุ” 
  ผูสัมภาษณ  :  “ถาพอแมเปนเอดสแลวลูกตองเปนเอดสดวยหรือเปลา”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “พอแมเปนเอดส ลูกอาจจะไมเปนเอดสก็ได เคยไดยินเหมือนกัน  
  ผูสัมภาษณ  :  “มีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสบางหรือเปลา แลวรังเกียจครอบครัวคนท่ีเปน
เอดสบางไหม”  
  ผูใหสัมภาษณ  : “ไมรังเกียจ รูจักวิธีการปองกันไมใหติดเช้ือเอดส ไดยินอยูบอย ๆ ทางทีวี
ดวย แตยังไงก็ไมอยากยุงเกี่ยว เพราะเปนเอดสแลวตองตายอยางเดียวรักษาก็ไมหาย ในหมูบานเห็นมี
ลูกกําพรา พอเพิ่งตายเปนโรคเอดสตายใคร ๆ ก็รู แตไมรูวาลูกเปนหรือเปลาสงสารอยูเหมือนกันแต
ไมรูจะชวยยังไง” 
 

 
 
 
 

DPU



 107

ภาคผนวก  1ง 1

การดําเนินงานของฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ2  
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ฯ 

 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดํารัสแกกรรมการบริหารมูลนิธิ
ราชประชาสมาสัยฯ ในป พ.ศ. 2504 ความตอนหนึ่งวา 
 “…งานปราบโรคเรื้อนตองมีวิชาความรูในดานการปราบ เชน ยาและวิธีพยาบาลเปนเร่ือง
แพทยท่ีจะโฆษณาส่ังสอนประชาชนวาโรคเรื้อนมีมาอยางไร…” 
 “…เราตองขยายการรักษาพยาบาล ขยายงาน แตทําโฆษณามากไมสามารถจะรักษา หรือ
บรรเทาทุกขเยาไดก็จะเสีย แมในตางประเทศก็ยังบอกวา โรคเร้ือนยิ่งกวาตาย เพราะโดนไปกักในคาย
ทรมาน ถาทําวิธีการรักษาดี ไมใหเขารูสึกอยางนั้นก็จะไดผลถาคนไขมาแลวไมไดรับการรักษาดี เขาก็
ยังไมอยากรักษาเลย การโฆษณาตองระวัง ฉะนั้นโครงการทั่วประเทศตองสัมพันธ เร่ืองการคนควา
รักษา โฆษณาใหไดสวน ถาผิดสวนก็จะเสียหาย…” 
 มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินงานตามแนวพระราชดําริโดย
ไดจัดใหมีฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรความรูโรคเร้ือน สรางความเขาใจอยางถูกตอง
แกประชาชน ผูปวย ชุมชน และครอบครัว ซ่ึงกิจกรรมท่ีดําเนินการเปนการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงแตเดิมไดดําเนินงานรวมกับกองสุขศึกษาตอมาเม่ือมีกองโรคเร้ือน จึงได
จัดกิจกรรมโดยประสานงานกับฝายเผยแพรและอบรม กองโรคเร้ือนปจจุบันคือกลุมงานพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  
 การปฏิบัติงานของฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ ไดรับความรวมมือจากฝายตาง ๆ ของ
มูลนิธิ และหนวยงานราชการ รวมท้ังหนวยงานเอกชนอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานเพ่ือมุงเนนพัฒนาให
บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพในเร่ืองโรคเร้ือนอยางถูกตอง ดังนี้ 
 1. การเผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตอง เพื่อใหผูมีอาการเร่ิมแรกของโรคเร้ือนรีบไปรับ
การตรวจรักษากอนปรากฏความพิการ หรือมีอาการรุนแรงเขาสูระยะแพรติดตอของโรค รวมท้ังการ
ใหความรูเพื่อปองกันความพิการในผูปวยโรคเร้ือน 
 2. การเสริมสรางเจตคติใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน เห็นใจ ยอมรับ ใหความชวยเหลือ
ผูปวยโรคเร้ือนใหอยูในครอบครัวหรือชุมชนไดตามปกติ รวมท้ังยอมรับในผลผลิตของผูปวยเพื่อให
ผูปวยสามารถดํารงชีวิตในสังคมตามอัตภาพ 
 การดําเนินงานของฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ           ในระยะเริ่มแรกมีทานผูหญิง
อุศนา ปราโมช เปนประธานทานแรก ระหวาง พ.ศ. 2504-2513 ไดจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การจัด
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 ทานผูหญิงสุมาลี จาติกวนิช ประธานกรรมการฝายเผยแพรและประชาสัมพันธระหวาง 
พ.ศ. 2513-2530 ไดดําเนินกิจกรรม กลาวโดยสรุปคือ การเผยแพรความรูโรคเร้ือนและกิจกรรมของ
มูลนิธิทางส่ือมวลชน การจัดสัมมนาส่ือมวลชน สัมมนาครู-อาจารยเพื่อชวยงานโรคเร้ือน การประชุม
ผูนําชุมชน การจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน จัดทําสไลดเผยแพรทางโทรทัศน และโรงภาพยนตร 
จัดทําเอกสารเผยแพร จัดประกวดคําขวัญ ประกวดเรียงความฉายภาพยนตรสวนพระองค และ
ภาพยนตรสุขศึกษา จัดกิจกรรมรณรงคโดยจัดใหมีการแสดงนิทรรศการ การอภิปราย บริการตรวจ
โรคผิวหนังเพื่อคนหาผูปวยโรคเรื้อน ตอบปญหาชิงรางวัล จําหนายผลิตภัณฑจากฝมือผูปวย การ
ประชาสัมพันธทางวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ รวมท้ังจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ   
 ศาสตราอาจารย นายแพทยธีระ รามสูต ประธานกรรมการฝายเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ ระหวาง พ.ศ. 2530-2533 ไดจัดใหมีกิจกรรมตางๆ อาทิ จัดอบรมเจาหนาท่ีโรคเร้ือนท่ี
ปฏิบัติงานดานสุขศึกษา รวมกับฝายสวัสดิการจัดใหมีการสัมมนาผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหใน
หนวยงานโรคเร้ือน สนับสนุนโสตทัศนูปกรณใหกรมควบคุมโรคติดตอสําหรับใชในหนวยงานโรค
เร้ือน จัดทําส่ือเอกสารส่ิงพิมพ จัดแถลงขาว จัดกิจกรรมสัปดาหราชประชาสมาสัย จัดทําวีดีทัศน
ความรูโรคเร้ือน สนับสนุนใหหนวยงานสาธารณสุขนําไปฉายเผยแพรใหความรูแกประชาชน 
 พ.ศ.2533-ปจจุบัน ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธมี นายอรุณ งามดี เปนประธาน ได
ดําเนินงานโดยถือแนวทางตามพระราชดําริเกี่ยวกับโรคเร้ือนและการสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดส 
ท่ีไดพระราชทานพระราชดํารัสใหมูลนิธิใหการดูแลสงเคราะหบุตรผูปวยโรคเอดสใหไดรับการศึกษา
เชนเดียวกับท่ีไดชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเร้ือน 
 ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญระหวางป 2539-2542 สรุปไดดังนี้ 
 1. การจัดสัปดาหราชสมาสัย พรอมกันท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงจัดในระหวาง
สัปดาหท่ีตรงกับ วันท่ี 16 มกราคมของทุกป โดยจัดใหมีกิจกรรมรณรงคตางๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ 
เร่ืองพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมีตอโครงการควบคุมโรคเร้ือนใน
พระราชดําริ มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ และโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ
บุตรผูปวยโรคเอดส ในงานนิทรรศการมีการแสดงภาพพระราชกรณีกิจในงานโรคเร้ือน การแสดงผล
งานและจําหนายผลิตภัณฑของผูปวยโรคเร้ือนและโรคเอดส การใหบริการตรวจโรคผิวหนังฟรี การ
ใหคําปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับโรคเอดส พรอมท้ังจัดใหมีการตอบปญหาชิงรางวัล ฯลฯ นอกจากนี้ได
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 ในการจัดกิจกรรมสัปดาหราชประชาสมาสัย ในสวนกลางมีกิจกรรมรณรงคท่ีสําคัญไดแก 
 -  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชย ครบ 50 ป 
ในกิจกรรมรณรงคพิเศษสัปดาหราชประชาสมาสัย ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว ระหวาง
วันท่ี 14-19 มกราคม 2540 
 - การจัดการเสวนา เร่ือง “เสวนาราชประชาสมาสัย คร้ังท่ี 1/2541” ประเด็นการเสวนา
เกี่ยวกับการดําเนิน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส 
ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ วันท่ี 17 
มกราคม 2541 มีการถายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียแหงประเทศไทย และบันทึกรายการเพ่ือ
ออกอากาศในชวงขาวภาคค่ํา ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 
 - รวมกับฝายหาทุนสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ สํานัก
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ โครงการธิงคเอิรท และศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต จัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สุข…เพราะไพรฟาสุขสมบูรณ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ณ ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ระหวางวันท่ี 20-24 
มกราคม 2542 
 นอกจากน้ี ไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคในโอกาสอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญไดแก 
 - นิทรรศการเร่ือง โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ในการแถลงขาวการจัด
งานแสดงอัญมณีและเคร่ืองประดับ “Cartier and the Splendour of Art Déco”  ณ หองประชุมกรม
ประชาสัมพันธ วันท่ี 9 มิถุนายน 2541 
 - รวมกับคณะกรรมการดานนิทรรศการของสวนราชการและภาคเอกชน จัดนิทรรศการ 
“พระกอพระเกื้อหลา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 
2542 ณ สวนอัมพร ระหวางวันท่ี 1-7 ธันวาคม 2542 
 2. การเผยแพรทางส่ือมวลชน  ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ      ไดจัดสงบทความให
ส่ือมวลชนเพื่อเผยแพรความรูโรคเร้ือน และโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ
บุตรผูปวยโรคเอดส ซ่ึงไดรับความรวมมือจากส่ือมวลชนในการเผยแพรและประชาสัมพันธเปนอยาง
ดี การเผยแพรประชาสัมพันธทางส่ือมวลชนท่ีสําคัญ ไดแก 
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  ทางวิทยุ   : รายการเปดโลกกวาง รายการบานสุขภาพดี 
      รายการฟงสบายสไตลหมอ รายการสิบนาทีมีสุข 
      รายการคุณภาพชีวิต และรายการหมุนตามวัน 
  ทางโทรทัศน  : รายการ “ปญหาชีวิตและสุขภาพ” ทางสถานี 
      โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 9 อ.ส.ม.ท. รายการสารคดี 
      เชิงขาวชุด “ในหลวงของเรา” เผยแพรทางสถานี 
      โทรทัศนทุกชอง รายการ “หยาดน้ําพระทัย” และ 
      รายการ “ใสใจชีวิต” ทางสถานีโทรทัศน ITV 
  ทางหนังสือพิมพ : ไดรับความรวมมือจากหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ  
      ในการเผยแพรและประชาสัมพันธขาวอยางตอ 
      เนื่อง และสมํ่าเสมอ เชน การเผยแพรขาว โครง 
      การปรณรงคประชารวมใจกําจัดโรคเร้ือน ถวาย 
      เปนพระราชกุศลทรงครองราชย ครบ 50 ป  
      (ปรร.50) ฯลฯ 
  การจัดแถลงขาว  :          -โครงการปรณรงคประชารวมใจกําจัดโรคเร้ือน 
      ถวายเปนพระราชกุศลทรงครองราชย ครบ50ป  
      (ปรร.50) 
                 -การจัดสัปดาหรณรงคกําจัดโรคเร้ือนใน 
      กรุงเทพมหานคร 
                -โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อ 
      ชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส  
 3. การผลิตส่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ ไดจัดทําส่ือ
ตาง ๆ เปนประจําทุกป โดยไดมีการปรับปรุงใหทันสมัย และเปนท่ีสนใจของกลุมเปาหมายท่ีไดรับ 
ท้ังนี้ไดจัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรแกประชาชน ผูปวย และครอบครัว รวมทั้งเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวของ การผลิตส่ือท่ีสําคัญ ไดแก 
 - ผลิตเทปเสียงหอกระจายขาว เผยแพรประชาสัมพันธความรูโรคเร้ือนและโรคเอดส 
(ภาษาทองถ่ิน 4 ภาค) จํานวน 7,000 มวน 
 - ผลิตสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน ประชาสัมพันธโครงการปรณรงคประชารวมใจ 
ถวายเปนพระราชกุศลทรงครองราชยครบ 50 ป (ปรร.50) 
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 - จัดพิมพหนังสือแนะนํามูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธและสนับสนุนการรณรงคหาทุนสมทบทุนมูลนิธิฯ และโครงการราชประชาสมาสัย
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2,000 เลม 
 - จัดพิมพแผนพับโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือบุตรผูปวย
โรคเอดส จํานวน 10,000 แผน 
 4. การจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ รวมกับหนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ 
 - ประสานงานการท่ีมูลนิธิราชประชาสมาสัย ผูแทนหนวยงานราชการ และหนวยงาน
เอกชน ท่ีมีสวนรวมในโครงการควบคุมโรคเร้ือนในพระราชดําริ จํานวน 314 คน เขาเฝาฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันท่ี 2 มิถุนายน 2540 
 - ประสานงานการจัดเดินการกุศลของสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และมูลนิธิราชประชาสมาสัย ณ สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันท่ี 18 
มกราคม 2540 
 - สนับสนุนภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีเกี่ยวของกับมูลนิธิ
ราชประชาสมาสัยฯ และภาพในโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติในการจัดทําหนังสือ  
“The King’s Model for Sustainable Development”  ของคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ 
 การดําเนินงานของคณะกรรมการจากอดีตจนถึงปจจุบัน ไดกอใหเกิดผลสําเร็จอยางดียิ่ง
ในงานโรคเร้ือนระดับหนึ่งแลว และการดําเนินกิจกรรมของฝายเผยแพรประชาสัมพันธจะไดพัฒนา
กลวิธีและกิจกรรม เพื่อสรางเสริมความรูความเขาใจและเจตคติท่ีถูกตองแกประชาชนดวยโรคเร้ือน
และโรคเอดสเปนโรคท่ีกอใหเกิดผลกระทบท้ังผูปวยและครอบครัว บุคคลเหลานี้ปรารถนาจะพน
ทุกขและใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ ตอไป 
 
ผลการดําเนินงานของฝายประชาสัมพันธมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ มกราคม-มีนาคม 2542 
 1. รณรงคเผยแพรความรูโรคเร้ือนและกิจกรรมของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในสัปดาห
ราชประชาสมาสัยระหวางวันท่ี 11-17 มกราคม 2542 โดยขอความรวมมือในการจัดกิจกรรมไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ไดแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานควบคุมโรคติดตอ 12 เขต 
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และเผยแพรประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมและเผยแพรความรูโรค
เร้ือนและโรคเอดสทางส่ือมวลชนทุกสาขา 
 2. รวมกับฝายหาทุนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สุขเพราะไพรฟาสุขสมบูรณ” เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กิจกรรม
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ผลการดําเนินงานของฝายประชาสัมพันธมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ เมษายน-มิถุนายน 2542 
 1. จัดนิทรรศการ เร่ืองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอการ
ดําเนินงานโรคเร้ือนในประเทศไทย ประวัติความเปนมาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ และโครงการ
ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส ในการสัมมนา ชมรมราชประชา
สมาสัย ระหวางวันท่ี 6-7 พฤษภาคม 2542 ณ โรงแรมขอนแกนโฮเทล จังหวัดขอนแกน 
 2. สนับสนุนการจัดนิทรรศการเร่ืองมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ และโครงการราชประชา
สมาสัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส ในโอกาตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  2.1 การสัมมนาระดับชาติเร่ืองโรคเอดส ระหวางวันท่ี 21-23 เมษายน 2542   
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพมหานคร 
  2.2 การจัดโครงการเยาวชนกับการคบเพ่ือนตางเพศ ระหวางวันท่ี 21-26 มิถุนายน 
2542 ณ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน กรุงเทพมหานคร 
 3. จัดสงโปสเตอร “โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อขอความรวมมือใน
การเผยแพรประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานบุคคลตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 กองโรคเอดส   จํานวน  4,000 แผน 
  3.2 คุณณรงค ภูอินทรวงศ  จํานวน 10,000 แผน 
  3.3 คุณนิกร นิยมไทย   จํานวน   2,000 แผน 
  3.4 คุณอรพินท ตันวิสุทธ   จํานวน   2,000 แผน 
  3.5 คุณสมศักดิ์ ธนาพรสิน  จํานวน   2,000 แผน 
  3.6 คุณสุวินัย อุปติศฤงศ   จํานวน   1,000 แผน 
 
ผลการดําเนินงานของฝายประชาสัมพันธมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2542 
 1. สนับสนุนขอมูลและใหบริการยืมภาพถายและวีดิทัศนในการถายทําสารคดีเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ชุด   “ในดวงใจนิรันดร”  เพื่อเผยแพรทางสถานีโทรทัศน ชอง 9  
อ.ส.ม.ท. 
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 2. สนับสนุนขอมูลและใหบริการยืมภาพถายและวีดิทัศนในการถายทําสารคดีเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือเผยแพรในรายการ “แดนสยาม” ทางสถานโทรทัศนทีวีสี 
ชอง 3 อ.ส.ม.ท. 
 3. สนับสนุนขอมูลและประสานงานในการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ใตแสง
ตะวัน” เพื่อเผยแพรกิจกรรมของมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ในงานโรคเรื้อนและการชวยเหลือบุตร
ผูปวยโรคเอดส เผยแพรทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 
 4.สนับสุนนขอมูลและประสานงานในการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพื่อเผยแพรกิจกรรมของมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ในงานโรคเร้ือนและการชวยเหลือ
บุตรผูปวยโรคเอดส เผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 
 
ผลการดําเนินงานของฝายประชาสัมพันธมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ธันวาคม 2542- มิถุนายน 2543 
 1. ขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ในการรณรงคเผยแพรความรูโรคเร้ือนและสรางความ
เขาใจใหเกิดการยอมรับผูไดรับผลกระทบจากโรคเร้ือนและโรคเอดส และกิจกรรมของมูลนิธิราช
ประชาสมาสัยฯ ในสัปดาหราชประชาสมาสัย ระหวางวันท่ี 10-16 มกราคม 2543 โดยขอความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรมไปยังหนวยงานตาง ๆ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงาน
ควบคุมโรคติดตอ 12 เขต สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมท้ังส่ือมวลชนทุกสาขา 
 2. จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในงานโรคเร้ือน และ
กิจกรรมของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในงานนิทรรศการ “พระกอพระเก้ือหลา” ระหวางวันท่ี 1-7 
ธันวาคม 2542 ณ สวนอัมพร 
 3.  ประชาสัมพันธขาว มร.โยเฮ ซาซาคาวะ (Mr. Yohei Sasakawa) ประธานมูลนิธิซาซา
คาวะ แหงประเทศญี่ปุน และคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษา ในโครงการราช
ประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดชลบุรี 
 4. ประชาสัมพันธขาวประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ รับมอบเส้ือผาและของเลน
สําหรับเด็ก จากผูแทนบริษัทการบินไทยจํากัด บริษัทโบอ้ิง คอมเมอรเชียล แอรเพลน กรุป และมูลนิธิ
ศุภนิมิตร ในประเทศไทย เพื่อนําไปมอบใหนักเรียนทุนโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 
 5.  จัดทําแผนพับ “โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ” จํานวน 20,000 แผน 
 6. จัดทําหนังสือ “ราชประชาสมาสัย ฉบับพิเศษ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 จํานวน 1,000 เลม 
 7. ประสานงานในการสัมภาษณประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ เกี่ยวกับความเปนมา
ของมูลนิธิราชประชาสมาสัย เผยแพรทางหนังสือมติชน และในรายการขาวสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี 
ชอง 9 อ.ส.ม.ท. 
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 8. เผยแพรขาวการจัดงานวันราชประชาสมาสัย ป 2543 วันท่ี 16 มกราคม 2543  ณ 
โรงพยาบาลพระประแดง ทางจุลสารกาวทันโรคติดตอ ฉบับเดือนมกราคม 2543 
 9. การเผยแพรทางสถานีวิทยุและโทรทัศน 
  9.1 เผยแพรกิจกรรมของมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี 
ชอง 9 อ.ส.ม.ท. วันท่ี 22 ธันวาคม 2542 
  9.2 รายการหมุนตามวัน วันท่ี 8 มกราคม 2543 เวลา 17.30 น. ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 92.5 MHz 
  9.3 รายการเมืองไทยวันนี้ วันท่ี 10 มกราคม 2543 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย 
  9.4 รายการอนามัยชุมชน วันท่ี 10 มกราคม 2543 เวลา 18.30 น. ทางสถานีวิทยุ มก. 
AM 1170 KHz 
  9.5 รายการขาวภาคเชา วันท่ี 13 มกราคม 2543 และวันท่ี 16 มกราคม 2543 เวลา 
6.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย FM 92.5 MHz 
  9.6 รายการฟงสบายสไตลหมอ วันท่ี 13 มกราคม 2543 ทางสถานีวิทยุ 1 ปณ. FM 
98.5 MHz 
  9.7 รายการสิบนาทีมีสุข วันท่ี 8-13 มกราคม 2543 รวม 6 ตอน ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา AM 1467 KHz 
  9.8 รายการพลังชีวิต วันท่ี 14 มกราคม 2543 เวลา 05.30 น. ทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. 
FM 105.5 MHz 
  9.9 รายการสยามเมืองยิ้ม วันท่ี 13 มกราคม 2543 เวลา 19.30 น. ทางสถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสี ชอง 3 
  9.10 รายการขาว วันท่ี 14 มกราคม 2543 เวลา 11.30 น. ทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบก ชอง 7 
  9.11 สกูปพิเศษเกี่ยวกับวันราชประชาสมาสัย วันท่ี 16 มกราคม 2543 เวลา 05.30 น. 
ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
  9.12 เผยแพรผลการดําเนินงานของมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ในรายการ หาสิบหา
สิบลุนแลวรุง ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 วันท่ี 29 มกราคม 2543 
  
ผลการดําเนินงานของฝายประชาสัมพันธมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2543 
 1. จัดสงเอกสารคูมือ แผนพับ โปสเตอร และวีดีทัศน ไปยังสํานักงานควบคุมโรคติดตอ
เขต และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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ผลการดําเนินงานของฝายประชาสัมพันธมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ มกราคม-ธันวาคม 2543 
 1. การเผยแพรความรูโรคเร้ือน เพื่อเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชนเกี่ยวกับโรคเร้ือน 
  1.1 จัดกิจกรรมสัปดาหราชประชาสมามัย โดยขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ใน
การรณรงคเผยแพรความรูโรคเร้ือนและสรางความเขาใจ ใหเกิดการยอมรับผูไดรับผลกระทบจากโรค
เร้ือนและโรคเอดส และกิจกรรมของมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ระหวางวันที่ 10-16 มกราคม 2543 
โดยขอความรวมมือในการจัดกิจกรรมไปยังหนวยงานตาง ๆ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุก
จังหวัด สํานักงานควบคุมโรคติดตอ 12 เขต สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมท้ังส่ือมวลชนดาน
วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 
  1.2 เผยแพรพระราชกรณีกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานโรค
เร้ือน และกิจกรรมของมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ในงานนิทรรศการพระมารดาแหงการสาธารณสุข
ไทย ระหวางวันท่ี 17-21 ตุลาคม 2543 ณ กระทรวงสาธารณสุข 
  1.3 เผยแพรพระราชกรณีกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานโรค
เร้ือน และกิจกรรมของมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ในการแสดงนิทรรศการ งานวันคนพิการ ณ สวน
อัมพร วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2543 
 2. การเผยแพรความรูใหเขาถึงชุมชนโดยใชส่ือมวลชน 
  2.1 ดําเนินการเผยแพรสปอตวิทยุและสารคดีส้ันใหความรูโรคเร้ือนและโรคเอดส 
เผยแพรทางสถานีวิทยุตาง ๆ 1,212  คร้ัง 
  2.2 ดําเนินการเผยแพรทางโทรทัศน ดังนี้ 
   2.2.1 รายการสนทนาดานสุขภาพ เกี่ยวกับโรคเร้ือน ในรายการ ฒ ไมเฒา 
เวลา 30 นาที ทางสถานีโทรทัศน ชอง 9 อ.ส.ม.ท. 
   2.2.2 สารคดีเผยแพรพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมี
ตอผูปวยโรคเร้ือนและบุตรผูปวยโรคเอดส ชุด เจาแผนดิน ทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย  
ชอง 11 วันที่ 14, 19, 21, 26, 28 มกราคม 2543 
   2.2.3 เผยแพรพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับการ
ชวยเหลือบุตรผูปวยโรคเอดส ในรายการจารึกไวในแผนดิน ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  
วันท่ี 4  ธันวาคม 2543 
  2.3 ประชาสัมพันธเผยแพรความรูโรคเร้ือน และขาวการดําเนินงานของมูลนิธิราช
ประชาสมาสัยฯ ทางหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส มติชน สยามรัฐ แนวหนา กรุงเทพธุรกิจและอ่ืน ๆ  
 3. จัดพิมพหนังสือประชาสัมพันธมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 
1,000 เลม 
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แผนดําเนินงานในป 2544 
 ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ ไดจัดกิจกรรมสัปดาหราชประชาสมาสัย เพื่อรณรงค
เผยแพรความรูโรคเร้ือนและสรางความเขาใจใหเกิดการยอมรับผูไดรับผลกระทบจากโรคเอดส และ
กิจกรรมของมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ระหวางวันท่ี 15-21 มกราคม 2544 โดยขอความรวมมือใน
การจัดกิจกรรมไปยังหนวยงานตาง ๆ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานควบคุม
โรคติดตอ 12 เขต กรมสามัญศึกษา สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และส่ือมวลชนดานวิทยุ โทรทัศน
และหนังสือพิมพ รวมท้ังการสนับสนุนส่ือสุขศึกษาแกหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ ไดสง
รายงานการจัดสัปดาหราชประชาสมาสัย ป 2544 ดังนี้ 
 1. กิจกรรมในสวนกลาง 
  1.1 การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมใหสํานักงานควบคุมโรคติดตอเขต 
12 เขต และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 12 จังหวัด 
  1.2 การสนับสนุนส่ือสุขศึกษา ในการจัดนิทรรศการ และเอกสารเผยแพรใหแก
สํานักงานควบคุมโรคติดตอเขต และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  1.3 จัดสงบทความเกี่ยวกับความรูโรคเร้ือน และบทความเกี่ยวกับผูไดรับผลกระทบ
จากโรคเร้ือนและโรคเอดส เพื่อเผยแพรทางวิทยุและหนังสือพิมพ 
  1.4 เชิญส่ือมวลชนไปทําขาวการจัดงานวันราชประชาสมาสัย ณ โรงพยาบาลพระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ ในวันท่ี 16 มกราคม 2544 
  1.5 ดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมสัปดาหราชประชาสมาสัยฯ ของสํานักงาน
ควบคุมโรคติดตอเขต และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 2. ในสวนภูมิภาค 
  2.1 สํานักงานควบคุมโรคติดตอเขต ไดรายงานผลการจัดกิจกรรมในสัปดาหราช
ประชาสมาสัยดังนี้ 
   1) ขอความรวมมือและประสานงานหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ พรอมท้ังสนับสนุนเอกสารและส่ือตาง ๆ  
   2) จัดนิทรรศการในสถานบริการสังกัดสํานักงานควบคุมโรคติดตอเขตใน
โรงเรียน และชุมชน ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อาทิ 
    2.1) การใหสุขศึกษา 
    2.2) การแจกเอกสาร 
    2.3) ตอบปญหาชิงรางวัล 
    2.4) การทําวิจัยประเมินผลการจัดนิทรรศการ 
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   3) การเผยแพรประชาสัมพันธทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หอกระจาย
ขาว และเสียงตามสาย 
   4) ประกวดคําขวัญ 
   5) จัดรถประชาสัมพันธจัดกิจกรรมตาง ๆ และเผยแพรความรูแกประชาชน 
   6) จัดอบรมผูนําชุมชนและอาสาสมัคร เพื่อเรงรัดคนหาผูปวยโรคเร้ือนและ
แนะนําใหไปรับการตรวจรักษา 
   7) ออกหนวยสาธารณสุขเคล่ือนท่ีเพื่อคนหาผูปวยในหมูบาน ตรวจนักเรียน 
  2.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดรายงานผลการจัดสัปดาหราชประชาสมาสัย ป 
2544 รวม 32 จังหวัด แยกตามเขต คือ 
   เขต 1    ไดแก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 
   เขต 2    ไดแก สระบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี 
   เขต 3    ไดแก ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 
   เขต 4    ไดแก นครปฐม ประจวบคีรีขันธ 
   เขต 5    ไดแก บุรีรัมย 
   เขต 6    ไดแก เลย อุดรธานี สกลนคร 
   เขต 7    ไดแก อํานาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร 
   เขต 8    ไดแก ตาก 
   เขต 9    ไดแก แพร นาน อุตรดิตถ 
   เขต 10  ไดแก เชียงใหม 
   เขต 11  ไดแก พังงา 
   เขต 12  ไดแก สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส พัทลุง 
  โดยไดจัดกิจกรรมดังนี้ 
   1) จัดนิทรรศการ ณ โรงพยาบาลในสังกัด 
   2) โดยติดปายผาประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมและเผยแพรความรู 
   3) ใหบริการตรวจผิวหนัง ณ โรงพยาบาล และสถานีอนามัยในสังกัด 
   4) ใหสุขศึกษาโดยการฉายวิดีโอและสุขศึกษารายกลุม 
   5) สํารวจคนหาผูปวยรายใหมโดยการตรวจรางกายประชาชนและนักเรียน 
   6) แจกเอกสารโรคเร้ือน 
   7) จัดอบรม อาสาสมัคร/ผูนําชุมชน 
   8) จัดตอบปญหาชิงรางวัล 
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