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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์รณรงค์
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของบุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพนัธ์รณรงคก์ารเสริมสร้างสุขภาพดี และเพื่อศึกษาการมี
ส่วนร่วมในนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพดี รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือ 
ทศันคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลในลกัษณะการ
วิจัง เ ชิงส ารวจ (Survery Research) แบบวัดผลค ร้ัง เ ดียว (One Shot Case Study)  ซ่ึ งได้แจก
แบบสอบถามให้กบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 187 คน เม่ือครบก าหนดการเก็บข้อมูลสามารถเก็บ
แบบสอบถามมาได้จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ของจ านวนประชากรเป้าหมายทั้งหมด  
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) และ
ความสัมพนัธ์ของการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วม โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และสถิติค่าสหสัมพนัธ์  (Correlation)  ผลการวจิยัพบวา่   
 1. บุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มี
การเปิดรับส่ือเพื่อรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดี อยูใ่นระดบัมาก มีการรับรู้
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (E-mail, เว็บไซต์ connect.thaihealth.or.th และกลุ่ม Line : Thaihealth 
Foto)  โดยมีทศันคติต่อกิจกรรมและนโยบายอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมต่อนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. บุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ี
ด ารงต าแหน่งแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั 
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 3. การเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์รส านกังานกอง
ทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความสัมพนัธ์กนั ในทิศทางบวก 
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ABSTRACT 
 

 This qualitative study was aimed to examine the susceptibility to the health-promoting 
media among Thai Health Promotion Foundation’s personnel, to investigate on the attitudes 
towards the health-promoting media and to explore the participation in health-promoting policy as 
well as to study the relationship of the susceptibility to the media, attitude and participation towards 
health promoting policy among Thai Health Promotion Foundation’s personnel. The data was 
collected by a one-shot survey case study. A questionnaire was distributed to 187 samples; 
however, 159 were able to be retrieved which was 85% of the population. Descriptive Statistics and 
inference statistics were used to analyze the data as well as the correlation of susceptibility to the 
media, attitude, and participation at a 0.05 level of significance. 
 The results shown as follows:  
   1. The personnel of Thai Health Promotion Foundation was at the very high level of 
susceptibility to the media in receiving information about health-promoting policy through the 
Internet, a high level of attitudes towards activities and policy, and a moderate level of participating 
in good health policy.     
     2. The personnel in different positions had a different behavior of susceptibility to the 
media and participation. 
     3. The susceptibility to the media, attitude, and participation towards health promoting 
policy among the Thai Health Promotion Foundation’s personnel showed a positive correlation. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัเร่ือง การเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี
ของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ดร.โสภทัร  นาสวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน า ปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ผูว้ิจยั
ตระหนกัถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของอาจารย ์และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร.วไิลวรรณ  จงวไิลเกษม ประธานท่ีปรึกษางานวจิยั และ         ดร.
มนต ์ ขอเจริญ กรรมการท่ีปรึกษางานวจิยั ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและกรุณาแนะน า
แนวทางท่ีถูกตอ้ง ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง ให้ค  าปรึกษาและขอ้คิดในการท าวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้
จนส าเร็จเรียบร้อย ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจในความกรุณาของท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ นางสาวชลาลยั พงษศิ์ริ เลขานุการผูอ้  านวยการ
หลกัสูตรบณัฑิตสาขานิเทศศาสตร์ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการท าวิจยัและ
ใหก้ารสนบัสนุนในการศึกษาจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ในส่วนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ผู ้วิจ ัย
ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารตลอดจนบุคลากรทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถาม ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 อน่ึงผูว้ิจยัหวงัว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ี
ให้แก่เหล่าคณาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
และขอมอบความกตญัญูกตเวทิตาคุณแด่บิดามารดา และผูมี้พระคุณทุกท่าน ส าหรับขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นผูว้จิยัขอนอ้มรับผดิเพียงผูเ้ดียวและยนิดีท่ีจะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ี
ไดเ้ขา้มาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การส่ือสารนั้นจดัได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงในชีวิตของมนุษย ์ เพราะมนุษย์
ตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของตน 
และ เพื่ออยูร่่วมกบัคนอ่ืน ๆ ในสังคม การส่ือสารยงัเป็นพื้นฐานของการติดต่อของกระบวนการทาง
สังคม ยิ่งสังคมมีความสลบัซบัซอ้นมาก และประกอบดว้ยคนจ านวนมากข้ึนเท่าใด การส่ือสารก็ยิง่
มีความส าคญัมากข้ึนเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม และองคก์ร 
จะน ามาซ่ึงความสลบัซบัซ้อน หรือความสับสนต่าง ๆ จนอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจและไม่เขา้ใจแก่
สมาชิกของสังคมและองคก์รนั้นๆ 
 ดงันั้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือจึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อตวับุคคล เพราะการเปิดรับ
ส่ือของแต่ล่ะบุคคลนั้นจะเกิดข้ึนตลอดเวลา ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่วา่จะผา่นการไดย้ิน ไดฟั้ง 
ไดพ้บเห็นส่ิงต่าง ๆ ความตอ้งการขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมจากส่ือท่ีไดรั้บ จะช่วยกระตุน้ใน
การตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตนสนใจ ดงัท่ี ชาร์ลส์ เค อทัคิน (Charles k. Atkin, 1973:208) 
ได้กล่าวว่า บุคคลท่ีเปิดรับส่ือและข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเข้าใจใน
สภาพแวดลอ้มและเป็นคนทนัสมยัทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย  
 ปัจจุบันการส่ือสารได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
วทิยกุระจายเสียง ส่ือวทิยโุทรทศัน์ และส่ืออินเทอร์เน็ต ท าใหค้นในสังคมเกิดพฤติกรรมการเปิดรับ 
ส่ือท่ีแตกต่าง ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมและปัจจยัต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ส่งผลใหเ้กิดทศันคติ ความรู้สึก 
นึกคิด ทั้งชอบ ไม่ชอบ เขา้ใจ ไม่เขา้ใจต่อขอ้มูลข่าวสารนั้น ๆ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป
ดว้ยเช่นกนั รวมถึงพฤติกรรมการเปิดรับของบุคคลนั้น จะไม่รับข่าวสารและส่ือทุกอยา่งท่ีผา่นมาสู่
ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อตน ข่าวสารและส่ือท่ีหลัง่ไหลผา่น
เข้ามาไปยงับุคคลจากช่องทางต่าง ๆ นั้ น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ส่ิงไหนท่ีน่าสนใจ มี
ประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดและทัศนคติของผูรั้บสาร จะเป็นข่าวสารและส่ือท่ี
ก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการส่ือสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533, น. 46-47) 
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โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960, pp.19-25) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเลือกรับ
ข่าวสารและส่ือเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขอ้มูลในการรับรู้และมีผลต่อการปรับเปล่ียนทศันคติของ
มนุษย ์จะประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขั้นตามล าดบัไดแ้ก่ 

1. การเลือกเปิดรับ  (Selective Exposure) 
2. การเลือกใหค้วามสนใจ (Selective Attention)  
3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)  
4. การเลือกจดจ า (Selective Retention)  

จะเห็นไดว้า่พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของบุคคลมีความส าคญัอยา่งมากต่อตวับุคคล สังคม
และองคก์ร จึงไดมี้การน าแนวความคิดเร่ืองการเปิดรับส่ือมาใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
ทศันคติของบุคลากรภายในองค์กรกนัอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชน ก็ลว้นแลว้แต่มีนโนบายส่งเสริมรณรงค์ มุ่งเน้นให้บุคลากร
เปิดรับส่ือและปรับเปล่ียนทศันคติไปในทางท่ีดีข้ึนรวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆดว้ยกนัแทบ
ทั้งส้ิน 
 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานท่ีน าเสนอแนวคิด
และผลกัดนั “การใส่ใจสุขภาพ” ให้กบัสังคม โดยเห็นความส าคญัเร่ิมตน้ท่ีบุคลากรในองคก์ร โดย
ก าหนดไวเ้ป็นหน่ึงในวฒันธรรมองค์กร “2 ความเป็นเรา” และ “4 คุณค่า”  (2 Ourselves and 4 
Values) ซ่ึงก าหนดความส าคญัในการ “ใส่ใจสุขภาพ” ท่ีต้องการจะให้บุคลากรมีสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นตน้แบบและแรงบนัดาลใจในการใส่ใจสุขภาพ โดยไดน้ าแนวความคิดในการ
ใชส่ื้อรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยกระตุน้ให้บุคลากรภายในองคก์ร พร้อมทั้งปรับเปล่ียนทศันคติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ดว้ยนโยบายท่ีพยายามผลกัดนัให้เจา้หน้าท่ีและบุคลากรเป็นองค์กร
ตน้แบบในการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี นอกเหนือจากภารกิจหลกัในการกระตุน้คนในสังคมให้เปิดรับ
และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นสุขภาวะ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าท่ีริเร่ิม ผลักดนั 
กระตุน้ สนบัสนุน และร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมในการขบัเคล่ือนกระบวนการสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศ
ไทยให้น่าอยู ่โดยมีโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการเมาไม่ขบั, จน เครียด กินเหลา้, ให้เหลา้
เท่ากบัแช่ง, โครงการรณรงค์เลิกสูบบุหร่ี และ ลดพุงลดโรค เป็นตน้ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ใน
สังคมไทย 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไม่ใช่แค่ผลักดัน กระตุ้น 
สนบัสนุน เฉพาะแค่บุคคลคนทัว่ไปเท่านั้น แต่ยงักระตุน้ สนบัสนุนให้บุคลากรภายในองคก์รมีสุข
ภาวะท่ีดีครบทั้ง 4 ดา้นอีกดว้ย อนัไดแ้ก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และ
สุขภาวะทางปัญญา ซ่ึงทางส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการ
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีตอ้งการ
ให้บุคลากรภายในองคก์รไดดู้แลรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยูส่ม  ่าเสมอ และไดมี้การรณรงคส่ื์อสาร
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพท่ีดีน้ีในหลายช่องทางซ่ึงเป็นการ
ติดต่อส่ือสารกนัภายในองค์กร อาทิเช่น ทางอินเทอร์เน็ตเวบ็ไซต์ขององค์กร, อีเมล์, ส่ือส่ิงพิมพ,์ 
ส่ือโทรทศัน์ตามจุดต่าง ๆ ภายในองคก์ร, ส่ือวทิยกุระจายเสียงประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และส่ือ
บุคคล เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 ส่ือประชาสัมพนัธ์รณรงคท่ี์ติดตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร สสส. 

 
 ซ่ึงมีความหลากหลายในการท่ีจะให้บุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เกิดการรับรู้ รับทราบ เขา้ใจเก่ียวกบันโยบายส่งเสริม
สุขภาพน้ี โดยลกัษณะของส่ือต่าง ๆ ก็มีความน่าสนใจท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งท่ีดึงดูดให้บุคลากร
ภายในสนใจ และเลือกท่ีจะรับรู้ รับฟัง เปิดอ่านขอ้มูลข่าวสาร เช่น บุคลากรภายใน สสส. เลือกจะ
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อ่านป้ายประชาสัมพนัธ์ในระหว่างข้ึน - ลงบนัได หรือรับชมวีดีทศัน์ขณะรับประทานอาหาร
กลางวนั รวมไปถึงการรับฟังวิทยกุระจายเสียงประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรภายใน
องค์กรเกิดแนวคิดทศันคติท่ีดีในการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพตนเองให้ดียิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ จากท่ีไม่ค่อยใส่ใจในเร่ืองการรับประทานอาหาร ก็หนักลบัมาสนใจ
ในทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ปลอดสารพิษ ดูแลสภาพร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรง รวมถึง
ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอมากข้ึน  เพื่อท่ีจะไดมี้สุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมในการ
ท างานเพื่อเป็นตน้แบบภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจท่ีดียิ่ง ในฐานะท่ีเป็นบุคลากรของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) อีกดว้ย  

โดยมีการจดักิจกรรมโครงการต่าง ๆ มากมายอยา่งต่อเน่ืองภายใตน้โยบายส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรเขา้ร่วม ในปี พ.ศ. 2559 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ได้จดัท ากิจกรรมโครงการ เช่น โครงการ “ThaiHealth Day Run” เป็นโครงการ
ภายใตค้  าขวญัท่ีวา่ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for New Life) ซ่ึงเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนทุก
เพศทุกวยัต่ืนตวัเร่ืองการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวนัเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการออกก าลงักาย
ด้วยการวิ่ง จนเกิดเป็นกระแสและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่ ๆ 
มากมาย โครงการ “Thaihealth Fit & Firm Contest 2017” เป็นโครงการแข่งขนัลดความอว้น ลด
น ้ าหนกั เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงและให้ดูดี โดยมีของรางวลัให้แก่ผูช้นะ และโครงการ 
“พุธขยบั กระฉบักระเฉง” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจดัข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีให้หน่วยงานราชการ
ต่างๆ ออกก าลงักาย ทุกวนัพุธ โดย สสส. ไดจ้ดัให้ออกก าลงักายทุกวนัพุธ เวลา 16.00 – 17.00 น. 
โดยมีทั้งการเตน้แอโรบิคและโยคะ ซ่ึงทั้งหมดน้ีถือเป็นกิจกรรมภายในองค์กรท่ีสร้างการมีส่วน
ร่วมภายในองค์กรตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
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ภำพที ่1.2 โครงการ “ThaiHealth Day Run” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่1.3 โครงการ “Thaihealth Fit & Firm Contest 2017” 
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ภำพที ่1.4  โครงการ “พุธขยบั กระฉบักระเฉง” 

 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) มีหน้าท่ีผลกัดนั กระตุน้ สนบัสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรและคนในสังคมมี
สุขภาพร่างกายท่ีดี และยงัเป็นหน่วยงานท่ีเป็นองคก์รตน้แบบในการสร้างสรรคส่ื์อ เพื่อกระตุน้การ
เปิดรับส่ือของบุคลากรภายในองค์กรและคนในสังคมให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองอีกดว้ย ดงันั้น ผูว้จิยั จึงตอ้งการศึกษาเก่ียวกบั การเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของ
นโยบายส่ง เสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) วา่บุคลากรในองคก์รมีการเปิดรับขอ้มูล ข่าวสาร ต่าง ๆ เก่ียวกบันโยบายส่งเสริม
สุขภาพดีน้ี โดยผ่านช่องทางของส่ือต่าง ๆ ท่ีน าเสนอภายในองคก์ร ว่าการน าเสนอส่ือช่องทางใด 
และส่ือประเภทใด ท่ีมีผลต่อการเปิดรับและช่วยปรับเปล่ียนทศันคติของคนในองคก์รไดม้ากท่ีสุด
และช่องทางใด ประเภทไหนท่ีมีผลต่อการรับรู้นอ้ยท่ีสุด เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาและ
ปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมให้มีศกัยภาพท่ีดียิ่งข้ึน รวมถึงการปลุกฝัง ทศันคติท่ีดีต่อนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีของคนในองค์กร ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภายใน
องค์กรให้ตะหนกัถึงการดูแลใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี
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สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นตน้แบบท่ีดีต่อการส่งเสริม
สุขภาพของคนในสังคมและองคก์รต่าง ๆ ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์รณรงคเ์สริมสร้างสุขภาพท่ีดีของบุคลากร
ภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2. เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพนัธ์รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร เพื่อท่ีจะ
กระตุน้ให้บุคลากรภายในองค์กรส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้
ความสนใจและมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตามนโยบาย 
 2. เพื่อให้มีการพฒันากิจกรรมให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความสนใจของบุคลากร
ภายในองคก์รมากข้ึน 
 3. เพื่อให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีแนวทางท่ีจะพฒันา
รูปแบบการส่ือสารและกิจกรรมไปสู่บุคคลภายนอกองคก์ร ใหต้ระหนกัถึงการมีสุขภาพท่ีดี 
 
1.4 ขอบเขตในกำรวจัิย 
 ขอบเขตของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท าการศึกษาการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วน
ร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ประชากรท่ีใชก้ารวจิยั คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดแ้ก่ บุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) จ านวน 192 คน โดยแบ่งตามต าแหน่งและสังกดั (ขอ้มูลงานบริหารงานบุคคล 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2559) ในดา้นเน้ือหาผูว้ิจยั
ศึกษาเฉพาะเร่ืองเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
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ภายใน โดยน าโครงการจ านวน 3 โครงการของ สสส. มาศึกษา ไดแ้ก่ โครงการ Thai health Fit & 
Firm 2017, โครงการวิง่สู่ชีวติใหม่ Thai health Day Run 2017 และโครงการ พุธขยบั กระฉบักระเฉง 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมโครงการท่ีจัดข้ึนในปี 2560 ถึงปัจจุบัน ในส่วนของระยะเวลา ผูว้ิจ ัยก าหนด
ระยะเวลาในการวจิยัคร้ังน้ี เร่ิมเก็บขอ้มูลในเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 ระยะเวลา 3 เดือน  
 
1.5 นิยำมศัพท์ 
 กำรเปิดรับส่ือ หมายถึง รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ของบุคลากรของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการประชาสัมพนัธ์ รณรงคน์โยบายส่งเสริมสุขภาพดี  
จากช่องทางส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล, ช่องทางอินเทอร์เน็ตเวบ็ไซต์, อีเมล์, ป้ายประชาสัมพนัธ์, 
โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์, สปอตโฆษณารณรงค ์เป็นตน้  
 ทศันคติ หมายถึง ความคิดเห็นและความรู้สึก ชอบ/ไม่ชอบ แง่บวก/แง่ลบของบุคลากร
ภายในท่ีมีต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรภายในท่ีมีต่อนโยบายในปัจจุบนั 
 กำรมีส่วนร่วม  หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรภายในของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีมีต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี ฯ โดยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
เผยแพร่ แนะน า และชกัชวนผูอ่ื้นเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์รจดัข้ึน โครงการเด่นๆท่ีองคก์รจดัให้กบั
บุคลากรภายใน มี 3 โครงการ คือ โครงการ Thai health Fit & Firm 2017, โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ 
Thai health Day Run 2017 และโครงการ พุธขยบั กระฉบักระเฉง  
 นโยบำยส่งเสริมสุขภำพดี หมายถึง หลกัการ แนวทางส าคญัขององคก์ร ท่ีจะส่งเสริม
ใหบุ้คลากรภายในองคก์ร เห็นความส าคญัและมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง การเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี
ของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู ้วิจ ัยได้
ท าการศึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีต่าง ๆ เก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

 2.2 ทฤษฎีการเปิดรับส่ือและข่าวสาร 
 2.3 ทฤษฎีทศันคติ 
 2.4 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 2.5 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

 2.7 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือรณรงค ์
 2.8 แนวคิดเก่ียวกบัยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินการ ดา้นการพฒันาบุคลากร
และองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 
 ยบุล เบญจรงคกิ์จ (2538, น 44) กล่าวถึงแนวคิดดา้นประชากร เป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการ
ของความเป็นเห็นเป็นผล คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมา
กระตุ้น เป็นความเช่ือท่ีว่า มนุษย์ด าเนินชีวิตตามแบบฉบับท่ีสังคมได้วางเป็นแม่บทไว้ให้ 
พฤติกรรมของคนท่ีมีอายใุนวยัเดียวกนัจะเป็นเช่นเดียวกนั เน่ืองจากสภาพสังคมไดว้างแบบอยา่งไว้
ใหแ้ลว้ส าหรับคนรุ่นนั้น ๆ สังคมท าใหผู้ห้ญิงมีลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากผูช้าย คน
ท่ีมีการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากคนท่ีดว้ยการศึกษา สรุปคือ แนวคิดดา้นประชากรเช่ือใน
ความคิดท่ีว่า คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน และ
เน่ืองจากการส่ือสารก็จัดเป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงของมนุษย์ ดังนั้ น บุคคลท่ีมีคุณสมบัติทาง
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ประชากรแตกต่างกนั มีพฤติกรรมทัว่ ๆ ไปแตกต่างกนั จึงน่าจะมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกต่าง
กนัดว้ย 
 De Fleur และ Ball-Rokeach (อา้งถึงใน ใน ขวญัชีวา ส่างหลวง, 2552, น. 22) กล่าววา่
แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูรั้บสารน้ี เป็นแนวคิดท่ีใช้วิเคราะห์ผูรั้บสารโดยมอง
ผูรั้บสารเป็นเสมือนตลาดท่ีสามารถขายสินคา้ บริการ ตลอดจนข่าวสารได ้และมีพื้นฐานความเช่ือ
ว่าผูรั้บสารท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการรับส่ือแตกต่างกนัเน่ืองจาก
ผูรั้บสารท่ีอยู่ในแต่ละกลุ่มประชากรจะมีเวลาว่าง การประกอบกิจกรรม และการด าเนินชีวิต
แตกต่างกนั 
 ตวัแปรท่ีเป็นลกัษณะทางประชากรนั้นมีมากมาย เช่น เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ 
สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา ศาสนา เป็นตน้  แต่ในงานวิจยัเก่ียวกบัส่ือสารมวลชนท่ีผ่านมาพบว่า 
ไม่ใช่ตวัแปรทางประชากรทุกตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือมวลชนของผูรั้บสาร
มีตวัแปรทางดา้นประชากรหลกั ๆ และเป็นท่ีนิยมใชใ้นงานวิจยัเพียง 4 ตวัแปร (ยุบล เบญจรงคกิ์จ, 
2542 : 44) คือ 
 1. เพศ  
 ยุบล เบญจรงค์กิจ (2538 : 48) กล่าวว่า การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัผูรั้บสารตามทฤษฎี
ประชากรท่ีพบวา่มีความแตกต่างในพฤติกรรมเปิดรับส่ือระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เช่น การท่ี
เพศหญิงใช้เวลาในการดูโทรทัศน์และฟังวิทยุมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายนิยมอ่าน
หนงัสือพิมพม์ากกวา่ดูโทรทศัน์ 
 ฐิติ วทิยสรณะ (2542, น. 8) ไดก้ล่าววา่ จากการวจิยัทางจิตวทิยา แสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิง
กับผู ้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้ งในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้ งน้ีเพราะ
วฒันธรรมและสังคมไดก้ าหนดบทบาทและกิจกรรมของตนทั้งสองเพศไวแ้ตกต่างกนั ผูห้ญิงมกัจะ
เป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหว หรือเจา้อารมณ์ โอนอ่อนผอ่นตาม และเป็นแม่บา้นแม่เรือน และยงัพบอีก
วา่ผูห้ญิงมกัถูกชกัจูงไดง่้ายกวา่ผูช้าย 
 ดงันั้น กลุ่มบุคคลกรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีเป็นเพศหญิงจึงน่าจะมีการเปิดรับส่ือท่ีมีการน าเสนอนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีแตกต่าง
กบัเพศชาย 
 2. อาย ุ
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.112) กล่าวไวว้่า อายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนคิดหรือมี
พฤติกรรมแตกต่างกนั โดยทัว่ไปแล้ว คนท่ีมีอายุน้อยมกัมีความคิดแบบเสรีนิยมมากกว่า ยึดถือ
อุดมการณ์มากกว่า และใจร้อนกว่า ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากมกัจะมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม
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มากกวา่ ยึดถือปฏิบติัมากกวา่ มีความระมดัระวงั และมองโลกในแง่ร้าย ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีมีสาเหตุ
มาจากประสงการณ์ชีวติ ผา่นยคุเขญ็ต่าง ๆ ตลอดจนมีความผกูพนัท่ียาวนาน และมีผลประโยชน์ใน
สังคมมากกวา่คนอายนุอ้ย 
 นอกจากน้ีอายุ ยงัเป็นตวัก าหนดความยากง่ายในการชกัจูงใจดว้ย กล่าวคือ เม่ือคนอายุ
มากข้ึนจะมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนใจหรือถูกชักจูงน้อยลง (Micheal Burgoon อา้งถึงใน ปรมะ สตะ
เวทิน, 2546, น.113) 

3. การศึกษา 
 การศึกษา หรือความรู้ เป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร คนท่ีได้รับ
การศึกษาในระดบัท่ีแตกต่างกนั ในยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั ในระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ย่อมมี
ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั (ปรมะ สตะเวทิน, 2546 : 116) 
 ปรมะ สตะเวทิน (2533, น.112) ยงัได้กล่าวอีกว่า การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมี
ความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากใน
การเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะเป็นผูท่ี้มีความรู้กวา้งขวางและเขา้ในสารไดดี้ 
 ดังนั้ นบุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั อาจจะมีการเปิดรับส่ือนโยบายส่งเสริมสุขภาพท่ีดี มีทศันคติและ
พฤติกรรมต่อนโยบายท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 

4. รายได ้
ยุบล เบญจรงคกิ์จ (2542, น.49) กล่าววา่ รายไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารและสาร 
เพราะคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั จะมีวฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และ
เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 

กาญจนา แก้วเทพ (2541, น.183) ยงัได้กล่าวไวว้่า เม่ือบุคคลมีรายได้สูงข้ึน มนัจะมีการ
เลือกใชส่ื้อหลายประเภทมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชส่ื้อในระบบสังคมจ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้าย ท า
ใหผู้มี้รายไดสู้งยอ่มมีอ านาจซ้ือสูงกวา่ 

ยุบล เบญจรงคกิ์จ (2542, น.50) ไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีวา่เป็นเช่นเดียวกนั กบักรณีของการศึกษา 
กล่าวคือ ผูมี้รายไดสู้งมกัมีการศึกษาสูง มีต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี จึงมกัถูกผลกัดนัให้มีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้ หาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทนัสมยัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ การเปิดรับข่าวสารจึง
จ าเป็นส าหรับผูรั้บสารกลุ่มน้ีมากกว่ารายการโทรทศัน์ ซ่ึงส่วนใหญ่เน้นเน้ือหาดา้นความบนัเทิง 
นอกจากน้ี ต าแหน่ง หน้าท่ีการงานมกัท าให้กลุ่มผูรั้บสารกลุ่มน้ี ต้องมีกิจธุระและงานสังคม
มากมาย การชมโทรทศัน์จึงมกัจะเป็นไปไดน้อ้ย ในขณะท่ีการอ่านหนงัสือพิมพท์  าไดง่้ายกวา่มาก 
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การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาผูรั้บสารเป็นส าคญั ซ่ึงทฤษฎีน้ีให้ความส าคญักบั
ผูรั้บสาร ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อน ามาวิเคราะห์ผูรั้บสารว่ามีปัจจยั
ใดบา้ง ท่ีท าให้มีการเลือกรับสารท่ีแตกต่างกนัออกไป ตรงตามทฤษฎีไดก้ล่าวไวห้รือไม่ บุคลากร
ภายในองค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่วนใหญ่เปิดรับส่ือ
เก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพกนัอยา่งไร รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจ มีการเลือกท่ีจะจดจ าและ
เลือกท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาในท่ีสุด 
 
2.2 ทฤษฎกีารเปิดรับส่ือและข่าวสาร 
 การเปิดรับส่ือข่าวสารเป็นการรับรู้ในชีวิตประจ าว ันอย่างหน่ึงท่ีต้องอาศัยการ
แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ซ่ึง ชาร์ลส แอทกิน (Atkin, 1973, p.208) ไดก้ล่าวไว้
วา่ บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมากยอ่มมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม และเป็น
คนท่ีมีความทนัสมยักวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย 
 Joseoh T. Klapper (อ้างถึงใน ขวญัชีวา ส่างหลวง, 2552, น.25) อธิบายว่า คนเรามี
แนวโน้มท่ีจะเปิดรับข่าวสารจากส่ือหรือเลือกส่ือบางชนิดท่ีมีการเผยแพร่ข่าวสารตรงกบัทศันคติ
หรือความสนใจของตนเอง นั่นคือบุคคลจะแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) เปิดรับข้อมูล 
(Information Receptivity) ท่ีตนอยากรู้ เพื่อเพิ่มความรู้และความบนัเทิง เน่ืองจากผูรั้บสารมีความ
อยากรู้อยากเห็น (Curiosity) และต้องการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ (Utilization) สอดคล้องกับ
ค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติของตน (Consistency) ซ่ึงผูรั้บสารเลือกเปิดรับข่าวสารตามความเคย
ชิน (Accustomedness) เป็นข่าวสารท่ีหาไดง่้าย (Availability) และสะดวก (Convenience) นอกจากน้ี
คุณลกัษณะเฉพาะของส่ือก็มีผลต่อการเลือกส่ือ เช่น หนงัสือพิมพใ์ห้ข่าวสารรายละเอียดดี ราคาถูก 
สามารถน าติดตวัไปไดทุ้กท่ี ซ่ึงบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมากจะมีความรู้ความเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม 
และเป็นคนท่ีทนัต่อเหตุการณ์ มากกวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย 
 Wilbur Schramm (อา้งถึงใน ขวญัชีวา ส่างหลวง, 2552, น.26) ไดก้ล่าวถึงหลกัท่ีใชใ้น
การรับส่ือและข่าวสารของบุคคลวา่ ข้ึนอยูก่บัหลกัการใชค้วามพยายามนอ้ยท่ีสุด (Leas Effort) และ
ไดรั้บผลประโยชน์ ตอบแทนดีท่ีสุด (Promise of Reward) ดงัน้ี 
 
 

 
 คนเราจะเลือกสนใจส่ือท่ีใชค้วามพยายามท่ีน้อยท่ีสุด และไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 
ความพยายามน้อยท่ีสุดน้ีมาจากการตอ้งการความสะดวกและความพร้อม นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายใน

การเลือกข่าวสาร (Fraction Selecton) 
ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Expectation of Reward) 

ความพยายามท่ีตอ้งใช ้(Effort Required) 
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การซ้ือส่ือเวลาในการรับส่ือ บทบาท นิสัย และประเพณี ก็มีอิทธิพลต่อการใชส่ื้อดว้ย ส่วนในเร่ือง
ผลตอบแทนนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็นผลตอบแทนเร็ว (Immediate) คือ เน้ือหาท่ีใหผ้ลตอบแทนทนัที 
ไดแ้ก่ เน้ือหาประเภทท่ีช่วยให้ผอ่นคลายจากความเครียดหรือแกปั้ญหาให้แก่ผูรั้บไดโ้ดยไม่ยากนกั 
เช่น เร่ืองราวเก่ียวกบัอุบติัเหตุ กีฬา กิจกรรมทางสังคม เป็นตน้ และผลตอบแทนช้า (Delayed) คือ 
เน้ือหาข่าวสารท่ีให้ประโยชน์ทางความรู้แก่ผูรั้บสาร ซ่ึงสามารถน าไปใช้เพื่อการด าเนินชีวิตใน
สังคม ไดอ้ยา่งดี เช่น ข่าวสารเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสุขภาพอนามยั เป็นตน้  
 การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละ
บุคคล วา่ความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร โดย
มีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกนั 
 โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (อา้งถึงใน ณัฐธริสสา ทรัพยค์งเจริญ, 2557, น.41) ไดอ้ธิบายว่า 
กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของ
มนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ย การกลัน่กรอง 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นตอนแรกในการเลือกช่องทางการ
ส่ือสารบุคคล จะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง เช่น การเลือก
ซ้ือหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจ
และความตอ้งการของตน อีกทั้งทกัษะและความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นย่อม
ต่างกนั บางคนถนดัท่ีจะฟังมากกวา่อ่าน และก็ชอบฟังวทิย ุดูโทรทศัน์มากกวา่อ่านหนงัสือ เป็นตน้ 
 2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Affention) ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนบัสนุน
ทศันคติเดิมท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ เรียกวา่ ความไม่สอดคลอ้งทางดา้น
ความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance)  
 3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคล
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ ใช่วา่จะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเสมอไป เพราะ
คนเรามกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ 
ความเช่ือ ความตอ้งการ แรงจูงใจ ความคาดหวงั สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจ ฉะนั้น แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว 
นอกจากจะท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตดัทิ้งไปยงัมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจ
ของแต่ละบุคคล 
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 4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบั
ความสนใจ ทศันคติ ความตอ้งการ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อในส่วน
ท่ีตนเองไม่สนใจ เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้หรือคา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือก
จดจ าไวน้ั้น มกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ทศันคติ หรือความ
เช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยู่เดิม ให้มีความมัน่คงชัดเจนยิ่งข้ึนและเปล่ียนแปลงยากข้ึน เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจน าไปใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้และมีส่ิงท่ีท าใหไ้ม่สบาย
ใจข้ึน 
 ผูว้ิจ ัยได้น าทฤษฎีการเปิดรับส่ือและข่าวสารมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนของการเปิดรับส่ือนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ฯ ว่า
บุคลากรภายในองค์กร สสส. มีพฤติกรรมการเลือกเปิดรับรู้ส่ืออย่างไร และน าผลท่ีไดม้าดูถึงผล
และความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อทศันคติและการมีส่วนร่วมต่อไป  
 
2.3 ทฤษฎทีศันคติ 
 ทศันคติเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล เป็นการจดัระเบียบของแนวความคิด 
ความเช่ือ อุปนิสัย และแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเสมอ การจดัระเบียบดงักล่าวมีลกัษณะ
ท่ีรวมตวัข้ึน หลงัจากท่ีไดรั้บการประเมินเป็นแนวโนม้ไปในทางใดทางหน่ึงเสมอ ถา้สังเกตจะเห็น
ว่า มนุษยทุ์กคนท่ีใช้ชีวิตผ่านไปวนัต่อวนันั้น ทุกคนจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ และเก่ียวขอ้งกับ
บุคคลอ่ืน ๆ เสมอ และเขาจะมีกลไกท่ีท าการประเมินทุกส่ิงทุกอยา่งตลอดเวลา คนทุกคนจะมีการ
จดัระเบียบแนวความคิด และความเช่ือต่อทุกส่ิงทุกอยา่งไปในทางใดทางหน่ึงเสมอ คือ ดีหรือไม่ดี 
ชอบหรือไม่ชอบ รักหรือเกลียด กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ คนทุกคนในโลกน้ีจะไม่มีใครท่ีใจเป็นกลาง
และเห็นทุกอย่างเหมือนกนั มีคุณค่าเท่ากนั เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะทุกคนต่างก็มีคุณลกัษณะของ
ส่ิงจูงใจและอารมณ์ (motivation and emotional characteristics) แตกต่างกนั (ธงชยั สันติวงษ,์ 2537, 
น.161)  
 2.3.1 ความหมายทศันคติ 
 ทศันคติ คือ ความพร้อมท่ีจะแสดงออกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีจะเป็นการสนบัส
นุนหรือต่อตา้นสถานการณ์บางอยา่ง บุคคลบางคนหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Good อา้งถึงใน จิตฐิพร ศิริ
ตานนท,์243, น.35) เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ์ในอดีตท่ีจดัเรียงเป็นระบบโดยสะทอ้น
ออกมาเม่ือปัจเจกบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ (Newcomb, Theodore, Ralph, & Philip, 
1965,pp.107) 
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 ทศันคติ คือ ความรู้สึกและพฤติกรรมในแนวทางใดแนวทางหน่ึงโดยเฉพาะต่อวตัถุ
บางอยา่งอยูเ่สมอ ทศันคติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงต่อวตัถุบางอยา่งจะมีทั้งความรู้สึกและความเช่ือ
ถ้าหากคน ๆ หน่ึงมีทศันคติท่ีไม่ดีแล้วย่อมแสดงให้เห็นโดยนัยว่าจะมีความรู้สึกและความเช่ือ
ในทางลบ (สมยศ นาวกีาร, 2521,น.78) 
 ทศันคติ เป็นการรวมความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็นและความจริงเป็นการ
ประเมินค่าทั้งทางบวกและทางลบโดยทั้งหมดจะมีความเก่ียวพนักนัและมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมข้ึน (โสภา ชูพิกุลชยั, 2522, น.51) 
 ทัศนคติ เป็นความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนท่ีพร้อมท่ีจะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก ทศันคติเป็นความรู้สึกและความเห็นของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงของบุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใด ๆ ในทางท่ียอมรับ หรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลท าให้
บุคคลพร้อมท่ีแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ดว้ยพฤติกรรมตามแนวคิดนั้น เป็นความรู้สึกในดา้นบวก
หรือลบของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการแสดง
พฤติกรรมโดยตรง (Fishbein & Ajzen, 1975, p.102) 
 ทศันคติ เป็นส่ิงเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ และพฤติกรรม เพราะทศันคติ คือ ความโนม้
เอียงในการประเมินวตัถุ แนวคิด บุคคล สถาบนั ฯลฯ (ปิยวดี ทองบุ, 2551, น.27) 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทศันคติเป็นเร่ืองของจิตใจ ความรู้สึก และความโน้มเอียงของ
บุคคลท่ีมีต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น ต่อแนวความคิด ต่อค าพูด ต่อส่ิงของ ต่อสภาวะและสถานการณ์อย่าง
ใดอยา่งหน่ึง ทศันคติก่อรูปข้ึนจากประสบการณ์ส่วนบุคคล มีลกัษณะค่อนขา้งมัน่คง แต่ก็สามารถ
เปล่ียนแปลงไดถ้า้มีเหตุผลหรือเหตุการณ์ท่ีส าคญัเพียงพอ นอกจากน้ีทศันคติยงัมีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล เพราะทศันคติประกอบดว้ยความคิดท่ีมีต่ออารมณ์และความรู้สึกส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมออกมา 
 2.3.2 ลกัษณะของทศันคติ 
 เน่ืองจากนกัจิตวิทยาไดศึ้กษาความหมายท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น จึงควรกล่าวถึงลกัษณะ
รวม ๆ ของทศันคติท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจทศันคติให้ดีข้ึน (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545, น.138) ซ่ึง
ลกัษณะของทศันคติสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้
 2. ทศันคติมีลกัษณะท่ีคงทนถาวร อยูน่านพอสมควร 
 3. ทศันคติมีลกัษณะของการประเมินค่าอยูใ่นตวั คือ บอกลกัษณะดี – ไม่ดี, ชอบ – ไม่
ชอบ เป็นตน้ 
 4. ทศันคติท าใหบุ้คคลท่ีเป็นเจา้ของพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อหมายของทศันคติ 
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 5. ทศันคติบอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัสถานการณ์ นัน่คือ 
ทศันคติยอ่มมีท่ีหมาย 
 2.3.3 องคป์ระกอบของทศันคติ  
 Zimbardo & Leippe (อา้งถึงใน ปิยะนนัท์ บุญณะโยไทย, 2556, น.20) นกัจิตวิทยาได้
ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของทศันคติไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Component) ไดแ้ก่ ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เช่น รัก ชอบ โกรธ เกลียด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความแตกต่างกนัตามบุคลิกภาพของแต่ละ
คนท่ีพึงจะมี ความรู้สึกเหล่าน้ีจะแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทางเม่ือบุคคลไดพู้ดหรือคิดถึงส่ิงนั้น ๆ 
 2. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) คือความคิดเก่ียวกับส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ซ่ึงอาจเป็นไปไดท้ั้งแง่ดีและร้าย องคป์ระกอบน้ีข้ึนอยูก่บัค่านิยมท่ีบุคคลไดก้ าหนดมาตรฐาน
ไว ้
 3. องคป์ระกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) คือความพร้อมหรือความโนม้
เอียงท่ีบุคคลจะพฤติปฏิบติัหรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทิศทางท่ีจะสนบัสนุนหรือคดัคา้นข้ึนอยูก่บั
ความรู้สึกของบุคคลท่ีไดจ้ากการประเมินผลท่ีแสดงออกมาจะสอดคลอ้งกบัความรู้สึกท่ีมีอยู ่
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 แสดงองคป์ระกอบของทศันคติ 
 
ทีม่า: องคป์ระกอบของทศันคติ (อา้งถึงใน ปิยะนนัท ์บุญณะโยไทย, 2556, น.21) 
 
 ทศันคติเป็นส่งท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคลและจะแตกต่างกนัตามปัจจยัแวดลอ้มท่ีแตกต่าง
กนัของบุคคลนั้น บุคคลสามารถแสดงทศันคติออกได ้3 ประเภท คือ 

ส่ิงเร้า : บุคคล 

สถานการณ์ 

กลุ่มสังคม 

และอ่ืน ๆ 

ทศันคติ 

อารมณ์ 

(Affective) 

ความคิด 

(Cognitive) 

พฤติกรรม 

(Behavioral) 
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 1. ทศันคติเชิงบวก คือ ทศันคติท่ีชกัน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึกหรืออารมณ์
จากสภาพจิตใจตอบโตด้้านดีต่อบุคคลหรือเร่ืองราวใด ๆ เร่ืองหน่ึง รวมถึง หน่อยงาน องค์การ
สถาบนัและการด าเนินกิจการขององคก์ารและอ่ืน ๆ 
 2. ทศันคติเชิงลบ คือ ทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือมเสีย ไม่ไดรั้บความ
เช่ือถือหรือไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย อาจรวมทั้งเกลียดชงัต่อบุคคลใดบุคคล
หน่ึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่อยงาน องคก์ารสถาบนัและด าเนินกิจการ
ขององคก์ารและอ่ืน ๆ 
 3. ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึงหรือ
บุคคล หน่วยงาน สถาบนั องคก์ารและอ่ืน ๆ โดยส้ินเชิง 
 อน่ึงบุคคลอาจมีทศันคติทั้ง 3 ประการน้ี เพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกนั 
ข้ึนอยู่กบัความมัน่คงในเร่ืองความเช่ือ ความรู้สึก ความคิดหรือค่านิยมท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ การ
กระท าหรือสถานการณ์ เป็นตน้ 
 2.3.4 การเกิดของทศันคติ  
 Allport (อา้งถึงใน ปิยะนนัท ์บุญณะโยไทย, 2556, น.21) ไดใ้ห้ความเห็นเร่ืองทศันคติ
วา่อาจเกิดจากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ เด็กท่ีเกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอน เก่ียวกับ
วฒันธรรม และประเพณีจากบิดามารดา ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนได้เห็นแนวการ
ปฏิบติัของบิดามารดา แลว้ไดรั้บการปฏิบติัตามต่อไป 
 2. เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแยกต่าง คือ แยกส่ิงใดดี ส่ิงใดไม่ดี เช่น 
ผูใ้หญ่กบัเด็กจะมีการกระท าท่ีแตกต่างกนั 
 3. เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนมีทศันคติไม่
ดีต่อครูเพราะเคยถูกต าหนิ แต่บางคนมีทศันคติท่ีดีต่อครูคนเดียวกนันั้นเพราะเคยชมเชยตนเสมอ ๆ 
 4. เกิดจากการเลียนแบบหรือรับเอาทศันคติของผูอ่ื้นมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับ
ทศันคติของบิดามารดาหรือครูท่ีตนนิยมชมชอบมาเป็นทศันคติของตนเองได ้
 Charles Foster (1952, p.119) ไดส้รุปวา่การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะเกิดทศันคติข้ึนได ้
ข้ึนอยูก่บัสาเหตุ 2 ประการ คือ 
 1. ประสบการณ์ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ บุคคลหรือสถานการณ์ ก่อให้เกิดทศันคติในตวั
บุคคลจากการท่ีได้พบเห็น คุ้นเคย ทดลองอนัถือว่าเป็นประสบการณ์ตรง (Direct Experience) 
นอกจากนั้นยงัมีประสบการณ์โดยออ้ม (Indirect Experience) ซ่ึงเกิดจากการไดยิน ไดฟั้ง ไดอ่้าน
เก่ียวกบัส่ิงนั้น แต่ไม่ไดพ้บเห็นหรือทดลองกบัของจริงดว้ยตนเอง ก็ท  าใหเ้กิดทศันคติไดเ้ช่นกนั 
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 2. ค่านิยมและการตวัสินค่านิยมเน่ืองจาก แต่ละกลุ่มชนมีค่านิยมและการตดัสินใน
ค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ค่านิยมหรือมาตรฐานของกลุ่มซ่ึงบุคคลนั้น ร่วมใช้
ชีวติอยู ่
 จะเห็นวา่ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทศันคติ (Source of 
Attitude) ต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย (พรพิมล วรวฒิุพุทธิพงศ,์ 2527, น.8) สรุปไดด้งัน้ี 

 1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specified Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างใดอย่างหน่ึงในทางท่ีดี หรือไม่ดี จะท าให้เกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้ นไปตามทิศทางท่ีเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน 

 2. การ ติด ต่อ ส่ื อส ารจ าก บุคคล อ่ืน  (Communication from others) การได้ รับ
ติดต่อส่ือสารจากบุคคลอ่ืนจะท าใหเ้กิดทศันคติจากการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ 

 3. ส่ิงท่ีเป็นแบบอยา่ง (Models) การเลียนแบบผูอ่ื้นท าใหเ้กิดทศันคติข้ึนได ้
 4. ความเก่ียวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอย่าง

เกิดข้ึนเน่ืองจากความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั 
 2.3.5 หนา้ท่ีของทศันคติ  
 ทศันคติท าหนา้ท่ีเป็นกลไกท่ีส าคญั 4 ประการ (Katz, 1960, p.163-168) ดงัน้ี 
 1. เพื่อการปรับตวั (Adjustment) โดยแต่ละบุคคลจะอาศยัทศันคติเป็นเคร่ืองยึดถือ
ส าหรับการปรับพฤติกรรมของตนใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองสูงสุดและ
มีผลเสียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ทศันคติสามารถเป็นกลไกท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงเป้าหมายท่ีพึงประสงคแ์ละ
ไม่พึงประสงคข์องบุคล 
 2. เพื่อการป้องกนัตวั (Ego defense) โดยปกติบุคคลมกัจะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ยอมรับ
ความจริงในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัความนึกคิดของตนเอง (Self-image) ดงันั้น ทศันคติจึงสามารถสะทอ้น
ออกมาเป็นกลไกป้องกนัตวั โดยการแสดงออกเป็นความรู้สึกดูถูก เหยียดหยามหรือติฉินนินทาคน
อ่ืน และขณะเดียวกนัก็จะยกตนใหสู้งกวา่ดว้ยการมีทศันคติท่ีถือวา่ตนเองนั้นเหนือกวา่ผูอ่ื้น 
 3. เพื่อการแสดงความหมายของค่านิยม (Value expression) ทศันคติเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่านิยมต่าง ๆ โดยสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
 4. เพื่อใช้เป็นตวัจดัระเบียบความรู้ (Knowledge) ทศันคติจะเป็นมาตรฐานท่ีตวับุคคล
สามารถใชป้ระเมินและท าความเขา้ใจกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู่รอบ ๆ ตวั มีผลให้บุคคลสามารถรู้
และเขา้ใจถึงระบบระเบียบของส่ิงต่าง ๆ รอบตวัได ้
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 2.3.6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติและพฤติกรรม  
 ทศันคติและพฤติกรรมต่างก็มีความสัมพนัธ์และมีผลซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ ทศันคติ
เก่ียวขอ้งกบับุคคล ความรู้สึก และความตอ้งการท่ีจะปฏิบติัหรือกระท ากริยาอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบั
ส่ิงต่าง ๆ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ พฤติกรรมและการปฏิบติัของมนุษยม์าจากทศันคติและบรรทดั
ฐานของสังคม ถือวา่ทศันคติเป็นตวัแปรท่ีอยูร่ะหวา่งการรับและการตอบสนองต่อข่าวสารหรือส่ิง
เร้าต่าง ๆ (ขนิษฐา เบญจาทิกุล, 2532, น.24) 
 ในส่วนของการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมนั้น มีแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กล่าวไวว้่า การเปล่ียนแปลงทศันคติข้ึนอยู่กบัความรู้ คือ ถ้ามีความรู้ ความเขา้ใจดี ทศันคติก็จะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทั้ง 3 อย่างน้ีถือว่ามีความเช่ือมโยงต่อกัน Zimbado, Phillip G., Ebbe B. 
Ebberson and Christina Moslach (1977, p.49) 
 2.3.7 การเปล่ียนแปลงทศันคติ  
 การเปล่ียนแปลงทัศนคติมี 2 ประเภท คือ P.Zimbardo and M.leipe (อ้างถึงใน ปิ
ยะนนัท ์บุญณะโยไทย, 2556, น.23) 
 1. การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั หมายถึง ทศันคติเดิมของบุคคลท่ีเป็นไปใน
ทางบวกก็จะเพิ่มมากข้ึนในทางบวกแต่ทศันคติไปในทางลบ ก็จะเพิ่มมากข้ึนทางลบดว้ย 
 2. การเปล่ียนแปลงคนละทาง หมายถึง การเปล่ียนแปลงทศันคติเดิมของบุคคลท่ี
เป็นไปในทางบวกก็จะลดลงในทางลบ และถา้ในทางลบก็จะเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม 
 ทศันคติของบุคคลสามารถถูกท าให้เปล่ียนแปลงไปหลายวธีิ วธีิแรกวธีิท่ีหน่ึงคือการท่ี
บุคคลได้รับข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงข่าวสารนั้นอาจมาจากส่ือบุคคล ส่ือกลุ่มและส่ือมวลชนต่าง ๆ 
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อทศันคติดา้นความรู้หรือการรับรู้ (Cognitive 
Component) และการเปล่ียนแปลงทศันคติก็มีแนวโน้มท าให้ส่วนประกอบดา้นอารมณ์ (Affective 
Component) และส่วนประกอบทางพฤติกรรม (Behavior Component) เปล่ียนแปลงไดด้ว้ย ดงันั้น 
สรุปได้ว่า หากได้รับข่าวสารในระดับท่ีแตกต่างกันย่อมท าให้มีทัศนคติหรือแนวโน้มของ
พฤติกรรมทีความแตกต่างกนัไปด้วย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงส่วนมากไม่ไดม้าจากการเปล่ียนแปลง
ค่านิยม (value) ของบุคคล แต่มาจากการเปล่ียนแปลงการยอมรับข่าวสารท่ีสัมพนัธ์กบับุคคลนั้น 
 ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีมีส่วนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติคือ “ส่ือ” (media) ซ่ึง
อาจเป็นส่ือบุคคล หรือส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นช่องทางในการส่ง “ข่าวสาร” (message) ให้แก่ผูรั้บ
ข่าวสารแต่อิทธิพลของ “ข่าวสาร” และ “ส่ือ” จะมีมากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัข่าวสารและผูรั้บ
สารวา่มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ระหวา่งข่าวสารกบัความรู้และทศันคติ 
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 จุมพล รอดค าดี (2532) ๆไดส้รุปว่าในการเปล่ียนแปลงทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ
มนุษยน์ั้น มีกระบวนการเปล่ียนแปลงอยู ่3 ระดบั 
 1. การเปล่ียนแปลงความคิด ส่ิงท่ีจ  าท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีมาจากขอ้มูล
ใหม่ ซ่ึงอาจมาจากส่ือมวลชนและบุคคลอ่ืน 
 2. การเปล่ียนแปลงความรู้ การเปล่ียนในระดับน้ีมาจากประสบการณ์หรือความ
ประทบัใจ หรือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความสะเทือนใจ 
 3. การเปล่ียนพฤติกรรม เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงมีผลต่อ
บุคคลท าใหต้อ้งปรับพฤติกรรมเดิมเสียใหม่ 
 สรุปการเปล่ียนแปลงทศันคติมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม 
หากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนถูกกระทบ จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติทั้งสิน นอกจากน้ี 
องค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการส่ือสาร เช่น คุณสมบติัของผูส่้งสาร ลักษณะของข่าวสาร 
คุณสมบัติของช่องทางการส่ือสาร และคุณสมบัติของผู ้รับสาร ล้วนแต่มีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงทศันคติทั้งสิน 
 2.3.8 การวดัทศันคติ  
 จากความส าคญัของทศันคติท่ีกล่าวมา ท าให้สามารถได้รับประโยชน์จากการวดั
ทศันคติของบุคคลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (อา้งถึงใน ปิยะนนัท์ บุญณะโยไทย, 
2556, น.24) 
 1. วดัทศันคติเพื่อท านายพฤติกรรม การวดัทศันคติจะเป็นเคร่ืองแสดงวา่ บุคคลนั้นมี
ความรู้สึกทางดา้นดีหรือไม่ดีกบัส่ิงนั้นมากนอ้ยเพียงใด และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงนั้น 
จึงเป็นเคร่ืองท านายการกระท าของบุคคลนั้นได ้แมบ้างคร้ังจะไม่ถูกตอ้งเสมอไป แต่ก็สามารถเป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อบุคคลนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. วดัเพื่อหาทางป้องกนั การท่ีบุคคลแต่ละคนมีทศันคติต่อส่ิงต่าง ๆ คลา้ยคลึงกนัจะ
เป็นทางท่ีท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการกระท ามากกวา่บุคคลท่ีมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น
ควรมีการวดัทศันคติของบุคคลว่ามีความสอดคล้องกบัส่ิงนั้นหรือไม่ เพื่อท่ีจะคดัเลือกบุคคลท่ีมี
ทศันคติท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงนั้นหรือกลุ่มนั้นในการกระท าใด ๆ 
 3. วดัเพื่อหาทางแกไ้ข ในบางเร่ืองมีความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บความคิดเห็นหรือทศันคติ
ท่ีสอดคลอ้งกนั เพื่อก่อใหเ้กิดการกระท าท่ีพร้อมเพียงกนั การวดัทศันคติจะท าใหท้ราบถึงบุคคลนั้น
มีทัศนคติท่ีสอดคล้องกับปรากฏการณ์นั้นหรือไม่ ซ่ึงถ้าไม่สอดคล้องกันก็จ  าเป็นต้องเปล่ียน
ทศันคติหรือปลูกฝังให้บุคคลนั้นมีทศันคติท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมอนัจะน ามาซ่ึงความร่วมมือร่วมใจ
กนัต่อไป 
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 4. วดัเพื่อเขา้ใจถึงสาเหตุและผลของการกระท า เน่ืองจากสาเหตุภายในหรือทศันคติต่อ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดของบุคคล อาจไดผ้ลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกและทศันคติของบุคคลอาจเป็นส่ิง
ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อปัจจยัภายนอก การวดัทศันคติจะท าให้เขา้ใจถึงเหตุและผลของพฤติกรรม
ของบุคคลนั้นไดส่้วนหน่ึง 
 ดงันั้น เพื่อใหก้ารวดัทศันคติก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงแลว้ ในการวดัทศันคติจึง
นิยมวดัเก่ียวกบัองคป์ระกอบ 3 ส่วนของทศันคติคือ  
 1. องค์ประกอบทางการรับรู้ (Cognitive component) เป็นความรู้หรือความเช่ือถือใน
ส่ิงนั้น ซ่ึงสามารถประเมินค่าได ้บุคคลจะมีทศันคติต่อส่ิงใดไม่ไดถ้า้ไม่มีองคป์ระกอบทางดา้นการ
รับรู้หรือประสบการณ์ในส่ิงนั้น ๆ  
 2. องคป์ระกอบทางการรู้สึก เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
อตัโนมติั คือ ก่อนท่ีจะมีความรู้สึกวา่ชอบหรือไม่ชอบจ าเป็นตอ้งมีความรู้มาก่อน ซ่ึงองคป์ระกอบ
ทางดา้นความรู้สึกเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบทางดา้นความรู้ 
 3. องค์ประกอบทางการพร้อมจะกระท า (Action tendency component) เม่ือบุคคลมี
ความรู้เชิงประมาณค่าได ้และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในส่ิงนั้นแลว้ ส่ิงท่ีตามมาคือความพร้อม
ท่ีจะกระท าใหส้อดคลอ้งกบัความรู้สึกของตนเองต่อส่ิงนั้นดว้ย 
 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2542) ไดก้ล่าวถึง การวดัทศันคติมีวธีิวดั ไดแ้ก่ 
 1. สเกลจดัอนัดบั (Rating Scale) วิธีการท่ีง่ายท่ีสุดในการจดัอนัดบับุคคลในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง คือ การให้บุคคลนั้นจดัอนัดบัตวัเองว่าเป็นอย่างไร การวดัทศันคติวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีง่ายต่อ
การสร้างและการใชง้าน 
 2. ลิเคิทสเกล (Likert Scale) เป็นวธีิท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุดวธีิหน่ึงเพราะง่ายต่อ
การวดัทศันคติแบบลิเคิท เร่ิมจากการรวบรวมหรือเรียบเรียงข้อความท่ีเก่ียวข้องกับทศันคติท่ี
ตอ้งการ จะศึกษาขอ้ความแต่ละขอ้ความจะมีทางเลือกตอบได ้5 ทาง คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย 
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 3. เทอร์สโตนสเกล (Thurstone Scale) วิธีการวดัแบบเทอร์สโตนเนน้ปัญหาดา้นการมี
ช่วงเท่ากนั (หรือดูเหมือนวา่จะเท่ากนั) มากกวา่การวดัแบบอ่ืนซ่ึงในทางปฏิบติัหมายถึงวิธีการให้
น ้ าหนกัหรือคะแนนแต่ละขอ้ความท่ีประกอบข้ึนมาเป็นสเกล ขอ้ความแต่ละขอ้ความจะมีน ้ าหนกั
ในแต่ละช่วงเท่ากนั 
 4. กัทแมนสเกล (Guttman Scale) เป็นวิธีประเมินชุดขอ้ความวดัทศันคติท่ีสร้างข้ึน 
ซ่ึงกทัแมนเรียกว่า วิธีการวิเคราะห์มาตราส่วน (Scalogram Analysis) วิธีการน้ีพยายามท่ีจะหาชุด
ของขอ้ความวดัทศันคติท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรวดัได้ (scalable) คือ ในชุดของขอ้ความวดัทศันคติ
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หน่ึง ๆ นั้น ถา้หากผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 2 แลว้ เขาจะตอ้งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 1 มาก่อน และ
ถา้เห็นดว้ยกบัขอ้ความ 3 ก็ตอ้งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 1 และขอ้ความ 2 มาก่อน ในลกัษณะแบบน้ีไป
เร่ือย ๆ ดงันั้น การวดัทศันคติในลกัษณะน้ีจึงสามารถเห็นแบบแผน (Pattern) ของทศันคติท่ีมีต่อ
เร่ืองนั้นของกลุ่มบุคคลท่ีวดัไดอี้กดว้ย 
 ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีทศันคติ มาเป็นแนวในการออกแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของทศันคติ เม่ือบุคลากรภายในองค์กร สสส. ได้รับข้อมูลเก่ียวกบั
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพไปแลว้ และบุคลากรมีผลอยา่งไรต่อส่ิงท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลไป รู้สึกชอบ / 
ไม่ชอบ มีทศันคติท่ีดี / ทศันคติไม่ดี เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย แง่บวก / แง่ลบ เป็นตน้ และน าผลท่ี
ไดม้าดูผลและความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมอยา่งไรต่อไป  
 
2.4 ทฤษฎกีารมีส่วนร่วม 
 2.4.1 ความหมายการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในบางส่ิงบางอยา่ง รวมถึงความ
รับผดิชอบดว้ย กรรณิกา ชมดี (2524, น.9-10) 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ (mental and emotional 
involvement) ขอบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม (group situation) ซ่ึงผลเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการ 
(contribution) ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กบัท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกบักลุ่มดว้ย 
นอกจากน้ี นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมไวใ้นรูปของสมการดงัน้ี  
                  การมีส่วนร่วม   =    ความร่วมมือร่วมใจ   +  การประสานงาน   +   ความรับผดิชอบ 
 Participation   =   cooperation     +     coordination      +       responsibility  
 ความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลท่ีจะมาท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
 การประสานงาน หมายถึง ห้วงเวลาและล าดับเหตุการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
กระท ากิจกรรมหรือการงาน 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกผูกพนัในการท างานและในการท าให้เช่ือถือ
ไวว้างใจ 
 นกัวชิาการต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 
 อาร์นสไตน์ (Arnstein, 1969, p.219) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้า่ การมีส่วน
ร่วมท่ีมีคุณภาพนั้นผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งมีอ านาจและการควบคุมอยา่งแทจ้ริง ในอนัท่ีจะกระท าการอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง ใหบ้งัเกิดผลข้ึนมาไม่ใช่เพียงแต่เขา้ไปมีส่วนร่วมเฉย ๆ 
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 ดุจล์าห์ (Douglah, 1970, p.90) ไดก้ล่าวไวว้า่ การมีส่วนร่วม (participation) เป็นค าท่ีมี
ความหมายกวา้งและใชใ้นบริบาทท่ีแตกต่างกนั นกัการศึกษาใชค้  าน้ีในการอา้งอิงถึงการมีส่วนร่วม
ในเหตุการณ์ กิจกรรม หรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา นักรัฐศาสตร์ใช้ค  าน้ีใน
ความหมายของการเขา้ร่วมกบัสถาบนัทางการเมืองของชุมชน เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง นกัสังคม
วทิยาใชใ้นความหมายของการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ ใชค้  าน้ีในความหมายของ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
 รีดเดอร์ (Reeder,1973, p.72) ไดใ้ห้ความหมายการมีส่วนร่วมไวว้า่ เป็นการเขา้ไปร่วม
พบปะสังสรรคท์างสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลของกลุ่มดว้ย 
 เบอร์คเลย ์(Berkley, 1975, p.200) ไดใ้ห้ความหมายการมีส่วนร่วมไวว้า่ หมายถึง การ
ท่ีผูน้  าอนุญาตใหผู้ต้าม เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
 โคเฮน และ อพัฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977, p.6) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วม
ในทศันะของการพฒันาชนบทว่า การมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ประชาชน 4 ประการ ไดแ้ก่ การมีส่วนในกระบวนการตดัสินใจว่า จะท าอะไร และท าดว้ยวิธีการ
อย่างไร มีส่วนในการด าเนินโครงการตดัสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการ
ร่วมมือกบัองค์การหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ มีส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิด
โครงการพฒันาและมีส่วนในการประเมินโครงการ 
 มิดเกลยแ์ละคนอ่ืน ๆ (Midgley & Others, 1986, p.25) อา้งถึงขอ้ตกลงของเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council States) ปี 1929 ท่ีได้
อภิปรายเร่ืองการมีส่วนร่วม และสรุปว่า การมีส่วนร่วมต้องการการมีส่วนเก่ียวข้องตามแบบ
ประชาธิปไตยจากประชาชนอย่างสมคัรใจใน 3 ประการคือ เป็นเร่ืองท่ีสนบัสนุนต่อการพฒันา มี
การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นผลจากการพฒันานั้นอย่างเสมอภาคกนั และมีความเช่ือถือในการ
ตดัสินใจ เพื่อก าหนดเป้าหมาย ก าหนดนโยบายและแผนรวมทั้งการน าโครงการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมไปสู่การปฏิบติั 
 โอคเลยแ์ละมาร์สเดน (Okley & Maisden, 1987, p.19-21) ไดใ้ห้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมโดยกวา้ง ๆ วา่ หมายถึง การมีส่วนช่วยเหลือโดยสมคัรใจ การให้ประชาชนเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการตดัสินใจและกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์
จากโครงการส่วนความหมายท่ีระบุเฉพาะเจาะจง หมายถึง การท่ีประชาชนมีสิทธิและหนา้ท่ีท่ีจะ
เขา้มาร่วมแกปั้ญหาของเขา ให้เขาเป็นผูมี้ความริเร่ิม และมุ่งใชค้วามพยายาม และความเป็นตวัของ
ตวัเองเขา้ด าเนินการและควบคุมทรัพยากร ตลอดจนระเบียบในสถาบนัต่าง ๆ เพื่อแกปั้ญหาเหล่าน้ี 
ซ่ึงเป็นการแสดงถึงสภาพของการมีส่วนร่วมท่ีเนน้ให้กลุ่มด าเนินการ และมีจุดส าคญัท่ีจะให้การมี
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ส่วนร่วมนั้นเป็นการปฏิบติัเป็นการปฏิบติัอยา่งแข็งขนั ไม่ใช่เป็นไปอยา่งเฉยเมยหรือมีส่วนร่วมพอ
เป็นพิธีเท่านั้น 
 กุสตาโว (Gustavo, 1992, p.4) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมนั้นโดยปกติทัว่ไปเป็นท่ีเขา้ใจวา่ 
หมายถึง การเขา้ไปมีหน้าท่ีหรือมีส่วนรับผิดชอบบางส่ิงบางอย่าง แต่ต่อมาความหมายของการมี
ส่วนร่วมมีความชัดเจนลึกลงไปมากกว่าเพียงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบเม่ือการมีส่วนร่วมน้ี
เช่ือมโยงไปสู่กระบวนการในการเขา้ไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือกระบวนการใน
การเปล่ียนแปลงในภาพรวม 
 จากความหมายท่ีกล่าวไปขา้งตน้ พบวา่นกัวิชาการส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
เข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ว่า เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดของการมีส่วนร่วม ส่วน
องค์ประกอบอ่ืน ๆ คือ การมีส่วนร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผลมี
ความส าคญัรองลงมา ดงันั้นสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปมีส่วนในการร่วมตดัสินใจ ด าเนินการ ร่วมประเมินผล และรวมถึงร่วมรับผลท่ี
เกิดจากการด าเนินการนั้น ๆ 
 2.4.2 ระดบัของการมีส่วนร่วม 
 ขั้นตอนและระดบัของการมีส่วนร่วม มีนกัวชิาการหลายสาขา ไดพ้ยายามศึกษาจ าแนก
ลกัษณะพฤติกรรมการส่วนร่วมไวห้ลายแบบ โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนกแตกต่างกนั (ธีระพงษ์ 
แกว้หาวงษ,์ 2543, น, 149-163) ไดแ้ก่  
 ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในกระบวนการของการตดัสินใจนั้น ประการ
แรกท่ีสุดท่ีจะตอ้งกระท าคือ การก าหนดความตอ้งการและการจดัล าดบัความส าคญั ต่อจากนั้นก็
เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีตอ้งด าเนินการ
ไปเร่ือย ๆ ตั้ งแต่การตดัสินใจในช่วงเร่ิมต้น การตดัสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการ
ตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
 ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จะไดม้าจากค าถามท่ีว่าใครจะท าประโยชน์
ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การ
บริหารงานและประสานงาน การใหค้วามช่วยเหลือดา้นแรงงานหรือขอ้มูล เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์นั้นจาก
ความส าคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย รวมทั้งผลท่ีเป็นประโยชน์ในทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ี
เป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์และโทษต่อบุคคลและสังคม 
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 ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น ส่ิง
ส าคัญท่ีจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 
(Expectations) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้
 การมีส่วนร่วม ถือเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการแกไ้ขปัญหา และตอ้งการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ส าหรับการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร 
เพื่อจะได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) วา่มีผลอยา่งไร บุคลากรมีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงไร และมีเหตุหรือปัจจยัต่าง 
ๆ ตรงตามท่ีแนวคิดน้ีไดก้ล่าวไวห้รือไม่ หรือมีเหตุปัจจยัใดเพิ่มข้ึนอีกหรือไม่อยา่งไร 
 
2.5 ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 

“ทฤษฎีการใชแ้ละความพึงพอใจ (Uses and Gratifications) นบัเป็นการศึกษาในแง่จิตวทิยา
สังคมทางดา้นความเช่ือและความคิดเห็นส่วนบุคคล โดยท่ีบุคคลจะเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ 
ในการส่ือสารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง” (กาญจนา แกว้เทพ 2545, น.13) 

การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจนบัเป็นแนวคิดทางดา้นการส่ือสารในแง่ท่ีผูรั้บสารคือ
ตวัจกัรท่ีจะตดัสินใจ โดยอาศยัพื้นฐานความตอ้งการของตวัเองเป็นหลกั การศึกษาตามแนวคิดน้ี 
เป็นการศึกษาท่ีเนน้ผูรั้บสาร (Media Consumer) เป็นจุดเร่ิมตน้ โดยศึกษาวา่ผูรั้บสารมีกระบวนการ
อย่างไรในการเลือกเปิดส่ือหน่ึง ๆ กระบวนการดังกล่าว หมายถึง พฤติกรรมการส่ือสาร 
(Communication Behavior) ท่ีครอบคลุมถึงภูมิหลงัของผูรั้บสาร ดว้ยเหตุน้ีการใชส่ื้อและความพึง
พอใจในการส่ือสารประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร 2533, น.114) 

1. ผูรั้บสาร ในฐานะเป็นผูท่ี้มีบทบาทรุก (Active) และมีวตัถุประสงคเ์สมอในการส่ือสาร
หรือเปิดรับสาร (Goal Directed) 

2. การใช้ส่ือหรือการเปิดรับส่ือหน่ึง ท่ีเลือกมาแลว้ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ตนเอง ไม่ใช่เป็นการเปิดรับสารท่ีเล่ือนลอยหรือเป็นผลชกัจูงใจจากผูส่้งสารแต่เพียงอยา่งเดียว 

3) ความพึงพอใจในส่ือ เกิดข้ึนเม่ือการเปิดรับส่ือหรือการใช้ส่ือท่ีเลือกแลว้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้นในทางกลบักนัผูส่้งสารต่างหากท่ีตอ้งแข่งขนักนั เพื่อการบริการประชาชนผูรั้บสาร
พึงพอใจ ไม่ใช่เกิดจากตวัผูส่้งสารเองนั้นพอใจกบัการส่ือสารก่อนหนา้นั้น 

แคทซ์ และคณะ (Katz, et al., 1973 อา้งถึงใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542, น.19-20) ได ้
กล่าววา่ ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จะเนน้และให้ความส าคญักบัผูรั้บสารในฐานะ
ท่ีเป็นผูเ้ลือกใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงเป็นการศึกษาผูรั้บสารท่ี
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เก่ียวกบัสภาวะทางสังคมและจิตใจ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าว แลว้
น าไปสู่การเปิดรับส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อนัก่อให้เกิดการได้รับความพึงพอใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึง
สามารถสรุปความตอ้งการใช้ประโยชน์จากส่ือหรือการรับส่ือของผูรั้บสารในแง่ต่าง ๆ 5 รูปแบบ 
ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการท่ีจะรู้ (Cognitive Needs) คือ ความตอ้งการดา้นความขอ้มูลข่าวสาร
ความรู้ ความคิด และความเขา้ใจ 

 2. ความตอ้งการด้านอารมณ์ (Affective Needs) คือ ความตอ้งการด้านความคิดเห็น 
ความบนัเทิง และความสุนทรียะ 

 3. ความตอ้งการไม่แปลกแยก (Personal Integrative Needs) คือ ความตอ้งการในการ
สร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง ด้านความน่าเช่ือถือ ความสนใจ ความมัน่คง และสถานภาพของ
ตนเอง 

 4. ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Integrative Needs) คือ ความเช่ือมัน่
ในการติดต่อสัมพนัธ์ทางสังคมกบัคนในครอบครัว เพื่อน และคนอ่ืน ๆ ในสังคม 

 5. ความตอ้งการท่ีปลดปล่อยตวัจากความตึงเครียด (Tension Release Needs) คือ ความ
ตอ้งการหนัเห และหลีกหนีความกดดนัและปัญหาต่าง ๆ ในชีวติประจา้วนั โดยหนัไปหาส่ิงบนัเทิง
เริงใจในส่ือมวลชน เพื่อลดความเครียด 

 งานวิจยัของ มณีวลัย ์เอมะอร (2541) ศึกษาเร่ือง “อินเทอร์เน็ต: การใชป้ระโยชน์และ
ความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้เป็นคนไทย” นั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แคทซ์ และคณะ ท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้ โดยผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้
อินเทอร์เน็ต เพื่อรับขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ เพื่อความบนัเทิง และเพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล และในส่วน
ของความพึงพอใจในอินเทอร์เน็ตนั้น ผูใ้ชจ้ะมีความพึงพอใจก็ต่อเม่ือคิดวา่ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมา
นั้นเพียงพอส าหรับการใช้งาน อีกทั้งงานวิจยัของ ปาริชาต ศิริบรรณ (2554) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง
“การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ Mr.1081009 Tan Page ของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย”  ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากการใช้บริการทาง ดา้นการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นความบนัเทิง และ ดา้นความสุขอยูใ่นระดบัสูง โดยดา้นการรับรู้การเรียน
และการใชป้ระโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการเสริมย  ้าความเช่ือและการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
ปลานกลาง อีกทั้ง กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการทาง ดา้นรูปแบบการน าเสนอดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร อยูใ่นระดบัมาก ส่วนทางดา้นกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปลานกลาง ทั้งน้ี การ
ใชป้ระโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ Mr.1081009 Tan Page ของ ททท. มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจ 
จากการใชบ้ริการ โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
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ภาพที ่2.2  แบบจ าลองการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจจากส่ือมวลชนของผูรั้บสาร 
 
ที่มา: สมภพ ติรัตนะประคม. (2542). พฤติกรรมการเปิดรับส่ือส่ิงพิมพก์บัการเลือกท่องเท่ียวใน

จงัหวดัภูเก็ตของนักท่องเท่ียวชาวไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย. 
 
 แบบจ าลองการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจน้ีไดอ้ธิบายถึงกระบวนการ

เปิดรับข่าวสารจากส่ือของผูรั้บสารในแต่ละบุคคล ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเลือกรับส่ือของ
ผูรั้บสารจะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการส่วนบุคคล หรือแรงจูงใจของตนเอง โดยในแต่ละบุคคลจะมี
จุดมุ่งหมายหรือความตั้งใจ เพื่อใชป้ระโยชน์จากส่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ตนเองดว้ยเหตุผลต่าง 
ๆ กนั ทั้งน้ี บุคคลจะใช้ส่ือเพียงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการส่วนตน ได้โดย
สามารถจ าแนกความพึงพอใจออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี แมคคอมบ ์และเบคเกอร์ (McCombs 
& Becker, 1979, pp. 51-52) 

 1.  เพื่อให้ เ รียนรู้เ ก่ียวกับเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ
เคล่ือนไหวและสังเกตการณ์ต่าง ๆ รอบตวัจากการเปิดรับข่าวสารท าใหค้นทนัเหตุการณ์ทนัสมยั 

 2. เพื่อการตดัสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนดความ
ของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตวั เพื่อการตดัสินใจโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนั 

 3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนา้ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ
พูดคุยกบัผูอ่ื้นได ้

สภาวะทางจิตใจ 

และสงัคม  

(ซ่ึงก่อใหเ้กิด) 

ความตอ้งการ 

จ าเป็นของบุคคล 

(และเกิดมี) 

ความคาดหวงัจาก 

ส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าว 

(แลว้น าไปสู่) 

การเปิดรับ 

ส่ือมวลชนใน 

รูปแบบต่างๆ  

(อนัก่อใหเ้กิดผล) 

ผลอ่ืนๆ ท่ีไม่ได ้

มุง้หมายไว ้

การไดรั้บความพึง 

พอใจตามท่ีตอ้งการ 
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 4. เพื่อการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไป
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบ ๆ ตวั 

 เนตรนภา กองงาม (2551) ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์จากเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาเก่ียวกบัประเทศไทย ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ” ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประเทศไทยในด้านการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัมาก โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์ในดา้นการใหค้วามบนัเทิงมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านข่าวสารการท่องเท่ียว รองลงมาคือ ด้านข้อคิดเห็นและการตัดสินใจ 
รองลงมาคือ ดา้นการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจา้วนั และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นความรู้ แต่ผลการวิจยั
ยงัพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในดา้น อายุ นั้นมี ความสัมพนัธ์ กบัการใช้ประโยชน์จาก
เวบ็ไซตท่ี์มี เน้ือหาเก่ียวกบัประเทศไทย ส่วนในดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
นั้นไม่พบความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาเก่ียวกบัประเทศไทย 

 เบคเกอร์ (Becker, 1979 อา้งใน วมิลพรรณ อาภาเวท และวราพนัธ์ มุ่งวชิา, 2549, หนา้
11) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการจ าแนกองค์ประกอบหรือกลุ่มของการวดัความพึงพอใจของผูรั้บสาร โดย
วเิคราะห์องคป์ระกอบของความพึงพอใจออกมา 3 องคป์ระกอบ ดงันี 

 1. การติดตามข่าวสารและการแนะน าพฤติกรรม (Surveillance/ Guidance) ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นขอบเขตท่ีบุคคลใช้ส่ือ เพื่อจะได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจและ
เพื่อใหรู้้เท่าทนัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 2 .  การใช้ประโยชน์ทางการ ส่ือสาร  ความ ต่ืน เต้น  และ เส ริมย  ้ าความ เ ช่ือ 
(Communication Utility/ Excitement/ Reinforcement) ซ่ึงครอบคลุมถึงการหลบหนีจากงานประจ า 
การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับข่าวสารกับผู ้อ่ืนและการซึมซับข่าวสารเข้าสู่
ชีวติประจ าวนั 

 3. การหลีกเหล่ียงไม่ใชส่ื้อ (Media Avoidance) สะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้ท่ีตนไม่ใชส่ื้อ
ไม่รับข่าวสารจากส่ือ เป็นตน้ 

 ส าหรับ เวนเนอร์ (Wenner, 1985 อา้งใน วิทยา ด ารงเกียรติศกัด์ิ และสหัทยา ด ารง
เกียรติ-ศัก ด์ิ , 2548, หน้า 9) ได้ศึกษาเ ก่ียวกับความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร (New 
Gratification) สามารถแบ่งความพึงพอใจในการบริโภคส่ือข่าวสารเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางดา้นขอ้มูลเพื่อการอา้งอิงเพื่อเป็นแรงเสริมย  ้าใน
ความสัมพนัธ์ระหวงับุคคลกบัสังคม (Orientational Gratification) เป็นรูปแบบของความตอ้งการท่ี
แสดงออกมา ได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) หรือการได้มาซ่ึงข้อมูลเพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจ (Decisional Utility) 



29 
 

 2. การใช้ข่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม (Social Gratification) ซ่ึง
รับรู้จากข่าวสารเขา้กบัเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน เช่น การนา้ขอ้มูลไปใชใ้นการสนทนากบั
ผูอ่ื้นหรือใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการชกัจูงใจ 

 3. กระบวนการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อด ารงเอกลกัษณ์ของบุคคล (Para-social 
Gratification) หรือเพื่อการอา้งอิงผา่นตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือหรือปรากฏในเน้ือหาของส่ือ 

 4. กระบวนการใชข้่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ์หรือเพื่อปกป้องตนเอง (Para-orientational Gratification) เช่น เป็นการใช้เวลาให้หมดไป
เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากส่ิงท่ีไม่พึงพอใจอยา่งอ่ืน 

 จากทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีไดก้ล่าวมาน้ี สามารสรุปไดว้่า การ
เปิดรับส่ือของบุคคล ส่วนใหญ่จะเพื่อผลประโยชน์ เนน้ผูรั้บสารเป็นตวัตดัสินใจเลือกใชป้ระเภท
ของส่ือ และเน้ือหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยอาศยัความตอ้งการของตนเอง
เป็นหลกั ซ่ึงการตดัสินใจเลือกรับส่ือนั้นผูรั้บสารจะดูความตอ้งการวา่ตอ้งการอะไร จากส่ือช่องทาง
ใดประเภทไหน และสารนั้นตอบสนองความตอ้งการของตนเองอย่างไร ประกอบกบั ตอ้งการ
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กบัตน ตอ้งการข่าวสารท่ีสอดคล้องกบัความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยมของ
ตนเอง ตอ้งการประสบการณ์ใหม่ ผูว้ิจยัจึงน าทฤษฎีน้ีมาแนวทางในการศึกษาวิจยัการรับรู้ส่ือ 
ทศันคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายการส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาดูในส่วนของบุคลากรภายในองคก์ร สสส.  วา่
เลือกรับส่ือนโยบายฯ ช่องทางใด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน และเม่ือเปิดรับขอ้มูลแลว้ มี
ความคิด ความพึงพอใจ ทศันคติต่อส่ิงท่ีไดรั้บอยา่งไรกบัส่ิงท่ีไดรั้บไป  
 
2.6 แนวคิดเกีย่วกบัการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร 
 คุณลกัษณะของการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร จะเนน้ถึงการประสานร่วมมือกนัของ
คนท างานคบคู่กบัการมุ่งเนน้ถึงเป้าหมายของฝ่ายในองคก์ร ดงันั้นการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร
ส่วนมากจะสัมพนัธ์โดยตรงกับงานท่ีองค์กรท าออยู่ โดยการส่ือสารขององค์กรจะเกิดข้ึนบน
พื้นฐานภายในกรอบของระบบองคก์รท่ีจดัไวใ้นโครงสร้าง กล่าวคือ เป็นไปตามสภาพขององคก์ร
ท่ีมีพฤติกรรมความสัมพนัธ์ระหว่างกนัตามโครงสร้างท่ีวางไว ้เช่น ผูบ้งัคบัยญัชาและใตบ้งัคบั
บญัชา โดยโครงสร้างน้ีเองท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ดา้นอ านาจ ท่ีเกิดจากโครงสร้างท่ีต่างระดบักนั 
 สมยศ นาวีการ (2527, น.64) ไดก้ล่าวไวว้่า การติดต่อส่ือสารภายในองค์กร หมายถึง 
กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดบั ทุกหน่อยงาน โดยมีความสัมพนัธ์กนั
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ภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กร ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปตามกาลเทสะ บุคคล 
ตลอดจนเร่ืองราวสาระและวตัถุประสงคข์องการติดต่อส่ือสาร 
 สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2542, น.357) ไดใ้หค้วามหมายของการติดต่อส่ือสารภายใน
องคก์ร หมายถึง กระบวนการเก่ียวกบัการส่งผา่นข่าวสารและความเขา้ใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
หน่ึงไปยงับุคคลหน่ึง หรือเรียกไดว้่ากลุ่มบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นไปอย่างมีล าดบัขั้นตอนจากการเกิด
ความคิดหรือมีท่ีมาของข่าวสารของผูส่้ง ผูส่้งท าการใส่รหสัและเน้ือหา หรือข่าวสารจากนั้น ผูส่้ง
ตอ้งท าการส่งข่าวสารเหล่านั้นโดยผ่านช่องทาง หรือใช้ส่ือท่ีเหมาะสมไปยงัผูรั้บ ผูรั้บท าการรับ
ข่าวสาร และถอดรหสัซ่ึงจะเป็นผลใหเ้กิดการกระท า หรืองดเวน้การกระท าในปัจจุบนัหรืออนาคต 
 2.6.1 ประเภทของการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 
 การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร สามารถจ าแนกออกได ้ดงัน้ี 
 2.6.1.1 จ  าแนกตามทิศทางการส่ือสาร 
  1 .  การ ติด ต่อ ส่ือสารทาง เ ดียว  (one – way communication)  หมาย ถึง  การ
ติดต่อส่ือสารท่ีผูติ้ดต่อส่ือสาร หรือผูบ้งัคบับญัชาถ่ายทอดข่าวสาร หรือค าสั่งสู่ผูรั้บสาร หรือ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่มีการยอ้นกลับหรือดูปฏิกิริยาของผูรั้บสาร ซ่ึงการ
ติดต่อส่ือสารลกัษณะน้ีเป็นรูปนโยบาย ค าสั่งของผูบ้ริหารระดบัสูงสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีผา่นส่ือต่าง 
ๆ 
  2. การส่ือสารสองทาง (two – way communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีผูส่้ง
สารและผูรั้บสารสามารถส่งข่าวสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั การติดต่อส่ือสารสอง
ทางผูส่้งสาร จะใหค้วามสนใจกบัปฏิกิริยาโตก้ลบัของผูรั้บสาร ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากส าหรับ
การบริหาร 
 2.6.1.2 จ าแนกตามโครงสร้าง 
  1.  การติดต่อส่ือสารท่ี เ ป็นทางการ (formal communication) หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารท่ีมีระเบียบแบบแผน มีขอ้ก าหนดวางไวโ้ดยชดัเจน มีลกัษณะท่ีค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ี
และต าแหน่งระหว่างผูรั้บสารและผูส่้งสารตามผงัโครงสร้างองค์กรท่ีได้ออกแบบไวอ้ย่างเป็น
ทางการ และเป็นการส่ือสารท่ีมีลายลกัษณ์อกัษร 
  2. การติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ (informal communication) หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นโดยไม่พิจารณาถึงต าแหน่งภายในองคก์ร มีทั้งจากเบ้ืองบนลงสู่ล่าง เบ้ืองล่าง
สู่เบ้ืองบน ตามแนวนอนและขา้มสายงาน โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ทางต าแหน่งน้อยมาก 
เน่ืองจากข่าวสารท่ีไม่เป็นทางการและเป็นส่วนตวัเกิดข้ึนจากการเก่ียวพนัธ์ระหวา่งบุคคลทิศทาง
ของข่าวสารจึงไม่อาจคาดคะเนได ้
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 2.6.1.3 จ าแนกตามสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
  1 .  การติดต่อ ส่ือสารแบบใช้ค  าพูด  (verbal communication) หมายถึง  การ
ติดต่อส่ือสารทัว่ ๆ ไป ท่ีอาศยัค า (words) หรือเลขจ านวน (number) หรือการเน้น (punctuation) 
เป็นสัญลกัษณ์ข่าวสาร สัญลกัษณ์น้ีอาจเป็นไปในรูปภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาคณิตศาสตร์ก็
ได้ เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารให้ผูรั้บเข้าใจสามารถส่ือความหมายได้อย่างชัดเจน ผูรั้บได้รับ
ข่าวสารตรงตามท่ีผูใ้ห้ข่าวสารตอ้งการ ดงันั้น การติดต่อส่ือสารดว้ยค าพูดจึงเป็นการใชถ้อ้ยค าวาจา 
หรือลายลกัษณ์องัษรท่ีมีสามารถตีความไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม 
  2. การติดต่อส่ือสารแบบไม่ใชค้  าพูด (non – verbal communication) หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารท่ีใช้สัญลกัษณ์นอกเหนือไปจากค า หรือเลขจ านวน หรือเคร่ืองหมายการเน้น โดย
ธรรมชาติไดส้ร้างใหม้นุษยมี์อารมณ์ต่าง ๆ และแสดงออกโดยใชท้่าทางและการกระท า ซ่ึงจะท าให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่เราอยูใ่นสถานการณ์ใด การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชภ้าษาพูดเป็นการใชท้่าทางท่ีจะช่วย
ใหผู้พู้ดสะดวกในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน 
 2.6.1.4 จ าแนกตามทิศทางการส่ือสาร  
  1. Vertical communication (vertical dimension of hierarchy effects) แบ่งออกเป็น 
2 ลกัษณะ คือ 
  1.1 การติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง (downward communication) หมายถึง การ
ส่งข่าวสารจากบุคคลท่ีอยูต่  าแหน่งสูงกวา่มายงับุคคลต าแหน่งต ่ากวา่ (สมยศ นาวีการ, 2527, น.21) 
เป็นลกัษณะการเคล่ือนท่ีของข่าวสารไปตามสายการบงัคบับญัชา และจากผูบ้งัคบับญัชาไปยงั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การติดต่อส่ือสารแบบน้ีเป็นไปในรูปแบบการแจง้นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค า
เตือน ค าสั่ง ค  ายืนยนั การซกัซ้อมความเขา้ใจ หรือการให้ข่าวสารเพื่อการปฏิบติังาน โดยทัว่ไปจะ
ใชใ้นช่องทางการส่งสาร ดงัต่อไปน้ี 
  1) การสั่งงานตามล าดบัชั้น 
  2) โปสเตอร์และกระดานปิดประกาศ 
  3) วารสารของบริษทั 
  4) จดหมายของพนกังานโดยตรง 
  5) คู่มือพนกังาน 
  6) ท่ีเสียบข่าวสาร 
  7) รายงานประจ าปี 
  8) ระบบส่ือสารทางเคร่ืองกระจายเสียง 
  9) ข่าวสารท่ีใส่ในซองเงินเดือน 
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  10) การประชุมกลุ่ม 
  11) กฎและระเบียบบริษทั 
  12) ขอ้ก าหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9002 
  13) ขั้นตอนการท างานแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิต 
  1.2 การติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบน (upward communication) หมายถึง การ
ส่งข่าวสารจากระดบัต ่ากวา่ (ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา) ไปยงัระดบัสูงกวา่ (ผูบ้งัคบับญัชา) (สมยศ นาวี
การ, 2527, น.21) เป็นลกัษณะกลบักนักบัแบบแรก ช่องทางท่ีจะส่ือสารจะมีลกัษณะ ต่อไปน้ี 
  1) การประชุม 
  2) การร้องทุกข ์
  3) การเรียกร้อง 
  4) การปรึกษาหารือ 
  5) การปรึกษาบุคลากร 
  6) สหภาพแรงงาน 
  7) ตูแ้สดงความคิดเห็น 
  2. การติดต่อส่ือสารในแนวนอนหรือแนวทแยง (horizontal communication or 
Lateral communication) หมายถึง เป็นลกัษณะการเดินทางของข่าวสารระหวา่งผูมี้ต  าแหน่งเสมอกนั
หรือใกลเ้คียงกนัในสายงานเดียวกนั และขา้มสายงานโดยอาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวั มกัเป็นการขอ
ค าแนะน าและขอ้มูล เป็นการประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการ เป็นการส่ือสารท่ีไม่ข้ึนกบัสายงาน
บงัคบับญัชา เป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารและความคิดเห็นระหวา่งผูร่้วมงานหรือระหวา่งหน่อยงาน
องคก์รเดียวกนั โดยทัว่ไปจะมีการติดต่อส่ือสารในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1) การประชุมกลุ่ม 
  2) หนงัสือเวยีนและบนัทึกโตต้อบ 
  3) การร่วมมือ 
  4) การประสานงาน 
  5) ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 
 2.6.2 การติดต่อส่ือสารกบัพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพ มีดงัน้ี 
 2.6.2.1 ผู ้บ ริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญกับการติดต่อส่ือสาร (the CEO must 
committed to the importance of communication) 
 2.6.2.2 ผูบ้ริหารตอ้งมีการกระท าและค าพูดท่ีสอดคลอ้งกนั (managers match actions and 
words) 
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 2.6.2.3 การเนน้การติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (commitment to two-way communication)  
 2.6.2.4 ก า ร เ น้ น ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร แ บ บ เ ผ ชิ ญห น้ า  (emphasis on face-to-face 
communication) 
 2.6.2.5 การแบ่งปันความรับผิดชอบส าหรับการติดต่อส่ือสารกับพนักงาน (shared 
responsibility for employee communications) 
 2.6.2.6 มีวธีิการจดัการข่าวท่ีไม่ดีอยา่งเหมาะสม (dealing with bad news) 
 2.6.2.7 การวางรูปแบบข่าวสารส าหรับผูฟั้งให้เหมาะสม (the message is shaped for its 
intended audience) 
 2.6.2.8 จงท าการติดต่อส่ือสารให้เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง (treat communication as an 
ongoing process) 
  1. ผูจ้ดัการต้องส่ือความหมายโดยใช้หลักเหตุผล การตดัสินใจอย่างมีเหตุผล 
(managers convey the rationale underlying decisions)  
  2. การส่ือสารใหเ้หมาะสมกบัจงัหวะเวลาคือส่ิงส าคญั (timeliness is vital) 
  3. จดัใหมี้การติดต่อส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง (c9mmunication continually) 
  4. การให้เช่ืองโยงภาพรวมระหว่างภาพเล็ก ๆ กบัภายใหญ่ (link the big picture 
with the little picture) 
  5. ไม่ช้ีน าส่ิงท่ีคนควรรู้สึกเก่ียวกบัข่าว (don’t dictate the way people should feel 
about the news) 
 2.6.3 อุปสรรคการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนั (current issues in communication) มี 4 ประการ 

2.6.3.1 อุปสรรคในการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพศหญิงกบัเพศชาย (communication barriers 
between women and men) 

2.6.3.2 การติดต่อส่ือสารแบบการเมืองท่ีถูกตอ้ง (politically correct communication) 
2.6.3.3 การติดต่อส่ือสารในวฒันธรรมข้ามชาติ (cross – culture communication) ปัจจัย

เก่ียวกบัวฒันธรรมขา้มชาติท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการติดต่อส่ือสารดงัน้ี 
 1. อุปสรรคซ่ึงมีสาเหตุมาจากความหมายของค าและวิธีการใช้ค  าท่ีแตกต่างกัน 

(barriers caused by semantics) 
 2. อุปสรรคซ่ึงมาสาเหตุมาจากค าท่ีมีความหมายเพิ่มเติม (barriers caused by word 

connotations) 
 3. อุปสรรคมีสา เหตุมาจากน ้ า เ สี ยงแตกต่างกัน  (barriers caused by tone 

differences) 
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 4. อุปสรรคซ่ึงมีสาเหตุมาจากการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั (barriers caused by differences 
among perceptions) 
 2.6.4 อุปสรรคของการส่ือสาร (ศุภโชค ซุนอ๋ิว, 2546, น.53-60)  
  1. ระยะทาง 
  2. ความคลาดเคล่ือนของข่าวสาร 
  3. ความไวว้างใจ 
  4. การเขา้พบไดย้าก 
  5. คุณลกัษณะส่วนตวัของผูบ้งัคบับญัชา 
  6. การขาดความชดัเจนในการมอบหมายงานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  7. ความผดิพลาดในการเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัการท างานในแต่ละสถานการณ์ 
  8. การส่ือสารท่ีมีลกัษณะท่ีขาดทิศทาง 
  9. ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีมากเกินไป 
  10. การปฏิเสธท่ีจะรับฟังข่าวในการส่ือสารนั้น 
  11. การส่ือสารท่ีมีช่องวา่ง 
  12. ข่าวสารมีการสูญหายในแต่ละขั้นตอนของการส่ือสาร 
 2.6.5 การแกไ้ขอุปสรรคของการส่ือสาร (ศุภโชค ซุนอ๋ิว, 2546, น. 53-60) ไดแ้ก่ 
  1. สมาชิกในองคก์รควรจะมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัของการส่ือสาร 
  2. การใชภ้าษาใชค้  าพูดท่ีมีลกัษณะตรงไปตรงมาไม่คลุมเครือ หรือสร้างความไม่
เขา้ใจผดิ 
  3. ในการส่ือสารควรใชส่ื้อสารท่ีมีลกัษณะสองทาง 
  4. มีการส่ือสารในลกัษณะท่ีมีการยอ้นกลบัไปยงัผูท่ี้ส่งข่าวสาร 
  5. การส่ือสารท่ีมีการอภิปรายซ ้ า ๆ ท าใหก้ารรับรู้ข่าวสารมีความชดัเจน 
  6. มีการสร้างความเช่ือถือระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  7. มีการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 การติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับบุคคลทุกฝ่าย ท่ีจะใชก้ารติดต่อส่ือสารใน
การปฏิบติังานให้ส าเร็จลุลวงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารจะต้องตระหนักให้เห็นถึง
ความส าคัญของการติดต่อส่ือสาร และไม่มองข้ามว่าการติดต่อส่ือสารเป็นเร่ืองเล็กท่ีไม่มี
ความส าคญั ไม่เช่นนั้นจะเป็นอนัตรายต่อการบริหารองค์กร เพราะบ่อยคร้ังปัญหาและอุปสรรค
มกัจะเกิดจากการละเลยไม่สนใจและไม่เห็นค่า (วเิชียร วทิยาอุดม 2554, น.234) 
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 ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รมาใชใ้นการออกแบบสอบถามและ
ศึกษาประเภทและรูปแบบของการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
จากการส่ือสารภายในองค์กรเก่ียวกบัการส่ือสารนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วา่การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของ 
สสส. มีการส่ือสารแบบใด โดยเฉพาะในเร่ืองนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อทราบวา่สารท่ีส่ือไป
ในองค์กร มีผลอย่างไรกบับุคลากรภายในองค์กร เขา้ถึงบุคลากรมาน้อยเพียงไร ผลท่ีไดรั้บกบัมา
ตรงตามวตัถุประสงคข์องนโยบายขององคก์รหรือไม่ 
 
2.7 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือรณรงค์  
 การรณรงค์เร่ิมมีบทบาทท่ีส าคญัในประเทศโลกท่ีสาม เพราะการรณรงค์ส่งผลให้
ประชาชน มีการเปล่ียนแปลงทศันคติ และการตดัสินใจท่ีจะรับเอาความคิดเห็นใหม่ ๆ เก่ียวกบั
สุขภาพ การเกษตร และการวางแผนครอบครัว โดยการรณรงคใ์นแต่ละคร้ังนั้น จะมีวตัถุประสงค์
ในการรณรงคท่ี์มีความแตกต่างกนัออกไป ไม่วา่จะเป็นการรณรงค ์เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร (inform) 
หรือการรณรงค์เพื่อโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม (persuade) อนัจะน าไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม (mobilize) และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด (กิตติ กนัภยั, 2543, น26) 
 การส่ือสารผลกัดนัให้เกิดการขบัเคล่ือนทางสังคม น ามาสู่การเปล่ียนแปลงและเป็นท่ี
ยอมรับว่าการส่ือสารเป็นอาวุธหลกัในการด าเนินการรณรงค์ Alexis de Tocqueville นกัเขียนชาว
ฝร่ังเศสได้เขียนบรรยายเก่ียวกับการให้ข้อมูลข่าวสารและการขบัเคล่ือน (Mobilizes) สังคมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาวา่ “ชาวอเมริกนัประสบความส าเร็จในการรวมผูค้นนบัร้อยนบัพนัเขา้มาร่วม
ในการรณรงคอ์ยา่งเตม็ใจโดยใชท้กัษะการส่ือสาร” (Ronald E. Rice & Charles K. Atkin, p.23) 
 2.7.1 ความหมายเก่ียวกบัส่ือรณรงค ์

 การนิยามความหมายของ “การส่ือรณรงค์” มีนกัวิชาการดา้นการส่ือสารจ านวนมาก
นิยามความหมายของการส่ือรณรงคไ์ว ้ดงัน้ี 
 “การรณรงคเ์ป็นชุดของกิจกรรมต่าง ๆ ดา้นการส่ือสาร ซ่ึงไดมี้การวางแผนไวล่้วงหนา้
และไดมี้การออกแบบโดยนายหนา้การเปล่ียนแปลง (Change Agents) เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ในดา้นพฤติกรรมของผูรั้บในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ (Rogers, 2516, p. 277) 
 “การรณรงค์ดา้นขอ้มูลมกัเก่ียวขอ้งกบัชุดของสารต่าง ๆ ในเชิงการส่งเสริมซ่ึงอยูใ่น
ความสนใจของสาธารณชนและแพร่กระจายผ่านช่องทางการส่ือสารมวลชนไปยงักลุ่มผูรั้บสาร
เป้าหมาย” (Atkin, 2524, น.256) 
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 “สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อต่าง ๆ จ านวนมากในการบรรลุวตัถุประสงคด์า้น
ขอ้มูลข่าวสารหรือการโนม้นา้วใจในกลุ่มประชากรท่ีไดเ้ลือกข้ึน โดยเรามกัจะพบตวัอยา่งของการ
รณรงค์ในงานดา้นการเมือง โฆษณา การหาทุน และการให้ขอ้มูลสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ
และความปลอดภยั” (Mcquail, 2526, น.180) 
 “การรณรงคด์า้นขอ้มูลข่าวสารสาธารณะมกัสะทอ้นให้เห็นถึงความตั้งใจของคนบาง
คนในการมีอิทธิพลต่อความเช่ือและพฤติกรรมของผูอ่ื้น โดยใช้จุดจบัใจต่าง ๆ ดา้นการส่ือสาร” 
(Paisley, 2524, น.23) 
 2.7.2 คุณลกัษณะเด่นของการส่ือรณรงค ์
 Rogers and Storey (2530) กล่าวว่า การส่ือสารรณรงค์มีคุณลักษณะเด่น 4 ประการ 
ดงัน้ี 
  (1) การส่ือสารรณรงคเ์ป็นการกระท าท่ีมีเป้าหมายท่ีแน่นอนชดัเจน และก่อให้เกิด
อิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล (A Campaign is Purposive, and Seeks to Influence Individuals) คือ การ
ส่ือสารรณรงค์ ผูท้  าการรณรงค์ในฐานะผูส่้งสารมกัคาดหวงัผลท่ีได้จากการส่ือสารขอตน จาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บสาร โดยผลจากการส่ือสารจะกระทบต่อความคิดของปัจเจกบุคคล 
(Individual-Level Cognitive Effects) ไปจนกระทั้งถึงการเปล่ียนแปลงระดบัโครงสร้างทางสังคม 
(Social-Level Structural Changes) ซ่ึงผลจะเป็นประโยชน์กบัผูส่้งสารหรือผูรั้บสารในกระบวนการ
ส่ือสารรณรงค ์
  (2) การส่ือสารรณรงค์เน้นการส่ือสารสู่กลุ่มผูรั้บสารจ านวนมาก (A Campaign is 
Aimed at a Largs Audience) คือ การส่ือสารรณรงคเ์ป็นกระบวนการส่ือสารท่ีมีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บ
สารจ านวนมาก ไม่ไดเ้ป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีเน้นการส่ือสารระหวา่งคนสองคน ถึงแมว้่า
การส่ือสารรณรงค์จะอ้างอิงแนวคิดของการโน้มน้าวใจ การส่ือสารรณรงค์จึงเทียบได้กับการ
ส่ือสารเพื่อโน้มน้าวในคนจ านวนมาก ทั้งน้ี อาจจะเป็นการส่ือสารโน้มน้าวใจของกลุ่มเป้าหมาย
ผูรั้บสารเพียงไม่ก่ีร้อยคนในสังคมไปจนถึงคนระดบัประเทศหรือระดบัโลกหลายร้อยล่นคนก็ได ้
  (3) การส่ือสารรณรงค์ก าหนดช่วงเวลาไวอ้ย่างชดัเจนและแน่นอน (A Campaign 
has a More or Less Specifically Defined Time Limit) คือ การส่ือสารรณรงค์จะมีการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่เร่ิมรณรงค์จนกระทัง่ถึงขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
รณรงค์ ซ่ึงการส่ือสารรณรงค์ในบางโครงการสามารถก าหนดจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของการ
รณรงคไ์ด ้โดยส่วนมากการรณรงคล์กัษณะดงักล่าวเป็นการรณรงคท่ี์เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แต่
ยา่งไรก็ตาม ช่วงระยะเวลาของการรณรงคบ์างโครงการอาจจะยากท่ีจะระบุและก าหนดระยะเวลาท่ี
ชดัเจนได ้โดยเฉพาะกรณีท่ีการรณรงคน์ั้นมีเป้าหมายท่ีเป็นผลกระทบระยะยาว แต่การรณรงคส่์วน
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ใหญ่มกัก าหนดระยะเวลาไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น เป็นอาทิตย ์เป็นเดือน หรืออาจจะครอบคลุมไปเป็น
หลายสิบปี 
  (4) การส่ือสารรณรงคป์ระกอบดว้ยชุดกิจกรรมการส่ือสารท่ีมีการวางแผนไวอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระบบ (A Campaign Involves an Organized Set of Communication Activities) คือ การ
ส่ือสารรณรงค์เป็นกระบวนการออกแบบสารและการแพร่กระจายสารโดยกิจกรรมการส่ือสารน้ี 
อาจเร่ิมโดยผูว้างแผนการรณรงค์และเผยแพร่สู่ประชาชน (Top Down Approach) หรือเป็นการ
ส่ือสารรณรงคท่ี์เนน้การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบสารและแพร่กระจาย 
(Bottom Up Approach) ส าหรับชุดกิจกรรมการส่ือสารรณรงคจ์ะใชส่ื้อหลากหลายประเภทในการ
ส่ือสารรณรงค์หน่ึง เน่ืองจากส่ือแต่ละประเภทเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในบางกลุ่มเท่านั้น ไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้น การส่ือสารประเด็นการรณรงคผ์า่นส่ือท่ีหลากหลายจะก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีแรงยิ่งข้ึน ด้วยเหตุท่ีว่าการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือของการสร้างความเข้าใจและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด เม่ือมีการเสริมแรงซ่ึงกนัและกนั ก็จะเสริมสร้างอ านาจและ
พลงัในการบรรลุเป้าหมาย 
 2.7.3 องคป์ระกอบของส่ือรณรงค ์
 ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ (2546, น.127-152) ไดส้รุปผลการวิจยัเก่ียวกับการ
รณรงคด์า้นสุขภาพผา่นส่ือมวลชนในประเทศไทยวา่ มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี  

 (1) องคป์ระกอบเชิงบุคคล/องคก์รรณรงค ์เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมาก
ในการด าเนินการรณรงค์ เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการเร่ิมต้นการส่ือสารรณรงค์ 
ประกอบไปดว้ย แกนน าและพนัธมิตร 

 (1.1) แกนน า เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการรณรงค ์จากผลการศึกษาพบวา่ 
แกนน าในการรณรงค์ดา้นสุขภาพในประเทศไทย ไดแ้ก่ บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรท่ีเล็งเห็น
ปัญหาและความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหา หรือมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งและมีความรับผิดชอบต่อประเด็น
ดงักล่าวโดยตรง 

 (1.2) พนัธมิตร ไดแ้ก่ บุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน องค์กร
ภาคธุรกิจเอกชน และองคก์ารส่ือมวลชน  

 (1.2.1)บุคคล ท่ีให้การสนบัสนุนแกนน า มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงหรือไดรั้บการยอมรับในแวดวงต่าง ๆ ในสังคม และบุคคลท่ีเผชิญหนา้กบัปัญหา โดยบุคคล
ท่ีมีช่ือเสียงหรือไดรั้บการยอมรับในแวดวงต่าง ๆ ในสังคม รวมไปถึงดารา ศิลปิน และนกัแสดงต่าง 
ๆ การเขา้ร่วมของบุคคลเหล่าน้ี เกิดจากการท่ีแกนน าไดท้าบทามหรือเชิญชวนให้เขา้ร่วมโครงการ 
หรือเกิดจากการท่ีบุคคลเหล่าน้ีติดต่อกบัแกนน าหรืออาสาสมคัรท่ีจะเขา้ร่วมโครงการซ่ึงบุคคล
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เหล่าน้ี อาจท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั อาทิ ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการถ่ายทอดขอ้มูลจากแกนน าผ่าน
ส่ือมวลชนสู่ประชาชน หรือเชิญชวนให้ประชาชนร่วมมือกนัท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหา
หรืออาจท าหน้าท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารผ่านส่ือมวลชน แต่ท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
รณรงค์ เช่น การบริหารโครงการผลกัประเด็นรณรงค์ให้ลุล่วง อาทิ ช่วยสนบัสนุนดา้นการระดม
ทุน ส าหรับบุคคลท่ีเผชิญหนา้กบัปัญหา เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลจากการมีพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายของ
การเขา้ร่วม การรณรงค ์ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีรู้จกัแกนน าเป็นการส่วนตวัและไดรั้บการเชิญชวนจาก
แกนน า หรืออาจจะเผชิญกบัปัญหาและไดรั้บการติดต่อโดยตรงจากส่ือมวลชน โดยบุคคลเหล่าน้ีจะ
ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของตวัเองให้สาธารณชนไดรั้บทราบและหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงดงักล่าว 

(1.2.2) หน่วยงานภาครัฐ เป็นพนัธมิตรอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการ
รณรงค์ โดยหน่วยงานภาครัฐมกัเป็นหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าลงั
รณรงคห์รือเป็นหน่วยงานท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการเขา้ร่วมรณรงค์หรือ 
เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บค าเชิญชวนจากแกนน า โดยหน่วยงานภาครัฐจะให้การสนบัสนุนในดา้นต่าง 
ๆ อาทิ การจดัท าฐานขอ้มูลทางสถิติเก่ียวกบัสถานการณ์ การอนุมติับุคลากรให้เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ การจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรของตนในการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรณรงค ์เป็น
ตน้ 

(1.2.3) องค์กรพฒันาเอกชน หมายถึง มูลนิธิ ชมรม หรือหน่วยงานท่ี
ด าเนินกิจกรรมทางสังคมโดยไม่แสวงหาก าไรต่าง ๆ โดยหน่วยงานเหล่าน้ีมกัเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตร
ผ่านทางการเชิญชวนจากแกนน าทั้ งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส าหรับการให้การ
สนบัสนุนเป็นไปในลกัษณะของการให้ขอ้คิดและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัหลกัการและแนวปฏิบติั 
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือการจดักิจกรรมของกลุ่มตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1.2.4) องคก์รภาคธุรกิจเอกชน ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการรณรงคม์ากข้ึน 
โดยเฉพาะองคก์รภาคธุรกิจขนาดใหญ่ การเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรขององคก์รภาคธุรกิจอาจเกิดจาก
สาเหตุหลายประการ อาทิ ได้รับการทาบทามท่ีไม่เป็นทางการและเป็นทางการจากแกนน า การ
เล็งเห็นความจ าเป็น การมีนโยบายดา้นกิจกรรมเพื่อสังคม การเห็นประโยชน์ร่วมกนัในเชิงสร้าง
ภาพลกัษณ์ เป็นตน้ โดยการใหก้ารสนบัสนุนขององคก์รภาคธุรกิจเอกชนมกัเป็นไปในลกัษณะของ
การเขา้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ หรือบริจาคส่ิงของต่าง ๆ เพื่อการจดักิจกรรม
ต่าง ๆ 

(1.2.5) องคก์รส่ือมวลชน ประกอบดว้ย องคก์รส่ือมวลชนทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยการเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรอาจเกิดจากการท่ีนกัรณรงค์เชิญชวนหรือขอความ
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ร่วมมือการจดัเวทีพบปะกบัส่ือมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการท่ีส่ือมวลชนมีเจตนารมณ์ท่ีจะท า
หนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่เร่ืองราวผา่นสาธารณชน หรือเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหา 
ส าหรับการให้การสนบัสนุนของส่ือมวลชนจะท าหน้าท่ีรายงานข่าว ความเคล่ือนไหว และสภาพ
ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลต่าง ๆ ตลอดจนอาจใหค้วามร่วมมือในการผลิตและเผยแพร่สปอต
รณรงคต่์าง ๆ 
  (2) องค์ประกอบเชิงกระบวนการรณรงค์ จะขบัเคล่ือนและส่งผลให้การรณรงค์
ด าเนินไปไดแ้ละบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูล/ประเด็นในการรณรงค ์ช่องทางการส่ือสาร กลยุทธ์การส่ือสาร 
และการวจิยั 
  (2.1) เป้าหมาย พบวา่เป้าหมายของการรณรงคเ์ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ
รณรงค ์เปรียบเหมือนภาพท่ีนกัรณรงคอ์ยากให้เกิดข้ึนหลงัจากด าเนินโครงการรณรงคส์ามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ เป้าหมายระดบับุคคลและเป้าหมายระดบัโครงสร้าง 

(2.1.1) เป้าหมายระดบับุคคล เนน้ 4 ดา้นหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การกระตุน้
ให้เกิดการต่ืนกลวัต่อสภาพปัญหา การปรับเปล่ียนทศันคติไปในทางท่ีเหมาะสม การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค ์และการสร้างส านึกหรือความภาคภูมิใจใหก้บับุคคล 

(2.1.2) เป้าหมายระดับโครงสร้าง ได้แก่  การผลักดันให้เ กิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล การรณรงค์ในดา้นการสร้างกระแสความต่ืนตวัของชุมชน การ
รณรงค์เพื่อการผลกัดนัเชิงนโยบายหรือการปรับเปล่ียนกฎหมาย เพื่อให้เกิดเปล่ียนแปลงในเชิง
โครงสร้างของระบบสังคมอยา่งจริงจงั 
  (2.2) วตัถุประสงค ์(Rogers and Storey, 2530 อา้งถึงใน กิตติ กนัภยั, 2543 , น.
234) นกัวิชาการดา้นการส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลงและควบคุมสังคม ไดอ้ธิบายถึงมิติต่าง ๆ ของ
วตัถุประสงค์และผลกระทบของการรณรงค์ ว่าสามารถพิจารณาได ้3 ลกัษณะ ได้แก่ ระดบัของ
วตัถุประสงค์ ระดบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรมของผูรั้บสาร และระดบัของผูรั้บ
ประโยชน์จากผลการรณรงค ์

(2.2.1) ระดับของวตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์ของการรณรงค์จัดเป็น
ประเภทได ้3 ระดบั คือ เพื่อแจง้ข่าวสาร (To Inform), เพื่อโนม้นา้วใจเพื่อกระท าตาม (To Persuade) 
และเพื่อระดมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (To Mobilize Over Behavior Change) 

(2.2.2) ระดบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรมของผูรั้บสาร ผล
ของการรณรงค์สามารถเกิดข้ึนได้ตั้ งแต่ระดับภายในบุคคล (Intrapersonal) ไปจนถึงระดับ
โครงสร้างสถาบัน (Institutional) คือ ระดับสถานะของการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได้ตั้ งแต่การ
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เปล่ียนแปลงในระดบัการเรียนรู้ (Perception Change) ของปัจเจกบุคคล ไปจนถึงการเปล่ียนแปลง
ในแง่โครงสร้างของระบบสังคม (Structure of Social System) 

(2.2.3) ระดับของผู ้รับประโยชน์จากผลการรณรงค์ ในการรณรงค์
โครงการใดโครงการหน่ึงนั้น บุคคลท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์จากผลการรณรงคน์ั้น ๆ ไดแ้ก่ องคก์ร
ผูส่้งสาร และ หรือปัจเจกบุคคลผูรั้บสาร เช่น โครงการรณรงค์เพื่อสาธารณสุข (Public Health 
Campaign) จะพบวา่คนไดรั้บประโยชน์เต็ม ๆ คือปัจเจกบุคคลผูรั้บสารและองคก์รผูส่้งสารท่ีไดรั้บ
ประโยชน์จากการยกระดบัสาธารณสุขอยูบ่า้ง (กิตติ กนัภยั, 2543, น.239) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2.3  แผนภูมิแสดงมิติต่าง ๆ ในประเด็นวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบจากการรณรงค ์
   
  (2.3) กลุ่มเป้าหมาย มีความส าคญัมากในการรณรงค์เพื่อการโน้มน้าวใจ ซ่ึง
จะตอ้งมีการวิเคราะห์อย่างแน่ชดัว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร เป็นอย่างไร มีประสบการณ์การรับรู้ 
ทศันคติค านิยม และระบบสังคมวฒันธรรมเป็นอย่างไร นกัวางแผนเพื่อการรณรงค์จะไม่สามารถ 
โน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายได้เลย ถ้าหากไม่รู้จักวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดและ ถือ
กลุ่มเป้าหมายเป็นศูนยก์ลางในการเตรียมสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

ผูรั้บสารเป้าหมาย 

ปัจเจกบุคคล 

เพื่อใหข้อ้มูล

ระดับสถานการณ์

เปลีย่นแปลงของพฤติกรรม 

สังคม 

ระดับผู้รับ

ประโยชน์จากการ

รณรงค์ 

ผูส่้งสาร 

ระดับของวตัถุประสงค์ 

เพื่อระดม สร้าง หรือป้องกนัการเปล่ียนแปลง
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 จากผลการวิจยัของปาริชาต สถาปิตานนท ์(2546) พบว่ากลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีนักรณรงค์ต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
กลุ่มเป้าหมายท่ีนกัรณรงคต์อ้งการให้เป็นแนวร่วม ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีนกัรณรงคต์อ้งการใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหาโดยตรงและมีพฤติกรรมเส่ียง 
ตลอดจนเป็นกลุ่มท่ีนกัรณรงคต์อ้งการท าใหบุ้คคลเหล่าน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นพฤติกรรมไป
ในทิศทางท่ีพึงประสงค ์โดยกรณีน้ีนกัรณรงคม์กันิยมแบ่งกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวออกเป็นกลุ่มย่อย 
ๆ โดยใชเ้กณฑ์ต่าง ๆ เช่น วยั การศึกษา และอาชีพ อยา่งไรก็ตาม ในการตดัสินใจเลือกกลุ่มบุคคล
ใดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีนกัรณรงคต์อ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น พบวา่นกัรณรงคย์งันิยม
ใชเ้กณฑ์ “ความเส่ียงต่อเร่ืองดงักล่าว” เป็นแนวทางในการพิจารณาประกอบการตดัสินใจ ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีนกัรณรงคต์อ้งการให้เป็นแนวร่วม คือ กลุ่มท่ีนกัรณรงคค์าดหวงัวา่จะสามารถท า
หนา้ท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลกลุ่มเส่ียงเกิดการเปล่ียนแปลง 
  (2.4) ข้อมูลหรือประเด็นในการรณรงค์ สามารถแยกได้เ ป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ขอ้มูลระดบัพื้นฐาน เช่น สถิติตวัเลขต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นสถานการณ์บญัชีรายช่ือท่ีบุคคลสามารถให้
ขอ้มูลต่าง ๆ ขอ้มูลเชิงแนวปฏิบติัตนของกลุ่มเป้าหมาย เป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ทกัษะ
ชีวติท่ีบุคคลกลุ่มเส่ียงควรรู้และขอ้มูลเชิงลึก เช่น รายงานผลการวิจยัเก่ียวกบัผลและผลกระทบของ
พฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ ความกา้วหนา้ทางวทิยาการต่าง ๆ 

(2.5) ช่องทางการส่ือสาร ผลการวิจยัพบวา่ โครงการรณรงคด์า้นสุขภาพต่าง ๆ 
จะเนน้การเผยแพร่ขอ้มูลผา่นส่ือมวลชน ควบคู่ไปกบัช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ หลายช่องทาง อาทิ 
ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ เป็นตน้ โดยในการเลือกช่องทางการส่ือสารนกัรณรงคจ์ะพิจารณาถึง
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การกระตุ้นความตระหนัก การกระตุ้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
นอกจากนั้นการพิจารณาเลือกช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ยงัจ าเป็นต้องพิจารณาเป็นปัจจัยอ่ืน
ประกอบ เช่น ความสอดคล้องของช่องทางการส่ือสารกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือของ
กลุ่มเป้าหมายขอ้มูลและประเด็นท่ีจ าเป็นต่อกลุ่มเป้าหมาย จงัหวะและเวลาในการเผยแพร่ ลกัษณะ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะน าเสนอรวมไปถึงการออกแบบสารให้มีความใกล้ตวัและมีการสะทอ้นชีวิต
บุคคลอยา่งชดัเจน 

(2.6) กลยุทธ์การส่ือสาร เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงของ การรณรงค์ 
การก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารเป็นเทคนิคท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการส่ือสารรณรงค์เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแต่ละขั้นตอน การก าหนดกลยุทธ์เพื่อด าเนิน
กิจกรรมการส่ือสารรณรงคจึ์งเป็นการสอดแทรกเทคนิควธีิการในการเตรียมแผนปฏิบติัเพื่อก าหนด
วธีิการท่ีจะบรรลุเป้าหมายและควบคุมวาระของสารท่ีจะน าเสนอ และมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ ตาม
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ความเหมาะสมของสถานการณ์ ดงันั้น กลยทุธ์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับหน่วยงานรณรงคไ์ม่สามารถ
หลีกเล่ียงได ้เพราะกลยุทธ์มีส่วนในการก าหนดความส าเร็จของการรณรงคด์ว้ย การรณรงคท่ี์ไม่มี
การก าหนดกลยุทธ์จะไม่มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานส่งผลกระทบเชิงลบ อาทิ เกิด
ช่องวา่งของขอ้มูลข่าวสาร (Information Gap) ในกลุ่มผูรั้บสาร ช่องวา่งน้ี คือ ความแตกต่างในสอง
ลักษณะ คือ มีมากมายจนบางคร้ังเกิดความท่วมท้นเกินความต้องการ (Information Rich) และ
บางคร้ังเกิดความขดัสนขาดแคลน (Information Poor) (กิตติ กนัภยั, 2543, น.263) 
 ส าหรับรายละเอียดเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารรณรงคเ์ป็นประเด็นหลกัและมีความส าคญั
มาก ตลอดจนมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจและเป็นกรอบส าคญัในการศึกษา ผูท้  าการวิจยัจึงไดแ้ยกเป็น
อีกหวัขอ้หน่ึงต่อจากหวัขอ้องคป์ระกอบของการส่ือสารรณรงคน้ี์ 

(2.7) การวิจยั กระบวนการรณรงคต่์าง ๆ ไดน้ าการวิจยัเขา้มาในช่วงต่าง ๆ ของ
การรณรงค์ ตั้งแต่ระยะก่อนเร่ิมด าเนินโครงการได้แก่ ช่วงเวลาท่ีนักรณรงค์ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
เก่ียวกบัประเด็นในการรณรงคไ์ปจนถึงการตดัสินใจเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ในการรณรงค ์ต่อมาคือ
ระยะด าเนินโครงการรณรงค ์ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีนกัรณรงคเ์ร่ิมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและจดักิจกรรม
รณรงค์ต่าง ๆ โดยจะวิจยัเก่ียวกบัการติดตามความคืบหน้าของการรณรงค์ การวิเคราะห์ข่าวและ
สุดทา้ยคือระยะภายหลงัโครงการรณรงคส้ิ์นสุด ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีนกัรณรงคย์ุติกิจกรรมการส่ือสาร
เชิงรุกต่าง ๆ กบัสาธารณชนตามแผนการก าหนดไวล่้วงหนา้ เป็นการวจิยัเชิงประเมินโครงการ 

 (3) องคป์ระกอบเชิงระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรณรงค ์มี 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
   (3.1) การพฒันากลไกในการเช่ือมประสานการส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ ในระบบ
สังคม ผลการวิจยัพบวา่ กลไกในการเช่ือมประสานการส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ ในระบบสังคมเป็น
ส่ิงจ าเป็น หากนกัรณรงคต์อ้งการท่ีจะใหเ้กิดกระแสความต่ืนตวัในสังคม 

(3.2) การร่วมมือกบัพนัธมิตรในการพฒันามาตรการเชิงระบบอ่ืน ๆ ในสังคม 
กล่าวคือ การสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรในการพฒันามาตรการเชิงระบบอ่ืน ๆ ในสังคมเป็น
ส่ิงจ าเป็น โดยเฉพาะมาตรการดา้นการศึกษา การบ าบดัฟ้ืนฟู และการก ากบัดูแลกนัในชุมชน 

2.7.4 กลยทุธ์การส่ือสารรณรงค ์
 ผูท้  าการส่ือสารรณรงคจ์  าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดกลยุทธ์ เพราะเป็นการ

เตรียมความพร้อมขององคก์รในการน าเสนอสารสู่สาธารณชน กลยุทธ์ท่ีก าหนดข้ึนในช่วงก่อนท า
การส่ือสารไม่ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีตายตวั การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาส่งผลให้ การ
ส่ือสารกบัสังคมของการส่ือสารรณรงค์นั้นไดมี้การปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสถานการณ์และสภาวะ
แวดลอ้มท่ีเหมาะสม ก่อให้เกิดสมดุลในการส่ือสารระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร กลุ่มเป้าหมาย
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โดยกลยุทธ์ท่ีกิจกรรมการส่ือสารรณรงคส่์วนมากใชก้นั ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นเน้ือหาสาร และกลยทุธ์
ดา้นการใชส่ื้อ 

 (1) กลยุทธ์ดา้นเน้ือหาสาร การก าหนดและพฒันาสารถือเป็นแก่นส าคญัหลกั ในการ
รณรงคเ์พื่อสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายและเขา้ถึงจิตใจของผูรั้บสาร รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบ
ท่ีตอ้งตามมา ประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัลกัษณะการเร้าอารมณ์ของสารท่ีใช้ (Type of 
Appeals) รูปแบบการน าเสนอ (Presentation Style) รวมไปถึงปัจจยัดา้นผูส่้งสารท่ีมีอิทธิพลน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงทางทศันคติของบุคคลอยูอ่ยา่งมาก การวางกลยุทธ์เก่ียวกบัเน้ือหาของสารในดา้น
ขอ้มูลข่าวสารนั้น นบัเป็นแก่นส าคญัในกระบวนการโน้มน้าวใจ การท าให้บุคคลกลุ่มเป้าหมาย
เปิดรับต่อการรณรงคท์างการส่ือสารเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ก็ดว้ยความหวงัท่ีวา่บุคคลเหล่านั้นจะได้รับ
อิทธิพลจากเน้ือหาสารดงักล่าวท่ีส่ือไป 

 องค์ประกอบท่ีส าคญัของกลยุทธ์ด้านเน้ือหาสาร มี 3 องค์ประกอบ คือ แก่นหลกั, 
สภาพบรรยากาศท่ีสะทอ้นผา่นเร่ืองราวในสารและกลุ่มเป้าหมาย 

(1.1) แก่นหลัก (Theme) เป็นข้อความส าคัญ (Key Words) ท่ีพฒันาข้ึนมาจาก
แนวคิดหลกั การน าเสนอแก่นหลกัจ าเป็นตอ้งมีความชดัเจนและมีเอกภาพ มีการออกแบบชุดของ
ส่ือต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัแก่นหลกั ตลอดจนไม่ควรมี
แก่นหลายแก่นในการน าเสนอเร่ืองราวแต่ละคร้ัง 

(1.2) สภาพบรรยากาศท่ีสะทอ้นผ่านเร่ืองราวในสาร (Tone) หมายถึง การจดัวาง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ในการน าเสนอแก่นหลกั (Theme) ภายใตส้ถานการณ์หน่ึง ๆ อนัสะทอ้นใหเ้กิด
การรับรู้เก่ียวกบับุคลิกลกัษณะขององคก์รและผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท าทีในการส่ือสารและส่ิงท่ีคาดหวงั
จะให้เกิดข้ึนภายหลังการบริโภคสารหน่ึง องค์ประกอบส าคัญต่าง ๆ ท่ีสอดแทรกผ่านสภาพ
บรรยากาศ (Tone) ประกอบดว้ย มิติของขอ้มูลท่ีปรากฏในสาร จุดจบัใจ และความถ่ี 

(1.2.1) มิติของขอ้มูลท่ีปรากฏในสาร เช่น ลกัษณะการน าเสนอเพื่อการจูงใจ
หรือโนม้นา้วใจดว้ยวธีิการน าเสนอขอ้มูลดา้นเดียว (One-Side Arguments) เหมาะส าหรับเน้ือหาท่ีมี
ขอ้สรุปตายตวัอยูแ่ลว้ หรือการน าเสนอท่ีมีขอ้มูลสองดา้น (Two-Side Arguments) เป็นลกัษณะการ
น าเสนอเน้ือหาโดยมีการโตแ้ยง้ทางความคิดเกิดข้ึน วิธีการน้ีเหมาะส าหรับผูรั้บสารท่ีค่อนขา้ง มี
การศึกษาและมีท่าทีท่ีจะโตแ้ยง้ขอ้มูลไดง่้าย หรือผูรั้บสารท่ีค่อนขา้งจะเป็นคนช่างสงสัยและเกรง
วา่ขอ้มูลท่ีน าเสนอจะเป็นการโฆษณาชวนเช่ือ 
 ทั้งน้ี อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2540) ไดส้รุปส่ิงท่ีควรพิจารณาในการน าเสนอ สาร
ดา้นเดียวหรือสองดา้นวา่ การน าเสนอสารสองดา้นเหมาะสมส าหรับผูฟั้งท่ีมีการศึกษาค่อนขา้งสูง
และเหมาะสมส าหรับสารท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนจุดยืนของผูส่้งสารตั้งแต่แรก นอกจากน่ียงั
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เหมาะสมส าหรับกรณีท่ีผูรั้บสารอาจจะมีโอกาสไดรั้บสารท่ีคา้นกบัจุดยืนผูส่้งสาร ในขณะท่ีการ
น าเสนอสาร ดา้นเดียวจะเหมาะสม หากผูรั้บสารเห็นดว้ยกบัผูส่้งสารตั้งแต่แรกและมีขอ้แมว้า่ผูรั้บ
สารมีแนวโน้มจะไม่ได้รับสารท่ีมีเน้ือหาตรงกนัขา้มในภายหลงั ส่วนทศันคติท่ีมีอยู่เดิมและขอ้
ผูกพนัท่ีมีอยู่เดิม อาจท าให้การน าเสนอสารด้านเดียวหรือสองด้านได้รับผลจากการส่ือสารท่ีไม่
แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบว่าการน าเสนอสารสองด้านจะท าให้ผูส่้งสารมัน่ใจและรู้สึกอุ่นใจ
มากกวา่ ถึงแมว้า่ภายหลงัผูรั้บสารจะพบวา่มีขอ้คิดเห็นตรงกนัขา้มผูส่้งสารก็รู้สึกดีเพราะได้เสนอ
ใหผู้รั้บสารทราบแลว้ 

(1.2.2) จุดจบัใจ (Appeal) เช่น การให้ขอ้มูลโดยอา้งอิงจุดจบัใจเชิงเหตุผล อาทิ 
สถิติ หลกัฐานต่าง ๆ หรือการใหข้อ้มูลโดยการอิงจุดจบัใจเชิงอารมณ์ เช่น การเนน้อารมณ์เชิงความ
น่ากลวั (Fear Appeal) เชิงตลกขบขนั (Humor Appeal) การใชเ้พลงประกอบ หรือมีรูปแบบท่ีเขา้ใจ
ง่าย อาจท าให้ผูช้มเกิดความสนใจซ่ึงไม่มีรูปแบบตายตวั ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของผูรั้บสาร ส่ิง
ส าคญัก็คือ พยายามท าให้รูปแบบและเน้ือหาเก่ียวขอ้งกนัเป็นประโยชน์กบัตวัผูรั้บสารในทางใด
ทางหน่ึง เขา้ใจง่ายก็จะท าใหผู้รั้บสารใหค้วามสนใจ 

(1.2.3) ความถ่ี (Frequency) ความถ่ีมีผลอยา่งมากในการเรียนรู้และโนม้นา้วต่าง 
ๆ แมว้่าเน้ือหาไม่น่าสนใจ ความถ่ีในการน าเสนอจะตอ้งมีปริมาณท่ีเหมาะสม ในทางตรงกนัขา้ม
หากมีการน าเสนอถ่ีมากจนเกินไป เน้ือหาท่ีถูกเสนอซ ้ า ๆ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงก็อาจจะไม่
ไดผ้ล และท าให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายและสามารถน าไปสู่ผลกระทบแบบยอ้นกลบั ไม่
เป็นไปดงัท่ีผูส่้งสารตอ้งการ (Boomerang Effect) ซ่ึงผลกระทบยอ้นกลบัดงักล่าว คือผลท่ีเกิดจาก
การด าเนินงานหรือข้อเสนอบางอย่างท่ีเม่ือถูกน ามาใช้แล้วผลท่ีได้จะมิใช่ผลท่ีแท้จริงตามท่ีผู ้
ด าเนินงานเสนอเอาไว ้แต่กลบัมีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายแก่ความคิดดั้งเดิมของผูส่้งสาร
เอง ดว้ยเหตุน้ี การน าเสนอควรมีความหลากหลายควบคู่ไปกบัความถ่ีและควรน าเสนอในช่วงเวลา
ท่ีผูช้มให้ความสนใจ การน าเสนอในเวลาท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายอาจไม่เกิดประโยชน์ ดงันั้น การเลือก
เวลาในการน าเสนอก็เป็นส่ิงส าคญั Roger (2514) อา้งถึงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2540) ให้
ความเห็นวา่การส่งสารซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง จะท าให้สารนั้นถูกยอมรับโดยผูรั้บสารมากข้ึน และท าให้
ผูรั้บสารจ าเน้ือหาสารไดดี้ข้ึนและมีประสิทธิภาพในการจูงใจมากข้ึน การออกแบบเน้ือหาสารตอ้ง
สอดประสานกบัเป้าประสงค์ของผลกระทบท่ีได้วางไวใ้นขั้นตอนแรกโดยค านึงว่าควรกล่าวถึง
อะไร และใชรู้ปแบบการน าเสนออยา่งไร อาทิ ควรให้เน้ือหาสารทั้งดา้นดี ดา้นเสีย หรือเพียงดา้น
เดียว (Positive VS Negative Appeals) ใช้สารท่ีกระตุ้นให้เกิดความกลัวหรือเป็นการเสนอแนะ
เหตุผล (Fear Rational Appeals) การให้ขอ้สรุปท่ีชัดเจนหรือเปิดไวใ้ห้คิดเอง (Definite VS Open 
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Conclusion) การน าเสนอซ ้ า ๆ หลายคร้ังในเร่ืองท่ียากต่อความเขา้ใจก็อาจให้ผลดีกวา่การพูดเพียง
คร้ังเดียวแลว้จบกนั 

(1.3) กลุ่มเป้าหมาย (Target Groups) กรณีน้ีไม่ได้หมายถึงการด าเนินการเลือก
กลุ่มเป้าหมายใหม่ แต่หมายถึงการแสวงหาวิธีในการท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจแก่นหลกั 
ท่ีน าเสนอผ่านบรรยากาศต่าง ๆ ในสารและมีปฏิกิริยาต่าง ๆ ต่อสารท่ีได้รับในแต่ละคร้ัง เช่น 
ความคิดคลอ้ยตาม การตั้งค  าถามเชิงวิเคราะห์กบัขอ้ความหลกั และการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
  ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2548) สรุปว่า กลยุทธ์ดา้นสารให้ความส าคญักบัการจดั
วางองค์ประกอบส าคัญต่าง ๆ ของแนวคิดหลักโดยรวม (Total Concept) คือสาระส าคัญหรือ
ประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอสู่สังคมใหมี้ความชดัเจนและมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 (2) กลยุทธ์ดา้นการใชส่ื้อ กลยุทธ์ดา้นการใชส่ื้อ มี 4 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ แนวทางเชิง
ลบ แนวทางเชิงบวก แนวทางอ่ืน ๆ และการใชส่ื้อแบบผสมผสาน 
  (2.1) แนวทางเชิงลบ มี 3 ลกัษณะหลกั ไดแ้ก่ การน าเสนอประสบการณ์ตรงใน
การเผชิญปัญหา เป็นแนวทางท่ีมุ่งเน้นการเขา้ถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน
เหตุการณ์จริงและผ่านบุคคลท่ีประสบปัญหาจริงเพื่อตอกย  ้าและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของผู ้
เผชิญปัญหาไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีนกัรณรงค์ตอ้งการให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการใช้
บุคคลท่ีน่าเช่ือถือท าหน้าท่ีส่ือสารกบัสาธารณชนผ่านการให้สัมภาษณ์เก่ียวกบัมุมมองหรือขอ้มูล
ต่าง ๆ ส าหรับอีกแนวทาง คือการสร้างแรงกดดนัผา่นกลุ่มแนวร่วม ลกัษณะดงักล่าวเป็นกลยุทธ์ท่ี
มุ่งเน้นไปยงักลุ่มบุคคลท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเขา้ร่วมมือเป็นภาคีส าคญัในการรณรงค์ต่อไป โดยการ
ด าเนินการมกัท่ีจะมุ่งเนน้ใหบุ้คคลกลุ่มต่าง ๆ เห็นวา่ตนเองควรลุกข้ึนมาต่อตา้นส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์

(2.2) แนวทางเชิงบวก แนวทางการจดักิจกรรมลกัษณะน้ีเป็นการจดักิจกรรมเชิง
ทางเลือก ซ่ึงเป็นแนวทางการรณรงคท่ี์ไดรั้บความนิยมในลกัษณะท่ีหลีกเล่ียงการแตะตอ้งกบัสภาพ
ปัญหาโดยตรง เน้ือหาของการรณรงค์อาจจะมุ่งเนน้ไปท่ีการช้ีเห็นความส าคญัของการใชเ้วลาว่าง 
ในฐานะทางออกพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ มกันิยมใชศิ้ลปิน ดารา หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
ด าเนินการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายผา่นส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจหรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ี
เป้าหมาย เพื่อกระตุน้กลุ่มเป้าหมาย 

(2.3) แนวทางอ่ืน ๆ มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การเลือกน าเสนอประเด็นใหส้อดคลอ้งกบั
บุคลิกของส่ือและความสนใจของสังคม ในกรณีน้ีพบว่า นักรณรงค์บางกลุ่มจะพยายามติดตาม
ขอ้มูลอย่างใกลชิ้ดเก่ียวกบัส่ือและกระแสสังคมว่า ส่ือต่าง ๆ มีบุคลิกเฉพาะอยา่งไร นิยมน าเสนอ
ประเด็นอะไร และน าเสนอในลกัษณะแบบใด ประเด็นอะไรท่ีก าลงัเป็นกระแสความสนใจของ
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สาธารณชน โดยนกัรณรงคจ์ะน าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในการรณรงคแ์ละ
ติดต่อขอความร่วมมือไปยงัส่ือดงักล่าว เพื่อน าเสนอประเด็นการรณรงค์ในมิติท่ีสอดคล้องกับ
บุคลิกลกัษณะของรายการดงักล่าว พร้อมกบัความตอ้งการดา้นขอ้มูลและเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
อีกลกัษณะ คือ การวางตนให้พร้อมท่ีจะให้ข่าวเสมอ ในกรณีน้ีพบวา่นกัรณรงคจ์  าเป็นตอ้งติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในส่ือมวลชนเสมอโดยเฉพาะในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนและพร้อมท่ีจะติดต่อ
ประสานงานกบัส่ือในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ ในขณะเดียวกนัก็มีบุคคลท่ีพร้อมจะใหข้อ้มูลดงักล่าว 

(2.4) การใช้ส่ือแบบผสมผสาน นอกจากแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ กลยุทธ์การใช้
ส่ืออีกกลยุทธ์หน่ึงของโครงการรณรงคท่ี์ใช้กนัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ การผสมผสานช่องทางการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนั ทั้งน้ี เพราะการก าหนดส่ือเพียงส่ือเดียวไม่มีก าลงัมากพอท่ีจะ
พฒันาความรู้ สร้างทศันคติและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดส้มบูรณ์แบบ นอกจากน้ี ยงัพบว่า การ
ตดัสินใจของบุคคลในการยอมรับหรือให้การสนบัสนุนไม่ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือมวลชนเพียง อยา่ง
เดียว แต่มาจากบุคคลซ่ึงคนเหล่านั้นให้การยอมรับและให้ความเช่ือถือมากกวา่ (Type of Appeals) 
และสามารถแบ่งรูปแบบในการน าเสนอ จ าแนกเป็นการก าหนดกลยุทธ์สารท่ีเร้าความกลวัการ
น าเสนอโดยใช้หลกัเหตุผล การน าเสนอสารจากกลุ่มอา้งอิงหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม การ
น าเสนอสารท่ีเนน้ขอ้ความสะดุดหูสะดุดตาและการสร้างสัญลกัษณ์ร่วม 

(2.4.1) การก าหนดกลยุทธ์สารท่ีเร้าความกลวั (Fear Drive Model) เป็นการ
สร้างอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายวิธีหน่ึง เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติและ
พฤติกรรมซ่ึงเป็นวิธีการสร้างจุดสนใจท่ีไม่ไกลตวัผูรั้บสาร สร้างความรู้สึกให้เป็นเร่ืองใกลต้วัของ
ปัจเจกบุคคลโดยเน้ือหาสารท่ีสร้างความกลวัอาจประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

(2.4.1.1) ข้อมูลเก่ียวกับขนาด (Magnitude) ของปัญหา เช่น ขณะน้ี
ประเทศไทย มีปัญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เฉพาะความเสียหายจากการคอร์รัปชันใน
ภาคเอกชนของไทย ปี ๆ หน่ึงมีมากกวา่ห้าพนัลา้นบาท เน้ือหาการช้ีวา่หากยงัไม่มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ปัญหาจะลุกลามบานปลายจนยากแก่การควบคุม เช่น หากคนไทยยงัคงคิดวา่การทุจริต
คอร์รัปชนัเป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีไม่เสียหาย สักวนัหน่ึงประเทศชาติก็จะลม้จม 

(2.4.1.2) ใช้ภาพการกระท าท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เปล่ียนร้ายให้
กลายเป็นดี เช่น ช่วยกนัสอดส่องคนโกงบา้นกินเมือง ก่อนท่ีเราจะไม่มีบา้นบา้นเมืองใหใ้ครกิน 

(2.4.1.3) ให้ความมัน่ใจว่าผูรั้บสารสามารถท าพฤติกรรมดงักล่าวไดแ้น่ 
เช่น ฝึกตนให้ตรงต่อเวลา เสริมสร้างนิสัยความซ่ือสัตย ์จุดเร่ิมตน้ของการปูองกนัการทุจริตใน
อนาคต 
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(2.4.2) การน าเสนอสารโดยใชห้ลกัเหตุผล (Rational) เป็นการอา้งถึงสาเหตุหรือ
ท่ีมาวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากอะไร วิธีน้ีนบัเป็นวิธีการท่ีสร้างความน่าเช่ือถือของสาร
ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะยอ่ย คือ การอา้งเหตุผลแบบนิรนยั (Deduction) การ
อา้งเหตุผลแบบอุปนัย (Induction) และการอา้งเหตุไปสู่ผล (Cause and Effect) หรือผลไปสู่เหตุ 
(Effect and Cause) หรือผลหน่ึงไปสู่ผลหน่ึง (Effect to Effect) 

(2.4.3) การน าเสนอสารจากกลุ่มอา้งอิงหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม (Status) 
เป็นกลยุทธ์ท่ีใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นผูน้ าสังคมในการจูงใจให้กบัผูรั้บสารเกิดความน่าเช่ือถือ
คลอ้ยตาม ใชส่ื้อบุคคลท่ีเป็นผูน้ าทางความคิดหรือเป็นกลุ่มอา้งอิง (Reference Group) กลยทุธ์น้ี จะ
เร่งให้เกิดการยอมรับชกัจูงใจ และหวา่นลอ้มให้กลุ่มเป้าหมายศรัทธา เลียนแบบและปฏิบติัตามใน
ท่ีสุด โดยลกัษณะดงักล่าวผูน้ าเสนอสาร (Presenter Style) ในการวางกลยุทธ์ของสารนั้น รูปแบบ
การน าเสนอสารท่ีตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีพึงปรารถนานั้น จะพิจารณาถึงปัจจยัของผูส่้ง
สารหรือลกัษณะผูน้ าเสนอสาร (Presenter) ซ่ึงในท่ีน้ีจะพิจารณาวา่เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ีเป็น 
“สาร” ท่ีมีอิทธิพลต่อการน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของบุคคลอยู่อย่างมาก โดยนกัวิจยัไดป้ระเมิน
จากบุคลิกลกัษณะต่าง ๆ ของ Presenter ท่ีสนใจศึกษากนั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

(2.4.3.1) ความน าเช่ือถือและไวว้างใจ (Reliability and Trustworthiness) 
เช่น ความจริงใจ ซ่ือสัตย ์วางใจได ้ 

(2.4.3.2) ความเช่ียวชาญสามารถ (Expertness) เช่น การผ่านการศึกษา 
อบรม มีความรู้เขา้ใจ ความช านาญเฉพาะเร่ืองท่ีน าเสนอ 

(2.4.3.3) ลกัษณะความคุน้เคยและคลา้ยคลึงในปัญหาท่ีผูรั้บสารเป้าหมาย
เคยประสบ ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งตวัน าสารกบับุคคลท่ีตอ้งส่ือไปถึง 

(ง) ความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงและบุคลิกดี (Dynamism) เช่น มี
ชีวติชีวาไม่น่าเบ่ือส าหรับเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ 
 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2548) สรุปไวว้่า การใช้พรีเซนเตอร์มกันิยมใช้ศิลปิน ดารา 
หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงด าเนินการชกัชวนกลุ่มเป้าหมายผา่นส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจหรือ เขา้ร่วมกบั
กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อกระตุน้กลุ่มเป้าหมาย 
 ค าว่า “พรีเซนเตอร์” (Presenter) หรือตวัแทนท่ีน าเสนอขอ้มูลข่าวสารและอตัลกัษณ์
ต่าง ๆ เป็นอีกยุทธวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในรอบทศวรรษท่ีผา่นมา โดยมกัจะมีการคดัเลือก การ
ประกวด หรือการว่าจา้งคนท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ตามเกณฑ์ท่ีองค์กรก าหนดเขา้มาท าหน้าท่ี
เป็นพรีเซนเตอร์ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ และหรือการผลิตช้ินงานโฆษณาขององคก์รภาคธุรกิจต่าง 
ๆ อาทิ ธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจธนาคาร นอกจากนั้น ในส่วนขององคก์รภาครัฐอาจมีการสรรหา การ
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คดัเลือกและการเช้ือเชิญบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกั หรืออาจเป็นผูน้ าทางความคิดในกลุ่มต่าง ๆ ให้เขา้มา
เป็นพรีเซนเตอร์ในการจดักิจกรรมและการผลิตช้ินงานโฆษณาต่าง ๆ 

(2.4.4) การน าเสนอสารท่ีเนน้ขอ้ความสะดุดหู สะดุดตา (Rhetoric) เป็นแนวทาง
ในการรณรงคท่ี์มุ่งเนน้การใชว้าทะศิลป์ เพื่อสร้างความประทบัใจแก่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน
ทั่วไป เพื่อให้เกิดการพูดกันปากต่อปาก และเพื่อให้เกิดกระแสต่ืนตัวให้กลุ่มเป้าหมายและ
สาธารณชน และเกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการแก่ไขปัญหา อาทิ การรณรงคป้์องกนัและปราบปราม
การทุจริตท่ีใชป้ระโยคสั้น ๆ ชวนใหคิ้ดวา่ “ยอมไหม ถา้ใครจะโกง” 

(2.4.5) การสร้างสัญลักษณ์ร่วม (Symbols) เป็นแนวทางท่ีมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้สึกในเชิงอารมณ์ (Emotional Appeal) เพื่อให้กลุ่มบุคคลเกิดความรู้สึกร่วมส านึก ค านิยม 
ความร่วมมือหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกนั (ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ, 2546 : 143) 
จากการวจิยั เร่ือง การส่ือสารสุขภาพ ศกัยภาพส่ือมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพพบวา่ นกัรณรงค์
ไดมี้การพยายามคน้หาสัญลกัษณ์ร่วมท่ีพึงประสงคข์องกลุ่มเป้าหมายและใชส้ัญลกัษณ์ดงักล่าวเป็น
ช่องทางในการกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงระดบัต่าง ๆ ร่วมกนั ซ่ึงสัญลกัษณ์เหล่าน้ี อาจมีทั้ง
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ ธงต่อตา้นยาเสพติด เพลง หรือสัญลกัษณ์ท่ีมีความเป็นนามธรรม เช่น 
ความสวยงาม เป็นตน้ การใชส้ัญลกัษณ์ เช่น การจดัวางองคป์ระกอบดา้นสี แสง เงา และการใชว้สัดุ
อ่ืนประกอบ การน าเสนอ ตลอดจนการสะทอ้นผา่นบุคลิกลกัษณะของพรีเซนเตอร์ท่ีน าเสนอผ่าน
สารอีกดว้ย 
 2.7.5 ขั้นตอนการรณรงค ์

 การรณรงคป์ระกอบดว้ย 5 ขั้นตอนหลกั (หริสุดา ปัณฑวนนัท,์ 2544) ดงัน้ี 
 1. การหยั่ง รู้ความต้องการ (Needs) เ ป้าหมาย (Goals) และความสามารถของ

ก ลุ่ม เ ป้ าหมาย  (Capabilities of target audiences) เ ป็นการ ริ เ ร่ิมการรณรงค์  เพื่ อป รับภาพ
กลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน ศึกษาบุคลิก ความคิด ทศันคติ ความรู้สึก รูปแบบการด ารงชีวิต ซ่ึงจะท าให้
พบ “คนสร้างปัญหา” (Problem Behavior) ในขั้นตอนแรกน้ีนักรณรงค์จึงต้องระบุ “คนสร้าง
ปัญหา” ใหช้ดัเจนวา่คือใคร มีพฤติกรรมอยา่งไร 

 Salcedo และคณะ (อา้งถึงในหริสุดา ปัณฑวนันท์, 2544) สรุปว่า “ด่านแรกของการ
รณรงคคื์อ เน้ือหาสารท่ีตอ้งไปถึงผูรั้บสารเป้าหมาย ความหวงัวา่จะเกิดผลอะไรตามมานั้น เร่ิมจาก
ตรงน้ีเอง” การศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ถ่องแทจึ้งเปรียบเสมือนการปรับภาพการรณรงค์ให้คมชัด
ยิง่ข้ึน 

 2. มีการวางแผนการรณรงคแ์ละการผลิตอยา่งมีระบบ ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน 
(ชาญชยั เจริญลาภดิลก, 2539 อา้งถึงในหริสุดา ปัณฑวนนัท,์ 2544) 
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1) การวางเป้าหมายทางการส่ือสาร (Communication Goals) การวางแผนโครงการ
รณรงคเ์พื่อเขา้ถึงส่ือมวลชน จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัผลกระทบ
ของเน้ือหาสารท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมาย โดยหน่วยงานหรือองค์กรต้องก าหนด
เป้าหมายท่ีชดัเจนวา่เป็นการใหค้วามรู้ สร้างทศันคติ เปล่ียนพฤติกรรม หรือทั้งสามอยา่งรวมกนั 

2) กลยุทธ์ “สาร” (Message Strategy) เม่ือมีเป้าหมายท่ีแน่นอนแลว้ จ าเป็นตอ้ง มี
การก าหนดและพฒันาสาร ซ่ึงถือเป็นแก่นส าคญัในการรณรงค ์เพื่อสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย
และเขา้ถึงจิตใจของผูรั้บสาร รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบท่ีตอ้งการตามมา ประสิทธิภาพของสาร
ส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับลักษณะการเร้าอารมณ์ท่ีใช้ (Type of Appeals) รูปแบบการน าเสนอ 
(Presentation Style) รวมไปถึงปัจจยัดา้นผูส่้งสารท่ีมีอิทธิพลน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางทศันคติ
ของบุคคลอยา่งมาก (ชาญชยั เจริญลาภดิลก, 2539 อา้งถึงในหริสุดา ปัณฑวนนัท,์ 2544) 

3) ช่องทางการแพร่กระจาย (Message Distribution) เม่ือไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีแน่นอน
นกัรณรงค์จะวางแผนการใช้ส่ือเพื่อถ่ายทอด “สาร” ไปยงัผูรั้บสารอย่างทัว่ถึง ซ่ึงการใช้ช่องทาง
แพร่กระจายตอ้งมีอย่างสม ่าเสมอ คอยกระตุน้ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และท่ีส าคญัคือ การ
ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในการรณรงค ์

 3. มีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง คือ การท าการประเมินก่อนการเร่ิมท าการรณรงค์
ระหวา่งการรณรงค ์และหลงัจากด าเนินกิจกรรมการรณรงค์เสร็จส้ินแลว้ เพื่อให้สามารถประเมิน
ความส าเร็จ และเช็คตอบกลบั (Feedback) และน าไปแกไ้ขปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนไป ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดต้รง 

 4. มีการผสมผสานบทบาทของการส่ือสารมวลชน (Mass Media) และการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) กิตติ กนัภยั (2543) ให้แนวคิดเก่ียวกบัการใชส่ื้อใน 
การรณรงค์ว่า การรณรงค์ตอ้งอาศยัช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ได้แก่ ส่ือมวลชนเพื่อการ
แพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร การสร้างความส านึกรู้ และการเพิ่มพูนความรู้ในวงกวา้ง รวมทั้งการใช้
ช่องทางการส่ือสารระหว่างบุคคลเพื่อการก่อรูป (Forming) เปล่ียนแปลง และกระตุน้เร้าทศันคติ 
และเพื่อระดมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาในระดบัปัจเจกในเชิงลึก การส่ือสารระหวา่งบุคคล 
ยงัช่วยให้เน้ือหาสาระของการรณรงค์ท่ีผูกติดกบับริบททางสังคม (Social Context) มีความหมาย
ต่าง ๆ ได ้โดยมองผา่นช่องทางการส่ือสารแบบต่างๆ อนัไดแ้ก่ ส่ือมวลชน (Mass Media) การพูดคุย 
ในกลุ่มย่อย (Small Discussion Group) และเครือข่ายการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Networks) 

 5. การคดัสรรส่ือท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสรรหาช่องทางท่ีสามารถ
ส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด หลงัจากนกัรณรงคไ์ดว้างแผนการส่ือสาร 
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พฒันาสาร มาในขั้นตอนตน้แลว้ การก าหนดส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นแรงส่งให้สาร
มีพลงัในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 

 การปฏิบัติตามขั้นตอนพื้นฐานของการรณรงค์ทั้ ง 5 ขั้นตอนน้ีจะก่อให้เกิดความ
ต้องการท่ีจะเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงและความต้องการท่ีจะประมวลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน 
(Ronald E. Rice & William J. Paisley) 
 2.7.6 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการรณรงค ์

 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนภายหลงัท่ีได้ริเร่ิมท ากิจกรรมการรณรงค์ สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. ผลกระทบท่ีเกิดกบัปัจเจกบุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายและเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 
การเปล่ียนแปลงในระดับน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงความคิด ทัศนคติของปัจเจกบุคคล อันท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 

 2. ผลกระทบท่ีเกิดต่อกลุ่ม จะเกิดข้ึนเม่ือปัจเจกบุคคลท่ีเป็นหน่วยหน่ึงๆ ของกลุ่ม มี
เจตนารมณ์ท่ีจะประพฤติปฏิบติัไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและตอ้งการเหมือนกนั 

 3. ผลกระทบท่ีเกิดต่อสังคม เม่ือกลุ่มคนหลายๆ กลุ่มมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั เม่ือสะสมจ านวนมากข้ึน พฤติกรรมนั้นก็จะไดรั้บการยอมรับจากคนในสังคม และเม่ือเวลา
ผา่นไป พฤติกรรมนั้นก็จะกลายเป็นปทสัถานของสังคมในท่ีสุด เพราะการเปล่ียนแปลงของบุคคล
หน่ึงแพร่กระจายไปสู่กลุ่มย่อยต่างๆ สามารถท่ีจะสร้างเป็นพลงัก่อนให้เกิด การเปล่ียนแปลงใน
สังคมได ้
 อน่ึง การศึกษาการรับรู้ส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ
ดีของบุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) ภายใต้
กรอบการวิจัยน้ี ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสารรณรงค์ อันได้แก่ เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูลหรือประเด็นในการรณรงค ์กลยุทธ์ทางการส่ือสาร ช่องทางการ
ส่ือสาร และการวิจยั อีกทั้ง ใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของส่ือรณรงคส่์งเสริม
สุขภาพของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 นอกจากน้ี แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารรณรงค์ข้างต้นไม่เพียงแสดงให้เห็นถึง
องค์ประกอบของการส่ือสารรณรงค์ท่ีชัดเจนเท่านั้น แต่แนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวยงัแสดงถึง
กระบวนการขั้นตอนการส่ือสารรณรงค์โดยทัว่ไปและลกัษณะของการส่ือสารรณรงค์ท่ีประสบ
ความส าเร็จตามทรรศนะของนกัวิชาการแต่ละคน ซ่ึงหลกัแนวคิดและทฤษฎีน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ช่วยในการศึกษาวิจยั การรับรู้ส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายการส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผูว้ิจยัไดน้ า
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ทฤษฎีน้ีมาเป็นแนวทางในการท าแบบสอบถามเก็บขอ้มูลการวิจยัในส่วนของการเปิดรับส่ือของ
บุคลากรภายในองคก์ร สสส. ท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพ ผา่นการรณรงค ์วา่การ
ท่ีองค์กรใช้วิธีการรณรงค์แบบใดบา้ง สามารถเขา้ถึงบุคลากรภายใน สสส. หรือไม่ และส่งผลให้
เกิดการเปิดรับและมีการตอบสนองต่อส่ือท่ีส่ือออกไปว่าผลเป็นอย่างไร การณรงค์แบบใดท่ี
สามารถเชิญชวนใหบุ้คลากรมีทศันคติและการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมขององคก์รมากนอ้ยเพียงใด 
 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ตามแผนการด าเนินงานของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดร้ะบุรายละเอียดแผนหลกัการด าเนินงานในดา้นบุคลากรและ
องคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไวด้งัน้ี 

 การพฒันาบุคลากรถือเป็นหัวใจในการขบัเคล่ือนองค์กรในปี 2559 และได้เพิ่มงาน
ทางดา้นการพฒันาองค์กรเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์อีกดว้ย โดยยงัคงยึดการพฒันาบุคลากร
และองค์กรตามแนวค่านิยมหลัก (Core values) ท่ีจะน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมการท างานท่ี
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร ไดแ้ก่ การมีวิสัยทศัน์คิดใหม่อยา่งสร้างสรรค ์(Be innovative) 
หวงัผลลพัธ์เพื่อส่วนรวม (Collective impact) กระตือรือร้นท างานเชิงรุก (Be proactive) มุ่งหวงัผล
ท่ีย ัง่ยืน (Sustainable) มีจิตสาธารณะ (Public-minded) ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ (Health conscious) 
รวมทั้งมีสมดุลในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า อีกทั้งยงัสามารถขบัเคล่ือนให้ สสส. เป็น
องคก์รตน้แบบดา้นการสร้างเสริมสุขภาวะได ้โดยยทุธศาสตร์และการด าเนินงานประกอบดว้ย 
 1. การพฒันาระบบสายความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน (Career development) ของ
บุคลากรใน สสส. ให้มีความชดัเจนในการเล่ือนระดบั การพฒันาสมรรถนะหลกั และสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งท่ีสอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ระบบการประเมินผลท่ีเท่ียงธรรม
โปร่งใส ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถดึงคนเก่งคนดีไวก้บัองคก์ร 
 2. การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหาร (HR for Non-HR) เนน้
การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานบุคลากรขององค์กรให้สูงข้ึนผ่านทางผูบ้ริหารตามสายงาน 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตามหลกัการขยายของเขตของการกระจายอ านาจของการบริหารงานทั้ง งาน-เงิน-
คน ลงไปสู่ระดบัปฏิบติัการอย่างสมบูรณ์ โดยการพฒันาจะท าผ่านกลไกหลาย ๆ ด้าน เช่น การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การสอนแนะน างาน (Coaching) การใหค้  าปรึกษา (Mentoring) เปนตน้ 
 3. การพฒันาการสรรหาบุคลากรเชิงรุก โดยพฒันาระบบการคดัเลือกบุคลากรเชิงรุก
ต่อเน่ืองจากแผนหลกั โดยเน้นการคดัเลือกบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะ
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และวฒันธรรมองค์กร ผ่านกลไกการพฒันาท่ีส าคัญ เช่น โครงการเจ้าหน้าท่ีฝึกหัด (Trainees 
project) โครงการนกัศึกษาฝึกงาน เป็นตน้ โดยการสรรหาบุคลากรเชิงรุกน้ี เป้าหมายไม่เพียงแต่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรภายใน สสส. เท่านั้ น แต่ยงัตอบสนองต่อความต้องการ
บุคลากรดา้นการพฒันาสังคมและสร้างเสริมสุขภาพในภาคีเครือข่ายอีกดว้ย 
 4. การพฒันาองค์กร (Organization development) เน้นการพฒันาใน 3 ส่วนคือ การ
พฒันาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในกลุ่มงาน การพฒันาโครงสร้างการบริหารงานให้มีความ
คล่องตัว มีการกระจายอ านาจและกระบวนการท างานท่ีชัดเจน และการพฒันาให้บุคลากรมี
พฤติกรรมคาดหวงัท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร 
 5. การส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององค์กร ผ่านการเสริมสร้างวฒันธรรมและการส่ือสาร
ภายในองค์กรให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์กร จดัท ากลยุทธ์และแผนปฏิบติัการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัภายนอกองคก์ร เพื่อใหเ้กิดการรับรู้และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในกลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชนทัว่ไป รวมทั้งการจดัท าและทบทวนแผนส่ือสารขององค์กรเพื่อรับมือกบั
การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤติ 
 ค่านิยม – วฒันธรรมองค์กร (ThaiHealth Way) ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
      วฒันธรรมองค์กร (Organizational culture) หมายถึง แนวทางท่ีไดย้ึดถือปฏิบติักนัใน
องค์กร ซ่ึงวฒันธรรมองค์กรจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ 
ยกตวัอยา่งวฒันธรรมองคก์รของบริษทัญ่ีปุ่น คือ ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินยั เม่ือไหร่ก็
ตามท่ีบางส่ิงบางอยา่งไดก้ลายเป็นวฒันธรรม มนัจะก่อให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกนั น ามาซ่ึงพลงั 
และทา้ยท่ีสุด กลายเป็นภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีทุกคนรับรู้ จดจ าและเขา้ใจไดต้รงกนั 
      การสร้างวฒันธรรมให้กบัองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ือง
ส าคญั ทุกคนรู้ดีวา่ ทุกปัญหาในองคก์ร ลว้นแลว้แต่มีตน้ตอมาจาก ความไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
..และเพราะ...พนกังานทุกคนคือสินทรัพยท่ี์มีค่าต่อองค์กร และทุกคนเป็นพลงัส าคญัในการร่วม
สร้างคุณค่าของงานทั้งระดบับุคคลและระดบัองค์กร ดว้ยการน าคุณค่าองค์กร สสส. เป็นพื้นฐาน
ความคิดและการท างาน ดงันั้น ปัจจยัท่ีจะช่วยท าให้องคก์รของเรามีวฒันธรรมท่ีเข็มแขง็ คือ คนใน
องค์กรตอ้งมี "ความเช่ือ" เหมือนกนั เราเรียกความเช่ือน้ีว่าเป็น Shared Values หรือค่านิยมร่วม 
เพราะเม่ือเรามีความเช่ือเหมือนกนั เราก็มีโอกาสมากท่ีจะมีเป้าหมายเดียวกนั เม่ือมีเป้าหมายเดียวกนั 
ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งจะส่ือสารกนัไดรู้้เร่ืองมากข้ึน มีทิศทางเดียวกนัมากข้ึน และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง 
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 องคก์ร สสส. เป็นองคก์รรัฐแบบใหม่ มีภารกิจใหม่ ท าให้ผูค้นใน สสส ตอ้งเรียนรู้ถึง
ตวัตนขององค์กรตวัเองท่ีจะสอดคล้องกบับริบทใหม่รอบตวั  สิบปีผ่านไป การเรียนรู้นั้นเร่ิมตก
ผลึก  จนไดพ้ฒันา 2 คุณลกัษณะ Public mind, Health conscious และ 4 คุณค่า Innovative, Proactive, 
Collective Impact, Sustainability  ซ่ึงลว้นผ่านการทดสอบปฏิบติัและเรียนรู้  จนเช่ือมัน่ว่า จะเป็น
เบา้หลอมส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึงแนวทางปฏิบติัใหค้นของ สสส และองคก์รเคล่ือนไปสู่จุดมุ่งหมาย เรา
เช่ือวา่การมีวฒันธรรมองค์กรท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้เราเป็นผูน้ าสู่ความส าเร็จท่ี
ย ัง่ยืนและมัน่คง แต่อะไรท่ีเป็นรากฐานให้กบัวฒันธรรมองค์กร? กุญแจส าคญัคือการมีค่านิยมสู่
วฒันธรรมองค์กรท่ีมีความหมายและสามารถท าไดจ้ริง  โดยวฒันธรรม สสส.(ThaiHealth Way) 
ประกอบไปดว้ย “2 ความเป็นเรา” และ “4 คุณค่า”  (2 Ourselves and 4 Values)  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1  วฒันธรรม สสส.(ThaiHealth Way) 
 

2 ความเป็นเรา Quotes ของผู้บริหาร สสส. ค าอธิบาย (Description) 
คณุลกัษณะเด่น (Key 

attributes) 

 Health Concious 
(ใส่ใจสุขภาพ) 

 

“การใส่ใจสุขภาพ ถือ เ ป็น
จุดเ ร่ิมต้นสู่ความส าเร็จของ
ภารกิจ สสส. ด้วยความหมาย
ท่ีว่า ‘การสร้างเสริมสุขภาพ 
ด้วยการส่งเสริมให้คนทุกคน 
ทุกองค์กร ทุกพ้ืนท่ี รักและใส่
ใจสุขภาพ’ การท่ีพวกเราจะ
ผลกัดนัภารกิจอนัยิ่งใหญ่น้ีได้
ส าเ ร็จ จ าเ ป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้อง
เร่ิมตน้จาก คนของ สสส. เอง  
เ ร่ิมได้จากความเ ช่ือ  ความ
ศรัทธา และความมุ่งมั่น เพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพ” 

โดย 
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ 

ผูจ้ดัการ สสส. 

  ฉันเช่ือในเร่ืองการมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง ใชชี้วิตอย่างสมดุล เป็น
สุขทั้ งกาย ใจ และจิตวิญญาณ 
โดยเร่ิมต้นจากตนเองและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีใหค้นรอบขา้งได ้

 มีความเข้าใจค าว่า  “สุข
ภาวะ” ทั้ งกาย ใจ และจิต
วญิญาณ (หรือคุณค่าในการ
ใชชี้วติ) 

 คน้หา และสร้างสมดุลใน
การใช้ชีวิตของตนเอง ว่า
ปกติของชีวิตคืออะไรและ 
เลือกท่ีจะรับ หรือท าในส่ิง
ท่ีเขา้กบัดุลยภาพนั้น 

 ยกระดับของคุณภาพ และ
คุณค่าการใช้ชีวิตของตน 
ของคนรอบตวั ชุมชน และ
สงัคม  

 เ ป็ น ต้ น แ บ บ แ ล ะ แ ร ง
บนัดาลใจในการใส่ใจ “สุข
ภาวะ” ของตนเองสู่สังคม
และคนอ่ืน โดยการปฏิบัติ 
และใหข้อ้มูลเม่ือตอ้งการ 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

2 ความเป็นเรา Quotes ของผู้บริหาร สสส. ค าอธิบาย (Description) 
คณุลกัษณะเด่น (Key 

attributes) 

Public mind 
(จติสาธารณะ) 

 

“ จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  ถื อ เ ป็ น
คุณลักษณะท่ีแสดงถึงการเอา
ใจใส่เร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม รวมไป
ถึงความกลา้ของจิตใจท่ีพร้อม
จะเสียสละ สสส. เป็นองคก์รท่ี
ท างานร่วมกับภาคีเป็นหลัก 
ก าร มี จิ ตสาธารณะ จึ ง เ ป็ น
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส า คั ญ ข อ ง
คนท างานในองคก์ร สสส. 

โดย 
คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 

ผูอ้  านวยการส านกัสนบัสนุน
สุขภาวะชุมชน 

 

  ฉันเช่ือว่าคุณค่าของคน คือการ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ
สร้างส่ิงท่ีดี และมีคุณค่าให้แก่
สั งคมส่วนรวม  และฉัน รู้ สึก
ภาคภูมิใจท่ีไดส้ร้างส่ิงท่ีดี รวมทั้ง
ช่ืนชมยินดี และยกย่องผู ้อ่ืนท่ี
สร้างคุณค่าและส่ิงท่ีดีเช่นกนั ฉนั
เขา้ใจว่าการสร้างส่ิงท่ีดีตอ้งเร่ิม
จากตนเอง คนรอบตวั ครอบครัว 
หน่วยงาน และสังคมไปพร้อมๆ 
กนัจนเกิดเป็นค่านิยมร่วมกนั    

 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และพร้อมสละตนเองเพื่อ
สร้างส่ิงท่ีดีข้ึน 

 มีความเขา้ใจถึงผลกระทบ
และความเ ช่ือมโยงของ
หน่วยต่างๆในสงัคม วา่การ
ส า เ ร็ จ ค น เ ดี ย ว ไ ม่ ใ ช่
ความส าเร็จท่ีย ัง่ยนื 

 เ ร่ิ ม ต้น จ า กคนรอบตัว 
ครอบครัว หน่วยงาน และ
สังคมไปพร้อมๆกัน โดย
ไม่ละท้ิงส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 มีความภูมิใจในการสร้าง
ส่ิงท่ีดี  

 แสดงความช่ืนชม ยินดี  
แ ล ะ ยก ย่ อ ง คน ท่ี ส ร้ า ง
คุณค่าให้แก่ผู ้อ่ืน จนเกิด
เป็นค่านิยมร่วมกนั 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

4 คณุค่า 
Quotes ของผู้บริหาร สสส. 

ค าอธิบาย (Description) 
คณุลกัษณะเด่น (Key 

attributes) 
Innovative 

(คดิใหม่ 
สร้างสรรค์) 

“ คิดใหม่ สร้างสรรค์ เ ป็น 
DNA ตั้ ง ต้น ท่ี ส า คัญ ข อ ง 
สสส.  เลย ที เ ดี ยว  ด้วยตัว
อ ง ค์ ก ร  ส ส ส . เ อ ง นั้ น 
นานาชาติถือวา่เป็นนวตักรรม
กลไกการเงินท่ีย ัง่ยืนเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะ
กั บ บ ท บ า ท ข อ ง เ ร า ท่ี ว่ า 
“ผู ้สนับสนุนท่ีสร้างสรรค์”
(Innovative  enabler) นัน่เอง” 

โดย 
ทพ.ดร.สุปรีดา อดลุยานนท์ 

รองผูจ้ดัการ สสส. 

  ฉันเข้าใจบริบทของงานอย่าง
ถ่องแทแ้สวงหาความรู้ใหม่อยา่ง
ไม่หยุดย ั้ ง  เ ปิดใจกว้าง รับฟัง
ความเห็นท่ีแตกต่างและความ
เ ป็นไปได้ อ่ืนๆ(พ ร้อมน า ส่ิ ง
ใ ห ม่ ๆ  แ ล ะ แ ต ก ต่ า ง )  ม า
ผสมผสานเพ่ือต่อยอดใหเ้กิดส่ิงท่ี
ดีข้ึนและฉันยึดมั่นในการสร้าง
คุณค่าของงานตนเอง   
 
 

 Listening (เปิดใจรับฟัง)  
 Lateral thinking (คิดใหม่
คิดนอกกรอบ) 

 Value Creation (ต่อยอด 
สร้างคุณค่า) 

 Life long learning (เรียนรู้
ต่อเน่ือง) 

 Cross discipline analysis 
(บูรณาการขา้มศาสตร์) 

Collective 
Impact 

(ร่วมคดิ ร่วม
สร้าง) 

“การปลูกฝังคุณค่า ร่วมคิด 
ร่วมสร้าง ใหอ้ยูใ่น DNA ของ
คน สสส. นั้ น มิใช่เพียงแค่
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
ยทุธศาสตร์ให้เก่งกลา้เท่านั้น 
แต่จ าเป็นตอ้งยกระดบัทางจิต
วิญญาณให้เป็นผูท่ี้พร้อมจะ
ท างานร่วมกับคนอ่ืนและมี
ความเช่ือว่าความส าเร็จจะ
เกิดข้ึนไดจ้ริงตอ้งมาจากทุกๆ
ความพยายามของทุกคน” 

โดย 
รศ.ดร.วิลาสินี อดลุยานนท์ 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ส านกั

ส่งเสริมวถีิสุขภาวะ 

  ฉันตระหนักดีว่าทุกคนมีส่วน
ส าคญัต่อความส าเร็จของงาน ฉัน
จึงพร้อมท่ีจะน้อมรับฟังความ 
(คิด) เห็น เปิดใจ และเคารพในตวั
ผู ้อ่ืน  พร้อมให้การสนับสนุน
เสียสละและมีส่วนในการจุด
ประกาย กระตุ ้น ประสานเพื่อ 
(ความเป็นเจา้ของใน)ความส าเร็จ
ร่วมกนัของทีมงาน 
 
 

 Respect others (เขา้ใจและ
เคารพผูอ่ื้น) 

 Partnership (สร้าง
ความสมัพนัธ์)  

 Success together (ส าเร็จ
ร่วมกนั) 

 Team work (Synergizing) 

 

 



56 
 

ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

4 คณุค่า 
Quotes ของผู้บริหาร สสส. 

ค าอธิบาย (Description) 
คณุลกัษณะเด่น (Key 

attributes) 
Proactive 
(ก้าวล า้ เชิงรุก) 
 

“ความคิดท่ีถูกต้อง และมี
ระบบ เป็นพ้ืนฐานสู่การลง
มือท าอย่างก้าวกระโด ความ
กล้าเป็นเร่ืองดี กล้าคิด กล้า
ริ เ ร่ิม กล้าลงมือ กล้า ก่อน
ใครๆ สร้างคุณค่าของงานท่ี
ตนท า การรู้ทัน รู้ประเด็น 
จดัการไดก้บัความเส่ียงใดๆ ” 

โดย 
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม 
ผูอ้  านวยการ กลุ่มสนบัสนุน
งานติดตามและประเมินผล 

  ฉันค าดการ ณ์และประ เ มิน
เหตุการณ์ล่วงหน้า  อย่างเ ป็น
ขั้นตอนก่อนวางแผนการท างาน 
เพ่ือรองรับส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและ 
พ ร้ อ ม ล ง มื อ ท า  ด้ ว ย ค ว า ม
รอบคอบ มุ่ งมั่น  ทุ่ม เท  และ
ผ ลั ก ดั น ง า น ใ ห้ ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้าหมาย 
   

 Look ahead (คาดการณ์ 
มองเป็นขา้งหนา้) 

 Translate to plan (วาง
ขั้นตอน แผนงาน) 

 Result oriented (รู้บทบาท 
รู้เป้าหมาย และมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท าใหไ้ดต้ามเป้าหมาย)  

 Execute & Accountability 
(กลา้ ลงมือท า) 

 

Sustainability 
(ต่อยอด ต่อเน่ือง) 

“มุมมองและความเขา้ใจงาน
ในภาพกวา้ง ย่อมได้เปรียบ
กวา่การมองในมุมเดียว งานท่ี
มีขั้นตอนชัดเจน ย่อมท าให้
เราก้าวเดินได้อย่างราบร่ืน 
ผลลพัธ์ของงานไม่ไดอ้ยูเ่พียง
แค่ได้ท างาน แต่อยู่ ท่ี การ
ต่อเน่ือง ต่อยอดงานในระยะ
ยาว  ความยัง่ยนือยูท่ี่ผลส าเร็จ 
และการน าไปปรับใช้อย่าง
ต่อเน่ืองในวงกวา้งนัน่เอง” 

โดย 
นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 
ผูอ้  านวยการ ส านกัสนบัสนุน

สุขภาวะองคก์ร 

  ฉนัเช่ือวา่การสร้างคุณค่าหรือส่ิง
ท่ีดี หรือการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
น าไปสู่ส่ิงท่ีดีนั้นตอ้งเร่ิมตน้จาก
ตนเอง (พร้อม)  เปล่ียนแปลง
ตนเอง  สามารถวิ เ คราะห์หา
ต้นเหตุของปัญหา (Root cause) 
เพื่อผลกัดนัการเปล่ียนแปลง (ท่ีดี
ข้ึนในกระบวนการ ระบบ และ
การเรียนรู้ ท่ีจะน าไปสู่การท างาน
อย่างย ัง่ยืนและสามารถขยายผล
ใหค้นอ่ืนๆ) 
 
 

 Self dependent (ความคิด
พึ่งตนเอง) 

 Root cause management   
 Take ownership & Build 

ownership (เป็นเจา้ของ
ร่วมกนั) 

 Driving change 
(เปล่ียนแปลง)  

 Continuous (การท าอยา่ง
ต่อเน่ือง ขยายผล) 

 
ทีม่า: คู่มือส าหรับพนกังานส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หนา้ 8-9. 
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 และผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในส่วนของการห่วงใยใส่ใจสุขภาพ (Health 
conscious) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในค่านิยมหลกั (Core values) และวฒันธรรมขององคก์รน ามาศึกษาใน
เร่ืองของการเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
2.9 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
           ชนญัชิดา ค ามินเศก (2553) การรับรู้ส่ือรณรงค ์Quit Line 1600 สายเลิกบุหร่ีและความ
คิดเห็นของข้าราชการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการรับรู้ส่ือ และความคิดเห็นต่อส่ือรณรงค ์Quit Line 1600 
สายเลิกบุหร่ี และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้กบัความคิดเห็นต่อส่ือรณรงค ์Quit Line 1600 
สายเลิกบุหร่ีของขา้ราชการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ท่ี เคยพบเห็นภาพสัญลักษณ์การรณรงค์ Quit Line 1600 สายเลิกบุหร่ี โดยพบเห็นท่ี
สถานพยาบาล และพบเห็นผ่านช่องทางโทรทศัน์ ช่อง 7 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่า สปอต
โฆษณา ชุดท่ี 3  เร่ืองก าลงัใจมีผลในการจูงใจให้อยากเลิกบุหร่ีมากท่ีสุด เหตุผลเพราะก าลงัใจเป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับผูท่ี้อยากจะเลิกสูบบุหร่ี ถา้คนในครอบครัวคนรอบขา้งให้ก าลงัใจ น่าจะสามารถ
เลิกบุหร่ีได ้และการเลิกสูบบุหร่ีตอ้งมาจากตนเองเป็นส าคญั โดยคิดวา่การรณรงคก์ระตุน้ให้คนสูบ
บุหร่ีอยากเลิกสูบบุหร่ีได้อยู่ในระดับน้อยมาก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างไม่แน่ใจว่าการรณรงค์ท่ีผ่านมา
สามารถท าให้อยากเลิกสูบบุหร่ีไดห้รือไม่ แต่ถา้ตอ้งการเลิกสูบบุหร่ีจะนึกถึงตนเองเป็นอนัดบัแรก 
และคิดว่าสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้ในอนาคต เหตุผลเพราะมีความตั้งใจอยากเลิกสูบบุหร่ีอยู่แลว้ 
ประกอบกบัมีการจ ากดัสถานท่ีสูบมากข้ึนท าให้ลดปริมาณการสูบลง และมีคลินิกอดบุหร่ีจ านวน
มาก 
          สุวนาถ ทองสองยอด (2555) การเปิดรับข่าวสารทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค ห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการเปิดรับข่าวสารทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าท่ี เก่ียวกับบ๊ิกซีของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าจากห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรดา้น เพศ อายุ อาชีพ จงัหวดัท่ีอยู่อาศยั ระดบั
การศึกษา รายไดโ้ดยรวมของครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกนัมีการเปิกรับข่าวสารทางการตลาดใน
ดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนั ทั้งน้ีพบวา่มีเพียงดา้นศาสนาท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารทางการตลาดไม่แตกต่างกันเลย ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกบั
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ พบว่าลกัษณะทางประชากรในดา้นต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
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การซ้ือสินคา้ โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคทั้งในแง่ความถ่ีโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ยอดเงินท่ีซ้ือ วิธีการ
ช าระ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ บุคคลท่ีไปซ้ือ ระยะทาง ความรู้สึกต่อการซ้ือ สาเหตุท่ีซ้ือสินคา้ และ
ร้านคา้ปลีกท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารทางการตลาดกบัพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ พบวา่การเปิดรับข่าวสารทางการตลาดทุกดา้น ทั้งความถ่ี เน้ือหา การรับรู้ และบริการ
การรับรู้เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา การรับรู้เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
สถานท่ีจดัจ าหน่ายและการรับรู้เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่ือสารมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในแง่มุมต่าง ๆ 
         ปิยะนนัท ์บุญณะโยไทย (2556) การรับรู้ และทศันคติ ของผูบ้ริโภคต่อส่ือกิจกรรมการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา เพื่อทราบ
ถึงการรับรู้ ทศันคติ และความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือกิจกรรมการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของ
บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้ท่ีมีต่อส่ือกิจกรรมการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืของบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ในโครงการเอสซีจีรักษน์ ้ าเพื่ออนาคตสร้างฝายใน
ใจคนสู่ชุมชนยัง่ยนืและโครงการซ่อมบา้นสร้างสุขกบัเอสซีจี ประเภทของส่ือมวลชน พบเห็นเดือน
ละคร้ัง ประเภทไม่ผ่านส่ือ พบเห็น 2 เดือนข้ึนไปต่อคร้ัง ส่วนทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือ
กิจกรรม พบวา่ ตวัอยา่งมีทศันคติในดา้นทศันคติต่อองคก์ร ดา้นทศันคติต่อกิจกรรมการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื ดา้นทศันคติต่อส่ือกิจกรรม และดา้นทศันคติต่อภาพลกัษณ์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
  ณัฐธริสสา ทรัพยค์งเจริญ (2557) การเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในโครงการปฏิบติัการคืนพื้นผิวจราจร เพื่อประชาชนตาม 
“นโยบาย 5 จริง” ของส านักต ารวจแห่งชาติ วตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา  เพื่อศึกษาการเปิดรับ
ข่าวสาร ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในโครงการปฏิบติัการ
คืนพื้นผิวจราจร เพื่อประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ของส านกัต ารวจแห่งชาติ ผลการวิจยัพบว่า 
การเปิดรับข่าวสารอยู่ระดบัปานกลาง ทศันคติต่อโครงการอยู่ในระดบัปานกลาง และการมีส่วน
ร่วมในโครงการโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และการมีส่วน
ร่วมในโครงการปฏิบติัการคืนพื้นผิวจราจร เพื่อประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ของส านกัต ารวจ
แห่งชาติ ไม่แตกต่างกนั 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ การ
เปิดรับส่ือ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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2.10 กรอบแนวคิดในงานวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

บุคลากรภายใน

ส านกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

- เพศ 

- ต าแหน่งหนา้ท่ี 

- สถานภาพ 

การเปิดรับ 

- ช่องทางการเปิดรับ 

- ความถ่ีในการเปิดรับ 

- ระยะเวลาการเปิดรับ 

- ประเภทส่ือท่ีปิดรับ 

 

ทศันคติ 

- ดา้นความคิด 

- ดา้นความรู้สึก 

- ดา้นการกระท า 

การมีส่วนร่วม 

- เขา้ร่วมท ากิจกรรม 

- เผยแพร่ขอ้มูลและใหแ้นะน า 

- ชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม                
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2.11 สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดี
ของบุคลากรภายในองคก์รแตกต่างกนั 
  1.1 เพศของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)ท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร
แตกต่างกนั 
  1.2 ต าแหน่งหนา้ท่ีของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์รแตกต่างกนั 
  1.3 สถานภาพของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์รแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์รแตกต่างกนั 
  2.1 เพศของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รแตกต่างกนั 
  2.2 ต าแหน่งหนา้ท่ีของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
แตกต่างกนั 
  2.3 สถานภาพของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 บุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองคก์รแตกต่างกนั 
  3.1 เพศของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รแตกต่าง
กนั 
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  3.2 ต าแหน่งหนา้ท่ีของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส. ) ท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
แตกต่างกนั  
  3.3 สถานภาพของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
แตกต่างกนั 
 4. การเปิดรับส่ือนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทศันคติและการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กนั 
 
 



 
 

บทที ่3  
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 งานวจิยัเร่ือง การเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการมีส่วน
ร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของบุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัได้
ด าเนินการดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 ประชากรเป้าหมาย 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การประมวลผลและสถิติท่ีใช ้
 
3.1 ประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรเป้าหมาย (Unit of Analysis) ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่
ภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีจ านวนประชากรทั้งหมด 
187 คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นส านัก / ฝ่ายงานดงัตารางท่ี 3.1 (ขอ้มูลงานบริหารงาน
บุคคล ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มกราคม 2559) และเก็บขอ้มูลบุคลากร
ภายในองคก์รซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกคน  
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ตารางที ่3.1 จ  านวนประชากร 
 

ส านัก / ฝ่าย จ านวนประชากร 
กลุ่มผูบ้ริหารและท่ีปรึกษา 3 คน 
ฝ่ายอ านวยการ 40 คน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 คน 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 9 คน 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 9 คน 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร  9 คน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 5 คน 
ส านกัศูนยเ์รียนรู้สุขภาวะ 13 คน 
ส านกัสนบัสนุนการควบคุมปัจจยัเส่ียงหลกั (ส านกั 1) 7 คน 
ส านกัสนบัสนุนควบคุมปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพ (ส านกั 2) 5 คน 
ส านกัสนบัสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านกั 3) 8 คน 
ส านกัสนบัสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส านกั 4) 5 คน 
ส านกัส่งเสริมวถีิชีวติสุขภาวะ (ส านกั 5) 10 คน 
ส านกัสร้างสรรคโ์อกาสและนวตักรรม (ส านกั 6) 8 คน 
ส านกัสนบัสนุนการพฒันาระบบสุขภาพ (ส านกั 7) 5 คน 
ส านกัสนบัสนุนสุขภาวะองคก์ร (ส านกั 8) 5 คน 
ส านกัสนบัสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (ส านกั 9) 5 คน 
ส านกัสนบัสนุนการควบคุมปัจจยัเส่ียงทางสังคม (ส านกั 10) 6 คน 
ส านกัพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์ 5 คน 
ส านกัพฒันาภาคีสัมพนัธ์และวเิทศสัมพนัธ์ 14 คน 
ฝ่ายส่ือสารการตลาดเพื่อสังคม 7 คน 
ฝ่ายสนบัสนุนงานนวตักรรม 3 คน 
ฝ่ายติดตามและประเมินผล 3 คน 

รวม 187 คน 

 
ทีม่า: จากงานบริหารงานบุคคล ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สิงหาคม 2560 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.2.1 เคร่ืองมือและการสร้างแบบสอบถาม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการ
คน้ควา้ การดดัแปลงจากแนวความคิด และงานวจิยัท่ีใกลเ้คียงท่ีผูว้จิยัมาก่อนหนา้น้ี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด ไดแ้บบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด (Close-ended) แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และสังกดัส านกั มีค าถามรวม 6 ขอ้ การตอบค าถามเป็นแบบตรวจ
รายการ (Check list) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการเปิดรับส่ือในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีค าถามรวม 8 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีต่อโครงการ 
กิจกรรม 3 กิจกรรม ท่ี สสส. จดัข้ึนเพื่อใหบุ้คลากรภายใน สสส. ไดเ้ขา้ร่วม ซ่ึงไดแ้ก่  
  กิจกรรมโครงการท่ี 1 : “วิง่สู่ชีวติใหม่ Thaihealth Day Run 2017” 

กิจกรรมโครงการท่ี 2 : “Thaihealth Fit&Firm Contest 2017” 
กิจกรรมโครงการท่ี 3 : “พุธขยบั กระฉบักระเฉง” 

 แต่ละกิจกรรมมีขอ้ค าถาม 10 ขอ้ รวมทั้งหมด 30 ขอ้ค าถาม 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีค าถามรวม 11 ขอ้  
 ส าหรับตอนท่ี  2 - 4 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (closed end) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากกรอบ
แนวคิด โดยมีค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ 5 ตวัเลือก คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดบัมาตรวดั 5 ระดบั แบบลิเกิร์ต (Likert’s scale) แต่ละขอ้
ค าถามมีการใหค้ะแนนดงัน้ี 
  มากท่ีสุด ให ้ 5 คะแนน 
  มาก  ให ้ 4 คะแนน 
  ปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
  นอ้ย  ให ้ 2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด ให ้ 1 คะแนน 
 ส าหรับแบบสอบถามตอนท่ี 2 ข้อท่ี 3 เร่ือง ความถ่ีในการเปิดรับส่ือ มีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี  
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  มากท่ีสุด (ทุกวนั)   ให ้ 5 คะแนน 
  มาก (3 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์)  ให ้ 4 คะแนน 
  ปานกลาง (1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์)  ให ้ 3 คะแนน 
  นอ้ย (3 - 5 คร้ังต่อ 2 สัปดาห์)  ให ้ 2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด (1 - 2 คร้ังต่อ 2 สัปดาห์) ให ้ 1 คะแนน 
 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 เม่ือไดโ้ครงร่างแบบสอบถามท่ีจะน าไปใช้แลว้ ผูว้ิจยัน าไปขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) ความครอบคลุมดา้นเน้ือหา (Content Validity) และการ
ใช้ภาษา (Wording) ของแบบสอบถาม เพื่อให้ได้เน้ือหาท่ีครอบคลุมและสร้างความเขา้ใจให้แก่
ผูต้อบแบบสอบถาม จากนั้นน ามาแกไ้ขปรับปรุง 
 เม่ือไดรั้บเคร่ืองมือและค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแกไ้ข แลว้จึง
น ามาเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขออนุญาตใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีต่อไป 
 3.2.3 เกณฑก์ารวดัระดบั 
 ในการวดัระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในองคก์ร โดยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลผล ดว้ยวธีิการค านวณของเบสต ์(Best, 1981, p.147) 

สูตร             =          คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                       จ  านวนชั้น 

     แทนค่า         =          5-1 
               5 

     ช่วงคะแนน     =         0.80 
 น าช่วงคะแนนท่ีไดม้าใชใ้นการแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ีย (X̅) เพื่อก าหนดเป็นเกณฑก์ารแปล
ผลของระดบัการเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร มีช่วงคะแนน
และความหมายดงัน้ี 
 X̅  ≅  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีการเปิดรับ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 X̅  ≅  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีการเปิดรับ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมมาก 
 X̅  ≅  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีการเปิดรับ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมปานกลาง 
 X̅  ≅  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีการเปิดรับ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมนอ้ย 
 X̅  ≅  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีการเปิดรับ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปแจก ดว้ยตวัเอง จ านวน 187 ฉบบั ให้แก่บุคลากรภายในองคก์ร
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในทุกส านกั / ฝ่าย 
 3.3.2 ผูว้ิจยัประมาณระยะเวลาแลว้เสร็จในการตอบของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัขอรับคืน
แบบสอบถามทนัที แลว้ท าการตรวจสอบแบบสอบถามทนัที ทั้งน้ีเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีครบถว้นทุก
ขอ้ หากพบวา่ยงัตกหล่นบางขอ้ จึงขอความกรุณาใหผู้ต้อบแบบสอบถามฉบบันั้นตอบใหส้มบูรณ์ 
 3.3.3 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมประมาณ 15 วนั 
 3.3.4 เม่ือได้รับแบบสอบถามครบจ านวนแล้ว จึงด าเนินการลงรหัสและบนัทึกข้อมูลจาก
แบบสอบถามลงในคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อประมวลการวจิยัต่อไป 
 
3.4 การประมวลผลและสถิติทีใ่ช้ 
 หลงัจากไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูล 
และลงรหัส (Coding) แล้วน ามาประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS) เพื่อวเิคราะห์ผลโดยสถิติท่ีใชมี้ดงัน้ี 
 3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency: n) 
ค่าร้อยละ (Percentage: %) เพื่ออภิปรายลกัษณะขอ้มูล ลกัษณะประชากร คะแนนเฉล่ีย (Mean: X̅) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) แสดงระดบัการเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ร  
 3.4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ จึงตอ้งใช้
สถิติทดสอบค่าที (t-test)  ส าหรับตวัแปรท่ีแบ่งกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม ในท่ีน้ีคือ เพศ และใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) ส าหรับตัวแปร
มากกวา่ 2 กลุ่ม คือ ต าแหน่งและสถานภาพ  เพื่อหาความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียนของการเปิดรับ
ส่ือ ทศันคติ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และความสัมพนัธ์ของการเปิดรับ ทศันคติ
และการมีส่วนร่วมอีกดว้ย โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หากพบความแตกต่าง และหา
ความสัมพนัธ์ของการเปิดรับ ทศันคติและการมีส่วนร่วม โดยใชส้ถิติค่าสหสัมพนัธ์  (Correlation) 
 
 



 
 

บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ือง การเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี 
ของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลในลักษณะการวิจังเชิงส ารวจ (Survery 
Research) แบบวดัผลคร้ังเดียว (One Shot Case Study)  ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้แจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 187 คน เม่ือครบก าหนดการเก็บข้อมูล สามารถเก็บแบบสอบถามมาได้
จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ของจ านวนประชากรเป้าหมายทั้งหมด  ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา น าเสนอดว้ยค่าความถ่ี (Frequency: n) ค่าร้อยละ (Percentage: %) คะแนน
เฉล่ีย (Mean: X̅)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) และทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ไดแ้ก่ สถิติทดสอบค่าที (t-test) สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
และสถิติค่าสหสัมพนัธ์  (Correlation) ผลการวจิยัแบ่งออกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 
 4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากร 
 4.2  การวิเคราะห์ผลการเปิดรับส่ือของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 4.3  การวิเคราะห์ผลทศันคติของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
 4.4  การวเิคราะห์ผลการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 4.5  ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
 4.6  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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4.1  การวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากร 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อายุการท างาน และต าแหน่ง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอด้วย ค่าความถ่ี 
(Frequency: n) ค่าร้อยละ (Percentage: %) ปรากฏในตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละลกัษณะประชากรเป้าหมาย 
 

ลกัษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
      ชาย 39 24.5 
      หญิง 120 75.5 
อายุ   
      ต  ่ากวา่ 30 ปี 31 19.5 
      30 – 39 ปี 89 56.0 
      40 – 49 ปี 31 19.5 
      50 ปีข้ึนไป 8 5.0 
สถานภาพ   
       โสด 107 67.3 
       สมรส 51 32.1 
       หยา่ 1 0.6 
ระดับการศึกษา   
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 3 1.9 
      ปริญญาตรี 63 39.6 
      ปริญญาโท 89 56.0 
      ปริญญาเอก 4 2.5 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ลกัษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 

อายุการท างาน   
      นอ้ยกวา่ 2 ปี 33 20.8 
      2 – 4 ปี 40 25.2 
      5 – 7 ปี 34 21.4 
      8 – 10 ปี 31 19.5 
     มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 21 13.2 
ต าแหน่ง   
      ผูบ้ริหาร 8 5.0 
      เจา้หนา้ท่ี 100 62.9 
      ลูกจา้งประจ า 51 32.1 

รวม 159 85 
 
 ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.1 พบวา่ จากจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 159 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 120 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.5 มากกวา่เพศชายท่ีมีจ านวน 39 คน ร้อยละ 24.5 มี
อายุระหวา่ง 30 – 39 ปี จ  านวน 89 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือกลุ่มอายุ ต  ่ากวา่ 30 ปี 
และ 40 – 49 ปี ซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั คือ 31 คน หรือคิดเป็นร้อยละ19.5 สถานภาพ เป็นผูท่ี้โสด 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาคือสถานภาพสมรสแลว้ จ านวน 51 คน ร้อยละ 32.1 
และกลุ่มสถานภาพท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ สถานภาพหยา่ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ระดบัการศึกษา
ปริญญาโท  จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.6 กลุ่มการศึกษาท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3 คน ร้อยละ 1.9 อายกุารท างาน  2  – 
4 ปี จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  25.2 รองลงมาเป็นอายุการท างาน 8 – 10 ปี จ  านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ19.5 กลุ่มอายุการท างานท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ มากกว่า 10 ปีข้ึนไป จ านวน 21 คน 
ร้อยละ 13.2 ส่วนกลุ่มต าแหน่งท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.9 รองลงมาเป็นต าแหน่งลูกจา้ง จ านวน 51 คน ร้อยละ 32.1  
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4.2  การวิเคราะห์ผลพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 การเปิดรับส่ือของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ช่องทางส่ือท่ีเปิดรับ ความถ่ีในการเปิดรับ ความ
สนใจในการเปิดรับส่ือ ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา น าเสนอด้วย คะแนนเฉล่ีย 
(Mean: X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.)  ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.2  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนโยบายส่งเสริม

สุขภาพดีของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

 
ที่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ X ̅ S.D. ระดับการ

รับรู้ 
1 ท่านรับรู้เก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ

บุคลากรภายในองค์กรส านัก งานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

4.07 .62 มาก 

2 ประเภทของส่ือท่ีท่านเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
2.1 ส่ือส่ิงพิมพ ์(โปสเตอร์, แผน่พบั ป้าย) 3.33 1.02 ปานกลาง 
2 . 2 อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  ( E-mail,  เ ว็ บ ไ ซ ต์  
connect.thaihealth.or.th แ ล ะ ก ลุ่ ม  Line : 
Thaihealth Foto) 

4.24 .68 มากท่ีสุด 

2.3 ส่ือโทรทศัน์ (โทรทศัน์ตามจุดต่าง ๆ ของใน
องคก์ร) 

3.57 1.00 มาก 

2.4 ส่ือวทิยกุระจายเสียงประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 3.22 1.02 ปานกลาง 
2.5 ส่ือบุคคล (เพื่อน / คนรอบขา้ง) 3.84 .95 มาก 
2.6  การจัดกิจกรรม /  ประชุมประจ า เ ดือน 
(กิจกรรม Sharing day ประจ าเดือน) 

4.06 .74 มาก 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
     
ที่ พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือ X ̅ S.D. ระดบัการรับรู้ 
3 ความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกับนโยบายส่งเสริม

สุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3.80 .75 มาก 

4 ความสนใจต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองค์กรส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3.84 .70 มาก 

5 ท่านคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

3.47 .86 มาก 

6 ท่านรับรู้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางองคก์รจดัข้ึน 
เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีดีตามนโยบายส่งเสริม
สุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3.94 .67 มาก 

7 ท่านคน้หาขอ้มูลประสบการณ์ ค าแนะน าของผูท่ี้มี
สุขภาพดีตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

3.39 .89 ปานกลาง 

8 ท่านคน้หาขอ้มูล ข่าวสาร บทความ เก่ียวกบันโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีของ สสส.  
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลในองคก์ร 

3.43 .95 มาก 

 รวม 3.71 .53 มาก 

 
 การวิเคราะห์ผลดงัตารางท่ี 4.2 พบว่า  กลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับส่ือขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) มีการรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรฯ ผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต (E-mail, เว็บไซต์ connect.thaihealth.or.th และกลุ่ม Line : Thaihealth Foto) อยู่ใน
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ระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.24) รองลงมาคือ การจดักิจกรรม / ประชุมประจ าเดือน (กิจกรรม Sharing 
day ประจ าเดือน) (X̅  = 4.06 ) ในขณะท่ีส่ือวทิยกุระจายเสียงประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร การรับรู้
อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅  = 3.22) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาความถ่ีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องคก์ร พบวา่ ความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร 
อยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.80) คือ มีการเปิดรับส่ือ 3 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์ ความสนใจต่อนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.84)  การคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก 
(X̅ = 3.47)  การรับรู้รับทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางองคก์รจดัข้ึน อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.94) ส่วน
การคน้หาขอ้มูลประสบการณ์ ค าแนะน าของผูท่ี้มีสุขภาพดีตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง (X̅ = 3.39) และการคน้หาขอ้มูล ข่าวสาร บทความ 
เก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดี อยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 3.43) 
 
 4.3  การวิเคราะห์ผลทัศนคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 วเิคราะห์และแปลผลระดบัทศันคติของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา น าเสนอขอ้มูล ดว้ย
คะแนนเฉล่ีย (X̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีโครงการกิจกรรม 3 กิจกรรม  
 
ตารางที่ 4.3  แสดงคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัทศันคติต่อกิจกรรม “วิ่งสู่ชีวิต

ใหม่ Thaihealth Day Run 2017” 
 

ที่ ทศันคติทีม่ีต่อกจิกรรมโครงการ 
“วิง่สู่ชีวติใหม่ Thaihealth Day Run 2017” 

X ̅ S.D. ระดับทศันคติ 

1 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีดี มีรูปแบบและวตัถุประสงค์
ท่ีตรงกบันโยบายสุขเสริมสุขภาพดีของ สสส. 

4.48 .60 มากท่ีสุด 

2 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้และผลกัดนัให้
ท่านอยากออกก าลงักายมากยิง่ข้ึน 

4.08 .75 มาก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ที่ ทัศนคตทิี่มต่ีอกจิกรรมโครงการ 
“วิง่สู่ชีวติใหม่ Thaihealth Day Run 2017” 

X ̅ S.D. ระดบัทัศนคต ิ

3 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน แขง็แรงข้ึน 

3.99 .88 มาก 

4 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีท่านช่ืนชอบเป็นอยา่งมาก 3.84 .88 มาก 
5 กิจกรรมน้ี ถา้ท่านเข้าร่วมจะท าให้ท่านมีเพ่ือนทั้ ง

ภายในและนอกองคก์รเพ่ิมมากข้ึน 
3.83 .85 มาก 

6 กิจกรรมน้ี ถา้ท่านเขา้ร่วมจะท าใหท่้านเป็นท่ียอมรับ 
ยกยอ่งวา่เป็นบุคคลท่ีดูแลสุขภาพตนเองเป็นอยา่งดี 

3.66 .85 มาก 

7 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหท่้านถูกมองว่าเป็น
พนกังาน สสส. ท่ีดี ปฏิบติัตามนโยบายฯ องคก์ร 

3.69 .91 มาก 

8 กิจกรรมน้ี ถา้ท่านเขา้ร่วมจะท าให้ท่านรู้สึกว่าเป็น
ต้นแบบ แบบอย่างแก่คนภายในและคนภายนอก
องคก์ร สสส. 

3.67 .88 มาก 

9 ว่ากิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

3.98 .86 มาก 

10 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีสมควรท่ีจะจดัใน 
ปีต่อ ๆ ไป 

4.40 .67 มากท่ีสุด 

รวม 3.96 .64 มาก 

  
 การวิเคราะห์ผลดังตารางท่ี 4.3 พบว่า บุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีทศันคติต่อกิจกรรม “วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Thaihealth Day Run 
2017” โดยรวมในระดบัมาก (X̅ = 3.96)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า บุคลากรภายในองค์กรมี
ทศันคติต่อกิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีดี มีรูปแบบและวตัถุประสงคท่ี์ตรงกบันโยบายสุขเสริมสุขภาพ
ดีของ องคก์ร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X̅ = 4.48)  อีกทั้งยงัมีทศันคติต่อกิจกรรมน้ี ควรเป็นกิจกรรมท่ี
สมควรท่ีจะจดัในปีต่อ ๆ ไป อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.40) 
 และพบว่า บุคลากรภายในองค์กรส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  มีทศันคติในระดบัมาก ในเร่ือง กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้และผลกัดนัให้อยากออก
ก าลงักายมากยิ่งข้ึน  (X̅ = 4.08)  เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้มีสุขภาพท่ีดีข้ึน แข็งแรงข้ึน  (X̅ = 3.99)  
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เป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหมี้สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  (X̅ = 3.98)  เป็นกิจกรรมท่ีช่ืนชอบเป็นอยา่งมาก  
(X̅ = 3.84)  การเขา้ร่วมกิจกรรมท าให้มีเพื่อนทั้งภายในและนอกองค์กรเพิ่มมากข้ึน   (X̅ = 3.83)  
เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ถูกมองวา่เป็นพนกังาน สสส. ท่ีดี ปฏิบติัตามนโยบายฯ องคก์ร  (X̅ = 3.69)  
เขา้ร่วมแลว้ท าให้รู้สึกว่าเป็นตน้แบบ แบบอย่างแก่คนภายในและคนภายนอกองค์กร สสส.  (X̅ = 
3.67)  และท าให้เป็นท่ียอมรับ ยกย่องว่าเป็นบุคคลท่ีดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างดี  (X̅ = 3.66) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัทศันคติต่อกิจกรรม “Thaihealth 

Fit&Firm Contest 2017” 
 

ที่ ทศันคติทีม่ีต่อกจิกรรมโครงการ 
“Thaihealth Fit&Firm Contest 2017” 

X ̅ S.D. ระดับทศันคติ 

1 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีดี มีรูปแบบและวตัถุประสงค์
ท่ีตรงกบันโยบายสุขเสริมสุขภาพดีของ สสส. 

4.18 .70 มาก 

2 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้และผลกัดนัให้
ท่านอยากออกก าลงักายมากยิง่ข้ึน 

3.84 .85 มาก 

3 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหท้่านมีสุขภาพท่ี
ดีข้ึน แขง็แรงข้ึน 

3.81 .87 มาก 

4 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีท่านช่ืนชอบเป็นอย่าง
มาก 

3.61 .84 มาก 

5 กิจกรรมน้ี ถา้ท่านเขา้ร่วมจะท าให้ท่านมีเพื่อนทั้ง
ภายในและนอกองคก์รเพิ่มมากข้ึน 

3.68 .85 มาก 

6 กิจกรรมน้ี ถ้าท่านเข้าร่วมจะท าให้ท่านเป็นท่ี
ยอมรับ ยกย่องว่าเป็นบุคคลท่ีดูแลสุขภาพตนเอง
เป็นอยา่งดี 

3.61 .85 มาก 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

ที่ ทศันคติทีม่ีต่อกจิกรรมโครงการ 
“Thaihealth Fit&Firm Contest 2017” 

X ̅ S.D. ระดับทศันคติ 

7 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านถูกมองวา่
เป็นพนักงาน สสส. ท่ีดี ปฏิบัติตามนโยบายฯ 
องคก์ร 

3.67 .82 มาก 

8 กิจกรรมน้ี ถา้ท่านเขา้ร่วมจะท าใหท้่านรู้สึกวา่เป็น
ตน้แบบ แบบอย่างแก่คนภายในและคนภายนอก
องคก์ร สสส. 

3.66 .81 มาก 

9 ว่า กิจกรรมน้ี  เ ป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านมี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

3.90 .79 มาก 

10 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีสมควรท่ีจะจดัใน 
ปีต่อ ๆ ไป 

4.04 .75 มาก 

รวม 3.8 .67 มาก 

 
 การวิเคราะห์ผลดังตารางท่ี 4.4  พบว่า บุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีทัศนคติต่อกิจกรรม “Thaihealth Fit&Firm Contest 
2017” โดยรวมในระดบัมาก (X̅ = 3.8)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า บุคลากรภายในองค์กรมี
ทศันคติต่อกิจกรรมน้ี ว่าเป็นกิจกรรมท่ีดี มีรูปแบบและวตัถุประสงค์ท่ีตรงกบันโยบายส่งเสริม
สุขภาพดีขององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 4.18)  เป็นกิจกรรมท่ีสมควรท่ีจะจดัในปีต่อ ๆ ไป (X̅ = 
4.04)  ท าใหมี้สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง  (X̅ = 3.90)  เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้และผลกัดนัให้อยากออก
ก าลงักายมากยิง่ข้ึน  (X̅ = 3.84)  เป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหมี้สุขภาพท่ีดีข้ึน แขง็แรงข้ึน  (X̅ = 3.81)  ท า
ให้มีเพื่อนทั้งภายในและนอกองคก์รเพิ่มมากข้ึน  (X̅ = 3.68)  เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ถูกมองวา่เป็น
พนกังาน สสส. ท่ีดี ปฏิบติัตามนโยบายฯ องคก์ร  (X̅ = 3.67 ) เป็นตน้แบบ แบบอย่างแก่คนภายใน
และคนภายนอกองค์กร สสส.  (X̅ = 3.66)  เป็นกิจกรรมท่ีช่ืนชอบเป็นอย่างมาก  (X̅ = 3.61) และ
เป็นท่ียอมรับ ยกยอ่งวา่เป็นบุคคลท่ีดูแลสุขภาพตนเองเป็นอยา่งดี  (X̅ = 3.61) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4 .5   แสดงคะแนนเฉล่ีย ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติต่อ“พุธขย ับ 
กระฉบักระเฉง” 

 
ที่ ทศันคติทีม่ีต่อกจิกรรมโครงการ 

“พุธขยบั กระฉับกระเฉง” 
X ̅ S.D. ระดับทศันคติ 

1 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีดี มีรูปแบบและวตัถุประสงค์
ท่ีตรงกบันโยบายสุขเสริมสุขภาพดีของ สสส. 

4.42 .60 มากท่ีสุด 

2 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้และผลกัดนัให้
ท่านอยากออกก าลงักายมากยิง่ข้ึน 

4.08 .79 มาก 

3 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหท้่านมีสุขภาพท่ี
ดีข้ึน แขง็แรงข้ึน 

4.06 .76 มาก 

4 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีท่านช่ืนชอบเป็นอย่าง
มาก 

3.88 .79 มาก 

5 กิจกรรมน้ี ถา้ท่านเขา้ร่วมจะท าให้ท่านมีเพื่อนทั้ง
ภายในและนอกองคก์รเพิ่มมากข้ึน 

3.74 .89 มาก 

6 กิจกรรมน้ี ถ้าท่านเข้าร่วมจะท าให้ท่านเป็นท่ี
ยอมรับ ยกย่องว่าเป็นบุคคลท่ีดูแลสุขภาพตนเอง
เป็นอยา่งดี 

3.72 .77 มาก 

7 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านถูกมองวา่
เป็นพนักงาน สสส. ท่ีดี ปฏิบัติตามนโยบายฯ 
องคก์ร 

3.81 .83 มาก 

8 กิจกรรมน้ี ถา้ท่านเขา้ร่วมจะท าใหท้่านรู้สึกวา่เป็น
ตน้แบบ แบบอย่างแก่คนภายในและคนภายนอก
องคก์ร สสส. 

3.78 .86 มาก 

9 ว่า กิจกรรมน้ี  เ ป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่ านมี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

3.99 .79 มาก 

10 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีสมควรท่ีจะจดัใน 
ปีต่อ ๆ ไป 

4.25 .66 มากท่ีสุด 

รวม 3.97 0.62 มาก 
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 การวิเคราะห์ผลดังตารางท่ี 4.5 พบว่า บุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีทัศนคติต่อกิจกรรม “วิ่ง สู่ ชีวิตใหม่ “พุธขย ับ 
กระฉบักระเฉง” โดยรวมในระดบัมาก (X̅ = 3.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บุคลากรภายใน
องค์กรมีทศันคติต่อกิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีดี มีรูปแบบและวตัถุประสงค์ท่ีตรงกบันโยบายสุข
เสริมสุขภาพดีของ องคก์ร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (X̅ = 4.42)  อีกทั้งยงัมีทศันคติต่อกิจกรรมน้ี ควร
เป็นกิจกรรมท่ีสมควรท่ีจะจดัในปีต่อ ๆ ไป อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.25) 
 และพบว่า บุคลากรภายในองค์กรส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  มีทศันคติในระดบัมาก ในเร่ือง กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้และผลกัดนัให้อยากออก
ก าลงักายมากยิ่งข้ึน  (X̅ = 4.08)  เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้มีสุขภาพท่ีดีข้ึน แข็งแรงข้ึน  (X̅ = 4.06)  
เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  (X̅ = 3.99)  เป็นกิจกรรมท่ีช่ืนชอบเป็นอยา่งมาก  
(X̅ = 3.88)  เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ถูกมองวา่เป็นพนกังาน สสส. ท่ีดี ปฏิบติัตามนโยบายฯ องคก์ร  
(X̅ = 3.81)  เขา้ร่วมแลว้ท าให้รู้สึกว่าเป็นตน้แบบ แบบอย่างแก่คนภายในและคนภายนอกองค์กร 
สสส.  (X̅ = 3.78)  การเขา้ร่วมกิจกรรมท าให้มีเพื่อนทั้งภายในและนอกองค์กรเพิ่มมากข้ึน   (X̅ = 
3.74)  และท าให้เป็นท่ียอมรับ ยกย่องว่าเป็นบุคคลท่ีดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างดี  (X̅ = 3.72) 
ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.6 แสดงคะแนนเฉล่ียและระดบัทศันคติต่อกิจกรรมโครงการทั้ง 3 กิจกรรม  
 

ที่ กจิกรรมโครงการ X ̅ S.D. ระดับทศันคติ 
1 “วิง่สู่ชีวติใหม่ Thaihealth Day Run 2017” 3.96 .64 มาก 
2 “Thaihealth Fit&Firm Contest 2017” 3.8 .67 มาก 
3 “พุธขยบั กระฉบักระเฉง” 3.97 0.62 มาก 
 รวม 3.91 0.56 มาก 

 
 การวิเคราะห์ผลดงัตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมโครงการ พบวา่ อยู่
ในระดับมาก (X̅ = 3.91)  เ ม่ือพิจารณาเป็นรายโครงการพบว่า กิจกรรมโครงการ“พุธขยบั 
กระฉบักระเฉง”   มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แต่อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.97)  รองลงมาคือ กิจกรรมโครงการ 
“วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Thaihealth Day Run 2017” ในระดับมาก  (X̅ = 3.96) และกิจกรรมโครงการ 
“Thaihealth Fit&Firm Contest 2017” อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.8) ตามล าดบั 
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4.4  การวิเคราะห์ผลการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
 การวิเคราะห์และแปลผลการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
น าเสนอขอ้มูลดว้ยคะแนนเฉล่ีย (X̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการมีส่วนร่วมในนโยบายและ

กิจกรรมโครงการตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี 
 

ที ่ การมส่ีวนร่วมต่อนโยบาย กจิกรรมโครงการ X ̅ S.D. ระดบัการมส่ีวน
ร่วม 

1 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรภายใน สสส. 

2.88 1.09 ปานกลาง 

2 ท่านเป็นส่วนหน่ึงของทีมคณะท างานจดักิจกรรม 2.52 1.15 นอ้ย 
3 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมใน

องคก์ร 
2.89 1.10 ปานกลาง 

4 ท่านไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในการจดักิจกรรม 2.37 1.17 นอ้ย 
5 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์รจดัทุกคร้ัง  3.25 .84 ปานกลาง 
6 ท่านไดบ้อกกล่าวผูอ่ื้นใหรั้บรู้ถึงกิจกรรมขององคก์ร 3.57 .94 มาก 
7 ท่านแนะน าผูอ่ื้นใหมี้การดูแลสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ 3.69 .80 มาก 
8 ท่านชักชวนเพ่ือนหรือบุคคลท่ีรู้จกัมาเขา้ร่วมกิจกรรม

ของ สสส. เป็นประจ า 
3.56 .95 มาก 

9 ท่านใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในการชักชวนผู ้อ่ืนเข้าร่วม
กิจกรรมของ สสส. 

3.42 1.05 มาก 

10 ท่านไดใ้ชส่ื้อโซเชียลดีเดียในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
การดูแลสุขภาพใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

3.58 .98 มาก 

11 ท่านได้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
เล่นกีฬา ออกก าลงักาย 

3.49 .98 มาก 

รวม 3.20 .77 ปานกลาง 
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 การวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 4.7 พบว่า  บุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีส่วนร่วมต่อนโยบายกิจกรรมโครงการ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X̅ = 3.20)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  บุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีส่วนร่วมต่อนโยบาย กิจกรรมโครงการ โดยมีการการแนะน าผูอ่ื้นให้มี
การดูแลสุขภาพอย่างสม ่าเสมอ เป็นขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด X̅ = 3.69  ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาคือการใชส่ื้อโซเชียลดีเดียในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพใหแ้ก่ผูอ่ื้น  (X̅ 
=  3.58)  มีการไดบ้อกกล่าวผูอ่ื้นใหรั้บรู้ถึงกิจกรรมขององคก์ร  (X̅ = 3.57)  มีการชกัชวนเพื่อนหรือ
บุคคลท่ีรู้จกัมาเข้าร่วมกิจกรรมของ สสส. เป็นประจ า  (X̅ = 3.56)  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น เล่นกีฬา ออกก าลงักาย  (X̅ = 3.49)  โดยไดใ้ชส่ื้อโซเชียลมีเดียในการชกัชวน
ผูอ่ื้นเขา้ร่วมกิจกรรมของ สสส.  (X̅ = 3.42) อีกทั้งยงั เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองค์กรจดัทุกคร้ัง  (X̅ = 
3.25)  ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมในองค์กร  (X̅ = 2.89)  และมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรภายใน สสส.  (X̅ = 2.88) ตามล าดบั 
 ในขณะเดียวกนัยงัพบวา่  บุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมต่อนโยบาย กิจกรรมโครงการ ในระดบันอ้ยในเร่ืองการ
เป็นส่วนหน่ึงของทีมคณะท างานจดักิจกรรม  (X̅ = 2.52) และได้รับมอบหมายหน้าท่ีในการจดั
กิจกรรม  (X̅ = 2.37) 
 . 
4.5  ผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
 การทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัใชส้ถิติทดสอบค่าที  (t-test)  กบัตวัแปรท่ีแบ่งกลุ่มยอ่ยได ้
3 กลุ่ม เพศ ต าแหน่ง  เพื่อหาความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย การเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการทดสอบเป็นดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดี
ของบุคลากรภายในองคก์รแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1  เพศของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)ท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องคก์รแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์ร จ าแนกตามเพศ 

 

การเปิดรับส่ือ 
เพศชาย n = 39 เพศหญิง n = 120 

t Sig. 
X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

การเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร 

ภายในองคก์ร 
3.75 .811 3.69 .415 .545 .587 

 
 การวเิคราะห์ผลในตารางท่ี 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร กบัลกัษณะประชากรจ าแนกตามเพศ  พบวา่ เพศชายมี
การเปิดรับส่ือ ( X ̅= 3.75) มากกวา่เพศหญิง ( X ̅ = 3.69)  เม่ือพิจารณาค่า t มีค่า = .545  และค่า Sig. 
= .587  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ท่ีก าหนดไว ้อธิบายสมมติฐานไดว้า่  บุคลากรภายในองคก์รฯ ท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.2  ต าแหน่งหน้าท่ีของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองคก์รแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.9  แสดงผลการเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร

ภายในองคก์ร กบัลกัษณะประชากรจ าแนกตามต าแหน่ง   
 

การเปิดรับส่ือ 
ต าแหน่ง 

X ̅ F Sig. 
การเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริม

สุขภาพดีของบุคลากร 
3.09 12.23 .00 

 
 การวเิคราะห์ผลในตารางท่ี 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ ค่า Sig. = 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กว่า 0.05 ท่ีก าหนดไว ้อธิบายสมมติฐานไดว้่า  บุคลากรภายในองค์กรฯท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีการ
เปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รฯ ท่ีแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานท่ี 1.3 สถานภาพของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์รแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.10  แสดงผลการเปรียบเทียบการเปิดรับส่ือเก่ียวกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองคก์ร กบัลกัษณะประชากรจ าแนกตามสถานภาพ   

 

การเปิดรับส่ือ 
สถานภาพ 

X ̅ F Sig. 
การเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริม

สุขภาพดีของบุคลากร 
.80 2.83 .062 

 

 การวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 4.10  แสดงผลของการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริม
สุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รฯ จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่  ค่า Sig. =  .062 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 
0.05 ท่ีก าหนดไว ้อธิบายสมมติฐานได้ว่า  บุคลากรภายในองค์กรฯท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการ
เปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รฯไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์รแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2.1 เพศของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อนโยบายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองคก์ร จ าแนกตามเพศ 

 

ทศันคติ 
เพศชาย n = 39 เพศหญิง n = 120 

t Sig. 
X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

ทศันคติท่ีมีต่อนโยบาย 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดี

ของบุคลากรภายในองคก์ร 
3.88 .716 3.92 .511 -.377 .70 
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 การวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคตินโยบายต่อกิจกรรม
โครงการงเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร กบัลกัษณะประชากรจ าแนกตามเพศ  พบวา่ 
เพศชายมีการเปิดรับส่ือ ( X̅ = 3.88) มากกว่าเพศหญิง ( X̅ = 3.92)  เม่ือพิจารณาค่า t มีค่า = -.377
และค่า Sig. = .70  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ท่ีก าหนดไว ้อธิบายสมมติฐานไดว้า่  บุคลากรภายในองคก์ร
ฯท่ีมีเพศต่างกัน มีทศันคติต่อนโยบายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องคก์รไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2.2 ต าแหน่งหน้าท่ีของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องคก์รแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบการทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน

องคก์ร จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ทศันคติ 
ต าแหน่ง 

X ̅ F Sig. 
ทศันคติท่ีมีต่อนโยบาย 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดี 
ของบุคลากรภายในองคก์ร 

.760 2.41 .09 

 
 การวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อนโยบาย
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ ค่า Sig. 
= .09  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ท่ีก าหนดไว ้อธิบายสมมติฐานได้ว่า  บุคลากรภายในองค์กรฯท่ีมี
ต าแหน่งต่างกนั มีทศันคติท่ีมีต่อนโยบายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2.3 สถานภาพของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องคก์รแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบการทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องคก์ร จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ทศันคติ 
สถานภาพ 

X ̅ F Sig. 
ทศันคติท่ีมีต่อนโยบาย 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองคก์ร 

.17 .53 .59 

  
 การวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 4.13  แสดงผลทศันคติท่ีมีต่อนโยบายกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่  ค่า Sig. =  .059 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 0.05 ท่ีก าหนดไว ้อธิบายสมมติฐานไดว้า่  บุคลากรภายในองคก์รฯท่ีมีสถานภาพต่างกนั มี
ผลต่อทศันคติท่ีมีต่อนโยบายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรไม่
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 บุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองคก์รแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3.1  เพศของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร

ภายในองคก์ร จ าแนกตามเพศ 
 

การมีส่วนร่วม 
เพศชาย n = 39 เพศหญิง n = 120 

t Sig. 
X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

การมีส่วนร่วมในนโยบาย กิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพดีของ

บุคลากรภายในองคก์ร 
3.16 1.04 3.21 .66 -.412 .681 
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 การวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 4.14  แสดงผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร จ าแนกตามเพศ พบวา่  เพศชายมีส่วนร่วมในนโนยาบ
ฯ ( X̅ = 3.16) นอ้ยกวา่เพศหญิง ( X̅ = 3.21)  เม่ือพิจารณาค่า t มีค่า = -.412 และค่า Sig. = .681 ซ่ึงมี
ค่ามากกวา่ 0.05 ท่ีก าหนดไว ้อธิบายสมมติฐานไดว้า่  บุคลากรภายในองคก์รฯท่ีมีเพศต่างกนั มีส่วน
ร่วมในนโยบายและกิจกรรมโครงการไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3.2 ต าแหน่งหน้าท่ีของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) ท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์รแตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 4.15  แสดงผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร

ภายในองคก์ร จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

การมีส่วนร่วม 
ต าแหน่ง 

X ̅ F Sig. 
การมีส่วนร่วมในนโยบาย กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์ร 

8.39 16.88 .00 

 
 การวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 4.15  แสดงผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ ค่า Sig. = 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กวา่ 0.05 ท่ีก าหนดไว ้อธิบายสมมติฐานไดว้า่  บุคลากรภายในองคก์รฯท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีส่วน
ร่วมในนโยบายและกิจกรรมโครงการท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3.3 สถานภาพของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องคก์รแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์ร จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การมีส่วนร่วม 
สถานภาพ 

X ̅ F Sig. 
การมีส่วนร่วมในนโยบาย กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์ร 

1.51 2.59 .078 

 
 การวเิคราะห์ผลในตารางท่ี 4.16 แสดงผลของการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
ดีของบุคลากรภายในองคก์รฯ จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่  ค่า Sig. = 0.78 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 ท่ี
ก าหนดไว ้อธิบายสมมติฐานได้ว่า  บุคลากรภายในองค์กรฯท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีส่วนร่วมใน
นโยบายและกิจกรรมโครงการไม่แตกต่างกนั 
 
4.6  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในองค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วม โดย
ใชส้ถิติค่าสหสัมพนัธ์  (Correlation) แสดงในตรารางท่ี 4.17  
 
ตารางที่ 4.17  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 การเปิดรับส่ือ การมีส่วนร่วม ทศันคติ 

การเปิดรับส่ือ 
Pearson Correlation 1 .707** .655** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 159 159 159 

 

 

 



87 

 

ตารางที ่4.17 (ต่อ) 
 

  การเปิดรับส่ือ การมีส่วนร่วม ทศันคติ 

การมีส่วนร่วม 
Pearson Correlation .707** 1 .621** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 159 159 159 

ทศันคติ 
Pearson Correlation .655** .621** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 159 159 159 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 การวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 4.17  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือ ทศันคติ
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  พบวา่  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหวา่งการเปิดรับส่ือ และการมีส่วนร่วม มีค่าเท่ากบั 
.70   แสดงวา่ทั้ง 2 ตวัมีความสัมพนัธ์กนั ส่วนการเปิดรับส่ือและทศันคติ มีค่าเท่ากบั .65 แสดงวา่ทั้ง 
2 ตัวมีความสัมพันธ์กัน และทัศนคติกับการมีส่วนร่วม มีค่าเท่ากับ .62 แสดงว่าทั้ ง 2 ตัวมี
ความสัมพนัธ์กนั สรุปไดว้า่ทั้ง 3 ตวัมีความสัมพนัธ์กนั อยูใ่นระดบัสูง 
 



 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี
ของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของบุคลากร
ภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2) เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมี
ต่อส่ือประชาสัมพนัธ์รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในนโยบายการเสริมสร้าง
สุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (4) 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
องค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง
ส ารวจ (Survey Research) แบบวดัผลคร้ังเดียว (One Shot Case Study) 
 ประชากรเป้าหมาย (Unit of Analysis) ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่
ภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีจ านวนประชากรทั้งหมด 
187 คน และเก็บขอ้มูลบุคลากรภายในองคก์รซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกคน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนเองตามกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยาย
ลกัษณะขอ้มูล ลกัษณะประชากร น าเสนอดว้ย ความถ่ี (Frequency: n) ค่าร้อยละ (Percentage: %)  
และแสดงระดบัการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ร น าเสนอดว้ย
คะแนนเฉล่ีย (Mean: X)̅ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.)  และสถิติเชิง
อนุมาน (Inference Statistics) สถิติทดสอบค่าที (t-test) ส าหรับตวัแปรท่ีแบ่งกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่ม ใน
ท่ีน้ีคือ เพศ  และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 
ANOVA) ส าหรับตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม คือ ต าแหน่งและสถานภาพ  เพื่อหาความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียนของการเปิดรับส่ือ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และ
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ความสัมพนัธ์ของการเปิดรับ ทศันคติและการมีส่วนร่วมอีกดว้ย โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยใชส้ถิติค่าสหสัมพนัธ์  (Correlation) 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง การเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี
ของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สามารถสรุปการ
วจิยัไดด้งัน้ี 

 1. บุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มี
การเปิดรับส่ือเพื่อรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดี อยูใ่นระดบัมาก มีการรับรู้
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (E-mail, เว็บไซต์ connect.thaihealth.or.th และกลุ่ม Line : Thaihealth 
Foto)  โดยมีทศันคติต่อกิจกรรมและนโยบายอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมต่อนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. บุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ท่ี
ด ารงต าแหน่งแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั 

 3. การเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความสัมพนัธ์กนั ในทิศทางบวก 
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 ขอ้มูลประชากร 
  ประชากรเป้าหมายทั้งหมด 187 คน สามารถเก็บแบบสอบถามมาได ้จ านวน 159 คน คิด
เป็นร้อยละ 85 ของจ านวนประชากรเป้าหมาย พบวา่ประชากรร้อยละ 75.5 เป็นผูห้ญิง ร้อยละ 56 มี
อายุระหว่าง 30 – 39 ปี ร้อยละ 67.3 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 56 มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาโท ประชากรร้อยละ 25.2 มีอายกุารท างานระหวา่ง 2 – 4 ปี รองลงมาร้อยละ 21.4 มีอายกุาร
ท างานระหวา่ง 5-7 ปี ร้อยละ 62.9 ด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี  
 5.2.2  การเปิดรับส่ือนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลจากการวิจยัพบว่า บุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการเปิดรับส่ือเพื่อรับรู้เก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดี 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีการรับรู้ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต (E-mail, เวบ็ไซต ์connect.thaihealth.or.th 
และกลุ่ม Line : Thaihealth Foto)  ซ่ึงปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรสสส. ส่วนใหญ่ใช้
วิธีการส่ือสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ  แสดงให้เห็นวา่เป็นช่องทางท่ีบุคลากรทุกคน
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เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายและทัว่ถึงทั้งองค์กร การท่ีได้เห็นหรือรับรู้บ่อยคร้ัง ท าให้
บุคลากรมีความสนใจและมีการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึง
เป็นไปตามทฤษฎีการเปิดรับส่ือและข่าวสาร ของโจเซฟ ที แคลปเปอร์ ท่ีกล่าวไวว้า่ คนเราจะเลือก
รับส่ือข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของตนเอง ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีหาไดง่้ายและสะดวกตามความ
เคยชิน 
 5.2.3  ทศันคติของบุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ท่ี
มีต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี โดยมีโครงการกิจกรรม 3 กิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรภายในองคก์รฯ มีทศันคติต่อกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม วา่เป็นกิจกรรมท่ีดี มี
รูปแบบและวตัถุประสงคท่ี์ตรงกบันโยบายท่ีองคก์รก าหนด เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้ ผลกัดนัและเป็น
ช่ืนชอบของบุคลากรภายในองคก์ร ท าให้อยากออกก าลงักาย เป็นกิจกรรมท่ีท าให้สุขภาพร่างการ
แข็งแรง ท าให้มีเพื่อนทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัท าให้บุคลากรท่ีเขา้ร่วม
รู้สึกเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้นในการปฏิบติัตามนโยบายท่ีองคก์รก าหนด และยงัเป็นกิจกรรมท่ี
บุคลากรภายในองค์กรฯ อยากให้มีการจดัในปีต่อ ๆ ไป จากการศึกษาความสัมพนัธ์ซ่ึงพบว่า 
ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับและการมีส่วนร่วม  ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่บุคลากรของส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีมีทศันคติท่ีดีจะมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารทุก
รูปแบบ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ท่ีกล่าวว่า 
ทศันคติเป็นตวัเช่ืองโยงระหวา่งความรู้ และพฤติกรรม (ปิยวดี ทองบุ, 2551, น.27 ) 
 5.2.4  การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการวิจยัพบว่า 
บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมต่อนโยบายในการแนะน าผู ้อ่ืนให้มีการดูแลสุขภาพอย่าง
สม ่าเสมออยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือมีการใชส่ื้อโซเชียลดีเดียในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการ
ดูแลสุขภาพใหแ้ก่ผูอ่ื้น มีการบอกกล่าว ชกัชวนเพื่อนหรือบุคคลท่ีรู้จกัให้รับรู้ถึงกิจกรรมและมาเขา้
ร่วมกิจกรรมของ สสส. เป็นประจ าโดยผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย  อีกทั้งยงัมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น เล่นกีฬา ออกก าลงักายอีกดว้ย และไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจดั
กิจกรรมในองคก์ร มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรภายใน สสส.  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ โคเฮน และ อพัฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977, p.6) ท่ีกล่าว
ไวว้่า การมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ มีการร่วมมือกับ
องคก์ารหรือกลุ่มกิจกรรม มีส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์ 
 5.2.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  การทดสอบสมมติฐานไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 
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 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองคก์รแตกต่างกนั  
 เม่ือวเิคราะห์ผลการเปิดรับส่ือเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดี ซ่ึงพบวา่ เพศมีค่า Sig. = 
.587   สถานภาพมีค่า Sig. = .062 และต าแหน่งมีค่า Sig. = 0.00 เม่ือพิจารณาอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้พบว่า บุคลากรภายในองค์กรท่ีมีเพศและสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
การเปิดรับส่ือไม่แตกต่างกัน ส าหรับบุคลากรท่ีมีต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับส่ือท่ี
แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองคก์รแตกต่างกนั 
 เม่ือวิเคราะห์ผลทศันคติต่อนโยบายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร
ภายในองค์กร พบว่า เม่ือพิจารณาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท่ีก าหนดไว ้อธิบาย
สมมติฐานไดว้า่ บุคลากรภายในองคก์รฯ ท่ีมีเพศ สถานภาพและต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั จะมีทศันคติ
ต่อนโยบายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 บุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองคก์รแตกต่างกนั  
 เม่ือวิเคราะห์ผลการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี ซ่ึงพบว่า เพศมีค่า Sig. = 
.681   สถานภาพมีค่า Sig. = .078 และต าแหน่งมีค่า Sig. = 0.00 เม่ือพิจารณาอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ท่ีก าหนดไว ้พบวา่ พบวา่ บุคลากรภายในองคก์รท่ีมีเพศและสถานภาพท่ีแตกต่าง
กนั จะมีส่วนร่วมในนโยบายไม่แตกต่างกนั ส าหรับบุคลากรท่ีมีต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วม
ในนโยบายท่ีแตกต่างกนั  
 จากการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ขอ้ แสดงให้เห็นวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งต่างกนัไม่ว่า
จะเป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้ง ซ่ึงมีภารกิจรับผิดชอบท่ีไม่เหมือนกนั มีการเปิดรับส่ือขอ้มูล 
ข่าวสารและการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและความสนใจ 
ตลอดจนความต้องการในการหาความรู้เพิ่มเติม เช่น ผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนส าคัญในการก าหนด
นโยบายขององคก์รหรือพฒันาองคก์ร จะมีการเปิดรับขอ้มูล ข่าวสารในหลายหลายรูปแบบ หลาย
ช่องทาง ท่ีจะท าให้มีองค์ความรู้ สามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้หรือน าไปก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานการพฒันาในองคก์รต่อไป ทั้งน้ีในส่วนของผูบ้ริหารยงัมีบทบาทของการเป็นผูน้ าองคก์ร 
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ จึงมีความส าคญัและถือเป็นแบบอย่างท่ีจะท าให้บุคลากรภายใน
องคก์รเขา้มาร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ดว้ยเช่นกนั 
 5.2.6  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในองค์กรส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เม่ือวิเคราะห์ผลแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วนร่วมฯ พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
อยู่ในระดบัสูง และเป็นไปในทิศทางบวก  แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับส่ือ ทศันคติและการมีส่วน
ร่วมในนโยบายฯ มีความสัมพนัธ์กนั หากมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีดี มีความถูก มีประโยชน์ จะ
ส่งผลไปถึงทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น และส่งผลไปถึงพฤติกรรมต่อส่ิงนั้นได้ดีอีกดว้ย สอดคลอ้งกบั
แนวคิดท่ีว่า ทศันคติเป็นส่ิงเช่ือมโยงระหว่างความรู้และพฤติกรรม เพราะทศันคติ คือ ความโน้ม
เอียงในการประเมินส่ิงต่าง ๆท่ีรับรู้ (ปิยวดี ทองบุ, 2551ฒ น.27)  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
เปิดรับส่ือและข่าวสารของ Joseoh T. Klapper (อา้งถึงใน ขวญัชีวา ส่างหลวง, 2552: 25) ท่ีกล่าววา่ 
คนเราเลือกรับส่ือท่ีตรงกบัทศันคติหรือความสนใจของตนเอง คือการแสวงหาขอ้มูล  เปิดรับขอ้มูล
ท่ีตนอยากรู้หรือสนใจ เพื่อสอดคลอ้งกบัค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติของตนเอง  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
  (1)  การเปิดรับส่ือมีหลายช่องทาง หลายรูปแบบ แต่เป็นการส่ือสารภายในองคก์รทิศทาง
เดียว (One – way communication) ซ่ึงองค์กรควรพฒันารูปแบบการส่ือสารให้กบับุคลากรภายใน
องค์กรให้เป็นแบบสองทิศทาง (Two – way communication) โดยให้บุคลากรไดมี้การแลกเปล่ียน
ขอ้มูล ข่าวสารกนัได ้ไม่วา่จะเป็นระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้ริหาร หรือตวับุคลากรดว้ยกนัเอง รวมทั้ง
ควรเป็นการส่ือสารท่ีบุคคลภายนอกสามารถเขา้มาร่วมแลกเปล่ียนแนวคิดไดด้ว้ย 
  (2)  การส่ือสารในรูปแบบของการจัดกิจกรรม / ประชุมประจ าเดือน ท่ีสามารถให้
บุคลากรไดม้าพบปะแลกเปล่ียน และมีปฏิสัมพนัธ์กนั  ควรจดัให้มีเพิ่มมากข้ึนทั้งในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจดักิจกรรม KM (Knowledge Management)  การจดัสภากาแฟ 
การจดัแลกเปล่ียนประสบการณ์ ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรไดมี้เวทีในการส่ือสารหรือเปิดรับข่าวสาร
ต่างๆ อยา่งทัว่ถึงในทุกกลุ่ม 
  (3)  ในการจดักิจกรรมควรให้ผูท้รงคุณวุฒิ ผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบาย เขา้มาร่วมแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารกบัคนในองคก์ร รวมทั้งเผยแพร่ใหก้บัสังคมภายนอก
องคก์ร ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวการดูแลสุขภาพมากยิง่ข้ึน  
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 5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  (1)  ควรท าการศึกษารูปแบบของการส่ือสารสาธารณะท่ีจะมีผลท าให้มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน   
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เลขท่ีแบบสอบถาม ................ 

แบบสอบถาม 

“การเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” 

 

 การเก็บรวบข้อมูลจากท่านในคร้ังน้ี ข้อมูลดังกล่าวจะน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัย     

“การเปิดรับส่ือ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” โดยค าตอบของท่านทุกข้อมี

ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีท่านตอบในแบบสอบถามน้ีจะถือ

เป็นความลบัและใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถาม “การเปิดรับส่ือ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี

ของบุคลากรภายในส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” แบ่งออกเป็น 4 

ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือรณรงคใ์นนโยบายส่งเสริมสุขภาพ

ดีของบุคลากรภายในองคก์ร สสส. 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน

องคก์ร สสส. 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร

ภายในองคก์ร สสส. 

 

นางสาวชลหทยั ไวริยะพิทกัษ ์

นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ผูว้จิยั 
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แบบสอบถาม 

การศึกษาเร่ืองการเปิดรับส่ือ ทศันคติ และการมีส่วนร่วมต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากร

ภายในส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

1. เพศ 

  1. ชาย     2. หญิง 

2. อาย ุ

  1. ต ่ากวา่ 30 ปี    2. 30 – 39 ปี 

  3. 40 – 49 ปี     4. 50 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

  1. โสด   2. สมรส   3. หยา่ 

4. ระดบัการศึกษา 

  1. ต  ่ากวา่ปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี 

  3. ปริญญาโท    4. ปริญญาเอก 

5. อายกุารท างาน 

  1. นอ้ยกวา่ 2 ปี    2. 2 – 4 ปี 

  3. 5 – 7 ปี     4. 8 – 10 ปี 

  5. มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

6. ต าแหน่ง 

  1. ผูบ้ริหาร     2. เจา้หนา้ท่ี 

  3. ลูกจา้งประจ า    
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ตอนที่ 2 การเปิดรับส่ือรณรงค์ในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รส านกังาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือรณรงคใ์นนโยบายส่งเสริม
สุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร สสส. 

ระดบัการเปิดรับ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1 ท่านรับรู้เก่ียวกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี
ของบุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

     

2 ประเภทของส่ือท่ีท่านเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (โปรดตอบตั้งแต่ขอ้ 2.1 – 2.6) 
2.1 ส่ือส่ิงพิมพ ์(โปสเตอร์, แผน่พบั ป้าย)      
2 . 2 อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  ( E-mail,  เ ว็ บ ไ ซ ต์  
connect.thaihealth.or.th แ ล ะ ก ลุ่ ม  Line : 
Thaihealth Foto) 

     

2.3 ส่ือโทรทศัน์ (โทรทศัน์ตามจุดต่าง  ๆของใน
องคก์ร) 

     

2.4 ส่ือวิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธ์
ภายในองคก์ร 

     

2.5 ส่ือบุคคล (เพื่อน / คนรอบขา้ง)      
2.6 การจัดกิจกรรม / ประชุมประจ าเดือน 
(กิจกรรม Sharing day ประจ าเดือน) 

     

3 ความถ่ีในการเปิดรับส่ือเก่ียวกับนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
- มากท่ีสุด คือ ทุกวนั 
- มาก คือ 3 - 5 คร้ังต่อสปัดาห์ 
- ปานกลาง คือ 1 - 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 
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พฤติกรรมการเปิดรับส่ือรณรงคใ์นนโยบายส่งเสริม
สุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์ร สสส. 

ระดบัการเปิดรับ 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

- นอ้ย คือ 3 - 5 คร้ังต่อ 2 สปัดาห์ 
- นอ้ยท่ีสุด คือ 1 - 2 คร้ังต่อ 2 สปัดาห์ 

     

4 ความสนใจต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

     

5 ท่านคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัประโยชน์ท่ี
ได้รับจากนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ
บุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

     

6 ท่านรับรู้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางองคก์ร
จัด ข้ึน เพื่ อ ส่ง เส ริมให้ มี สุขภาพท่ี ดีตาม
นโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องค์กรส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

     

7 ท่านคน้หาขอ้มูลประสบการณ์ ค าแนะน าของ
ผูท่ี้มีสุขภาพดีตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี
ของบุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

     

8 ท่านคน้หาขอ้มูล ข่าวสาร บทความ เก่ียวกบั
นโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ สสส. เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลในองคก์ร 
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ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรส านักงานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. กจิกรรมโครงการที ่1 : “วิง่สู่ชีวติใหม่ Thaihealth Day Run 2017” 

ทศันคติท่ีมีต่อกิจกรรมโครงการ 
ระดบัทศันคติ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1.1 กิ จ ก รรม น้ี  เ ป็ น กิ จก รรม ท่ี ดี  มี รู ป แบบและ
วตัถุประสงค์ท่ีตรงกับนโยบายสุขเสริมสุขภาพดี
ของ สสส. 

     

1.2 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นและผลักดันให้ท่าน
อยากออกก าลงักายมากยิง่ข้ึน 

     

1.3 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน แขง็แรงข้ึน 

     

1.4  กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีท่านช่ืนชอบเป็นอยา่งมาก      
1.5 กิจกรรมน้ี ถ้าท่านเข้าร่วมจะท าให้ท่านมีเพื่อนทั้ง

ภายในและนอกองคก์รเพิ่มมากข้ึน 
     

1.6 กิจกรรมน้ี ถา้ท่านเขา้ร่วมจะท าใหท้่านเป็นท่ียอมรับ 
ยกยอ่งวา่เป็นบุคคลท่ีดูแลสุขภาพตนเองเป็นอยา่งดี 

     

1.7 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านถูกมองว่า
เป็นพนกังาน สสส. ท่ีดี ปฏิบติัตามนโยบายฯ องคก์ร 

     

1.8 กิจกรรมน้ี ถ้าท่านเขา้ร่วมจะท าให้ท่านรู้สึกว่าเป็น
ต้นแบบ แบบอย่างแก่คนภายในและคนภายนอก
องคก์ร สสส. 

     

1.9 ว่ากิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

     

1.10 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีสมควรท่ีจะจดัในปีต่อ ๆ 
ไป 
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2. กจิกรรมโครงการที ่2 : “Thaihealth Fit&Firm Contest 2017” 

ทศันคติท่ีมีต่อกิจกรรมโครงการ 
ระดบัทศันคติ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

2.1 กิ จกรรม น้ี  เ ป็น กิจกรรม ท่ี ดี  มี รูปแบบและ
วตัถุประสงค์ท่ีตรงกบันโยบายสุขเสริมสุขภาพดี
ของ สสส. 

     

2.2 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นและผลกัดนัให้
ท่านอยากออกก าลงักายมากยิง่ข้ึน 

     

2.3 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหท้่านมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน แขง็แรงข้ึน 

     

2.4  กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีท่านช่ืนชอบเป็นอย่าง
มาก 

     

2.5 กิจกรรมน้ี ถา้ท่านเขา้ร่วมจะท าให้ท่านมีเพื่อนทั้ง
ภายในองคก์รเพิ่มมากข้ึน 

     

2.6 การเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีท าให้ท่านไดรั้บการยอมรับ 
วา่เป็นบุคคลท่ีดูแลสุขภาพตนเองเป็นอยา่งดี 

     

2.7 การเข้าร่วมกิจกรรมน้ีแสดงให้เห็นว่าท่านเป็น
พนกังาน สสส. ท่ีดี ปฏิบติัตามนโยบายฯ องคก์ร 

     

2.8 การเข้าร่วมกิจกรรมน้ีแสดงให้เห็นว่าท่านเป็น
ต้นแบบ และแบบอย่างแก่คนในและภายนอก
องคก์ร สสส. 

     

2.9 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

     

2.10 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีสมควรท่ีจะจัดอย่าง
ต่อเน่ือง 
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3. กจิกรรมโครงการที ่3 : “พุธขยบั กระฉับกระเฉง” 

ทศันคติท่ีมีต่อกิจกรรมโครงการ 
ระดบัทศันคติ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

3.1 กิ จกรรม น้ี  เ ป็น กิจกรรม ท่ี ดี  มี รูปแบบและ
วตัถุประสงค์ท่ีตรงกบันโยบายสุขเสริมสุขภาพดี
ของ สสส. 

     

3.2 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นและผลกัดนัให้
ท่านอยากออกก าลงักายมากยิง่ข้ึน 

     

3.3 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหท้่านมีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน แขง็แรงข้ึน 

     

3.4  กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีท่านช่ืนชอบเป็นอย่าง
มาก 

     

3.5 การเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี ท าให้ท่านมีเพื่อนทั้งภายใน
และภายนอกองคก์รเพิ่มมากข้ึน 

     

3.6 การเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีท าให้ท่านไดรั้บการยอมรับ 
วา่เป็นบุคคลท่ีดูแลสุขภาพตนเองเป็นอยา่งดี 

     

3.7 การเข้าร่วมกิจกรรมน้ีแสดงให้เห็นว่าท่านเป็น
พนกังาน สสส. ท่ีดี ปฏิบติัตามนโยบายฯ องคก์ร 

     

3.8 การเข้าร่วมกิจกรรมน้ีแสดงให้เห็นว่าท่านเป็น
ต้นแบบ และแบบอย่างแก่คนในและภายนอก
องคก์ร สสส. 

     

3.9 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้ท่านมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

     

3.10 กิจกรรมน้ี เป็นกิจกรรมท่ีสมควรท่ีจะจัดอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองคก์รส านกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมโครงการ 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรภายใน สสส. 

     

2 ท่านเป็นส่วนหน่ึงของทีมคณะท างานจดักิจกรรม      
3 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรม

ในองคก์ร 
     

4 ท่านไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในการจดักิจกรรม      
5 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์รจดัทุกคร้ัง       
6 ท่านได้บอกกล่าวผู ้อ่ืนให้รับรู้ถึงกิจกรรมของ

องคก์ร 
     

7 ท่ านแนะน าผู ้ อ่ืนให้ มีการ ดูแลสุขภาพอย่า ง
สม ่าเสมอ 

     

8 ท่านชักชวนเพื่อนหรือบุคคลท่ี รู้จักมาเข้า ร่วม
กิจกรรมของ สสส. เป็นประจ า 

     

9 ท่านใชส่ื้อโซเชียลมีเดียในการชกัชวนผูอ่ื้นเขา้ร่วม
กิจกรรมของ สสส. 

     

10 ท่านได้ใช้ส่ือโซเชียลดีเดียในการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

     

11 ท่านไดมี้การรวมกลุ่มท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น เล่นกีฬา ออกก าลงักาย 
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ช่ือ-สกุล                           ชลหทยั  ไวริยะพิทกัษ ์               
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2553 ศิลปศาสตรบณัฑิต  
  (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานในปัจจุบนั       เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป (เลขานุการ)  

  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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