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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ ความต้องการและ            

ความคาดหวงัของประชาชนตอ่นกัสื่อสารสขุภาพในพืน้ที่อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี  กลุม่ตวัอยา่ง คือ ประชาชนอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอทุยัธานีจ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่า t-test  One-way ANOVA และหาค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั  ผลการวิจัย

พบว่า ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากนกัสื่อสารสขุภาพในพืน้ที่อ าเภอเมืองจังหวดัอุทยัธานีอยู่ในระดบัปานกลาง      

โดยเปิดรับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุมากที่สดุ ด้านทศันคติอยู่ในระดบัมาก โดยมีทศันคติต่อนกัสื่อสารสขุภาพ

ด้านสือ่มากที่สดุ  ส าหรับความต้องการและความคาดหวงัตอ่นกัสื่อสารสขุภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความต้องการและ

ความคาดหวงัด้านสารมากที่สดุ ด้านลกัษณะทางประชากรที่ตา่งกนัมีการเปิดรับข่าวสารจากนกัสื่อสารสขุภาพในอ าเภอ

เมืองจังหวดัอุทัยธานีแตกต่างกัน แต่มีทัศนคติ ความต้องการและความคาดหวงัต่อนักสื่อสารสขุภาพในอ าเภอเมือง

จงัหวดัอทุยัธานีไม่แตกต่างกนั  สว่นการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัสื่อสารสขุภาพ มีความสมัพนัธ์

กบัทศันคติตอ่นกัสือ่สารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

ค าส าคัญ   คณุลกัษณะที่พงึประสงค์  นกัสือ่สารสขุภาพ  จงัหวดัอทุยัธานี  

 

 

 

 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  ม.ค.-มิ.ย.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 The Objectives of this quantitative research were to study media exposure, attitudes, 

requirement and expectation of public health communicators in the area of Mueng district, 

Uthaithani Province. The population of this research were 400 residents of Mueng district, 

Uthaithani by using multi-stage sampling. The tool of this research was questionnaire. The 

statistical analysis of this research were t-test, One-way ANOVA and Pearson correlation 

coefficient. The results of this research were media exposure of public was at the medium 

level; they mostly had been informed from public health officials. The attitude was at high 

level; the attitude toward health communicator in the aspect of media was at the highest level. 

For the requirement and expectation to health communicator was at high level; the 

requirement and expectation toward the aspect of message was at the highest level.             

The different characteristics of residents had media exposure from public health 

communicator differently but had attitudes, requirement and expectation of public health 

communicator were not different. The media exposure of the knowledge of health from 

public health communicator correlated with attitudes towards to public health communicator, 

Mueng district, Uthaithani.  

 

Keywords :  desirable characteristics, health communicators, Uthaithani 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สขุภาพเป็นสิ่งท่ีส าคญัส าหรับประชาชนทุกคนในประเทศเป็นอย่างมาก หากประชาชนเข้าไม่ถึง

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จะส่งผลให้ไม่มีความรู้ และมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย  

ปราโมทย์  ประสาทกลุ และปัทมา วา่พฒันวงศ์ กล่าวว่าคนไทยเสียชีวิต ประมาณหรือเท่ากับ 4 แสนเศษใน

แต่ละปี ปัจจบุนัสาเหตกุารตายของประชากรไทยได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ในอดีตคนไทยตายมากเพราะโรค

ติดเชือ้ที่แพร่ระบาดไปได้ทัง้ทางน า้ อากาศ หรือโดยพาหะน าโรคชนิดต่างๆ ปัจจบุนัการตายของประชากรไทย

ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอยู่และการใช้ชีวิตของตนเอง สาเหตุการตายที่ส าคัญในปัจจุบัน 

ได้แก่ โรคเก่ียวกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด มะเร็ง เอดส์ ความดนัเลือด รวมทัง้อบุตัิเหตบุนถนน  โรคสมยัใหม่

หลายอย่างสามารถป้องกนัหรือหลีกเลี่ยงได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมสว่นบคุคล เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร 

การออกก าลังกาย การสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา การขับข่ียวดยานพาหนะ  (ปราโมทย์  ประสาทกุล และปัทมา  

วา่พฒันวงศ์, 2555)  
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 ดงันัน้ในการส่ือสารสขุภาพต้องมีบุคคลท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารให้ประชาชนเข้าใจผ่านส่ือต่างๆ 

โดยเรียกบคุคลดงักล่าวว่า  “นกัส่ือสารสขุภาพ”  ซึ่งนกัส่ือสารสขุภาพจะเป็นบคุคลในการผลกัดนันโยบาย

เก่ียวกบัสุขภาพให้เป็นจริงได้ และจะต้องท าให้เกิดการผลกัดนั “สามเหล่ียมเขยือ้นภูเขาสู่สงัคม”  เพ่ือให้

กลไกสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพประสบความส าเร็จ แตท่ัง้นีต้้องอาศยัการท างานของหน่วยงานตา่งๆ 

ร่วมกันผลกัดนัให้สร้างนกัส่ือสารสขุภาพและระบบการส่ือสารสุขภาพเป็นรูปธรรมขึน้  (พนา ทองมีอาคม 

และเพ็ญพกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2552) บทบาทหน้าท่ีท่ีแท้จริงของนกัส่ือสารสขุภาพนัน้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้สุขภาพอย่างแท้จริง ตามคุณสมบัติกับคุณลักษณะ 5 ส. ของนักส่ื อสารสุขภาพ (อ่ิมจิต               

เลิศพงษ์สมบตั ิและคณะ, 2551) หากนกัส่ือสารสขุภาพมีคณุลกัษณะท่ีดีจะชว่ยให้ประชาชนมีสขุภาพท่ีดี 

             ในการด าเนินงานส่ือสารสขุภาพโดยปกติจะเป็นการท างานโดยการด าเนินการจากพืน้ท่ีส่วนกลาง 

ขยายไปสู่ระดบัภูมิภาคทัว่ประเทศ ซึ่งจงัหวดัอุทยัธานี เป็นจงัหวดัหนึ่งท่ีมีการด าเนินการทางด้านส่ือสาร

สขุภาพ และยงัมีนกัส่ือสารสขุภาพในการให้ความรู้ด้านสขุภาพกบัประชาชนผา่นส่ือตา่งๆ เป็นจ านวนมาก

ทัง้แพทย์ พยาบาล หมออนามยั นกัวิชาการสาธารณสขุ เภสชักร นกัประชาสมัพนัธ์ ผู้น าชมุชน อาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฯลฯ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษา เร่ือง คณุลกัษณะนกัส่ือสารสขุภาพท่ี

พงึประสงค์ของประชาชนอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี ซึง่จะเป็นประโยชน์ให้นกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอทุยัธานี สามารถปรับเปล่ียนลกัษณะทางด้านการส่ือสาร ให้เป็นท่ีพึงประสงค์ส าหรับประชาชนมาก

ท่ีสดุ  
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาการเปิดรับขา่วสารด้านสขุภาพของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี   

2. เพ่ือศกึษาทศันคตขิองประชาชนท่ีมีตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี  

            3. เพ่ือศกึษาความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนเก่ียวกบัคณุลกัษณะนกัส่ือสารสขุภาท่ี

พงึประสงค์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

 4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคต ิ      

ความต้องการและความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี   

5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารจากนกัส่ือสารสขุภาพกบัทศันคติของประชาชน

ท่ีมี   ตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี  
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นิยามศัพท์ 

                คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  หมายถึง คณุสมบตัเิฉพาะท่ีควรจะเป็นของนกัส่ือสารสขุภาพ อนัท า
ให้นักส่ือสารสุขภาพโดดเด่นและแตกต่างจากบุคคลอ่ืนและสามารถท าการส่ือสารสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตาม 5 ส. ได้แก่  ส่ือ สาร  สาธารณะ สร้างสรรค์ และสขุภาวะ       
          นักส่ือสารสุขภาพ หมายถึง บคุคลท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารด้านสขุภาพให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี

อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี ได้แก่ ผู้ด าเนินรายการวิทยชุมุชนของจงัหวดัอทุยัธานี เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

ผู้น าชมุชน นกัประชาสมัพนัธ์/ผู้ประกาศ และนกัส่ือสารสขุภาพอ่ืนๆ  

การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ความถ่ีความบ่อยในการเปิดรับข่าวสารจากนกัสื่อสุขภาพพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวดั

อทุยัธานี  

 ทัศนคติ  หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกต่อนกัสื่อสารสขุภาพในพืน้ที่อ าเภอเมือง จังหวดัอทุยัธานี ในด้าน 5 ส. 

ได้แก่  สือ่ สาร  สาธารณะ สร้างสรรค์ และสขุภาวะ  โดยวดัความคิดเห็น ความรู้สกึในลกัษณะเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย  

 ความต้องการและความคาดหวัง หมายถึง  ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนต่อ     

นกัส่ือสารสุขภาพท่ีควรมีในด้าน 5 ส. ได้แก่  ส่ือ สาร  สาธารณะ สร้างสรรค์ และสุขภาวะ  โดยวัดจากความ

ต้องการและความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุถึงน้อยท่ีสดุ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านสุขภาพและนักส่ือสารสุขภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาคณุลกัษณะให้เป็นท่ีพงึประสงค์ตอ่กลุม่ประชาชนได้  

2. นกัส่ือสารสุขภาพได้ทราบคุณลักษณะท่ีควรพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือใช้ในการส่ือสารให้ความรู้
ด้านสขุภาพแก่ประชาชนให้เข้าใจมากท่ีสดุ 

 

วิธีการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  

       ประชากร  
                    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชาชนในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี  โดยมี 
ประชากรจ านวนทัง้สิน้  51,740 คน (ท่ีมา : ส านกับริหารทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,  

2553) 
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กลุ่มตัวอย่าง  

           ผู้วิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยการก าหนดระดบัความเช่ือมั่น  

ท่ี 95% ความผิดพลาด ไม่เกิน 5% ได้จ านวน 400  คน (อรสา ปานขาว 2548: 216-217) จากนัน้ใช้วิธี    

การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) โดยเร่ิมจาก ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบการสุ่มแบบง่าย  (Simple random sampling) โดยผู้ วิจยัใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ี

จะศึกษาโดยการจับสลากจ านวน 14 ต าบล ในสัดส่วน 1:3 ได้จ านวน 5 ต าบล ขัน้ตอนท่ี 2                 

ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) และก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง

ตามสดัส่วนประชากร 5 ต าบลให้ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ

บังเอิญ (Accidental random sampling) โดยการกระจายตามลักษณะประชากร เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ เพ่ือให้มาซึ่งขนาดตวัอย่างตามท่ีก าหนดไว้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเขตท่ีก าหนดไว้

ทัง้ 5 ต าบล  
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

             ผลการวิจัย 

 1)  ข้อมลูด้านลกัษณะประชากร 

   กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 400 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี มีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และมีรายได้
ระหวา่ง 10,001-15,000 บาท มากท่ีสดุ  

     2)   การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัส่ือสารสขุภาพ 
                       กลุม่ตวัอยา่งมีการเปิดรับขา่วสารจากนกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั 

อทุยัธานี  โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.13 โดยมีการเปิดรับขา่วสารจากเจ้าหน้าท่ี 

สาธารณสขุมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 3.23 แตมี่การเปิดรับขา่วสารจากผู้น าชมุชนน้อยท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 2.91   

     3)  ทศันคตขิองประชาชนท่ีมีตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

                กลุ่มตวัอย่างมีระดบัทัศนคติทัง้ด้านส่ือ สาร สาธารณะ สร้างสรรค์ และสุขภาวะอยู่ใน
ระดับมากในทุกด้าน มีค่าเฉล่ีย 3.79 โดยมีทัศนคติด้านส่ือมากท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอย่างคิดว่านักส่ือสาร
สุขภาพในพืน้ท่ีใช้ส่ือประกอบได้น่าสนใจ อ่านง่าย มีเนือ้หาและรูปภาพเหมาะสม ตวัอักษรและรูปภาพ
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น่าสนใจ มีคา่เฉล่ีย 3.86 แต่มีทศันคติด้านสารน้อยท่ีสดุ คือ กลุ่มตวัอย่างคิดว่านกัส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ี
น าเสนอเนือ้หาได้อยา่งสม ่าเสมอ ฉบัไวทนัตอ่สถานการณ์ มีคา่เฉล่ีย 3.73 

      4)  ความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนต่อนกัส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอทุยัธานี 

      กลุ่มตวัอย่างมีความต้องการและความคาดหวงัต่อนกัส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอทุยัธานีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 4.00 โดยพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความต้องการและความ

คาดหวังต่อนักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง ในด้านสารมากท่ีสุด คือ ต้องการและคาดหวังว่านัก

ส่ือสารสขุภาพน าเสนอเนือ้หาได้น่าสนใจ ฉบัไว เหมาะกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และสนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ 

ทางด้านสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.10 แต่กลุ่มตวัอย่างมีความต้องการและความคาดหวงัตอ่นกัส่ือสารสขุภาพ 

ในด้านสร้างสรรค์น้อยท่ีสดุ คือ ต้องการและคาดหวงัว่านกัส่ือสารสขุภาพคิดค้นนวตักรรมการส่ือสารด้าน

สขุภาพใหม ่ๆ มีคา่เฉล่ีย 3.93   

      5)  ความแตกตา่งระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการเปิดรับขา่วสาร ทศันคต ิความต้องการ

และความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมืองจงัหวดัอทุยัธานี 

      ลกัษณะประชากร ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร

จากนกัส่ือสารสุขภาพในอ าเภอเมืองจงัหวดัอุทยัธานีแตกต่างกัน   ส าหรับลักษณะประชากร ได้แก่  เพศ 

อาย ุการศกึษา อาชีพ รายได้แตกตา่งกนั มีทศันคติ ความต้องการและความคาดหวงัตอ่นกัส่ือสารสขุภาพ

ในอ าเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านอายุท่ีแตกต่างกันมีทัศนคตินักส่ือสาร

สขุภาพในอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานีแตกตา่งกนั และปัจจยัด้านรายได้ท่ีแตกตา่งกนัมีความต้องการและ

ความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

     6)  ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัส่ือสารสขุภาพกบั

ทศันคตขิองประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

         การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับความรู้ด้านสุขภาพจากนักส่ือสารสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ

ทศันคติของประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 
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    อภปิรายผล  

    1) การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัส่ือสารสขุภาพ 

                      จากการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับข่าวสารด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
มากท่ีสุด เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นบุคคลท่ีสามารถให้ค าแนะน าความรู้ได้โดยตรง มีความ
น่าเช่ือถือ และมีความเช่ียวชาญทางด้านสุขภาพเป็นพิเศษ ท าให้กลุ่มตวัอย่างเลือกท่ีจะเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือดังกล่าวมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปรีชา อุปโยคิน และคณะ(2548) พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเลือกแหล่งข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ โดยขอค าปรึกษาเม่ือเจ็บป่วยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ โดย
เลือกท่ีจะปรึกษาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีความไว้วางใจและความ
นา่เช่ือถือ 

 ด้านส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างเปิดรับข่าวสารน้อยท่ีสดุ คือ ผู้น าชมุชน ได้แก่ ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน เน่ืองจาก

บคุคลดงักล่าวรับผิดชอบงานท่ีหลากหลาย ซึ่งการให้ความรู้ด้านสขุภาพของผู้น าชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็น

การให้ความรู้ในประเด็นท่ีส าคญั และเกิดเหตกุารณ์ในภาวะวิกฤตถึงจะแจ้งให้ลูกบ้านทราบทนัที ท าให้

กลุ่มตวัอย่างได้รับข่าวสารด้านสขุภาพในช่วงเกิดเหตกุารณ์วิกฤตมากกว่า และต้องอาศยัการส่ือสารแบบ

ปากต่อปาก ท าให้ในบางครัง้กลุ่มตวัอย่างอาจได้รับข่าวสารได้ไม่ทัว่ถึง สอดคล้องกบังานวิจยัของวาสนา 

จนัทร์สว่าง และคณะ (2548) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองกระบวนการส่ือสารการรณรงค์ด้านสขุภาพ พบวา่ ผู้น าชมุชน

จะท าหน้าท่ีเป็นส่ือบคุคลส่ือสารในรูปแบบการส่ือสารสองทาง และการส่ือสารปากตอ่ปาก (ส่ือสารระหวา่ง

บคุคล) 

2)  ทศันคตขิองประชาชนท่ีมีตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี      

กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติต่อนักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2549) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็น

ความส าคญัตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัส่ือสารสขุภาพทกุด้านอยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั      

3)  ความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอ 

เมือง  จงัหวดัอทุยัธานี  

          กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความต้องการและความคาดหวงัในด้านสารมากท่ีสดุ โดยคาดหวงั

ว่านกัส่ือสารสขุภาพจะน าเสนอเนือ้หาได้น่าสนใจ ฉับไว เหมาะกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และต้องการและ

ความหวงัให้นกัส่ือสารสขุภาพสนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ทางด้านสขุภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของนรินทร์ 

สงัข์รักษา และคณะ (2549)  ได้ศึกษาเร่ือง คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักส่ือสารสุขภาพ 
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พบว่ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าคุณลักษณะเฉพาะของนักส่ือสารสุขภาพต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านสาร ท่ีต้องมี

ความถูกต้อง เช่ือถือได้ ง่ายต่อการเข้าใจหรือน าไปปฏิบัติ  ต้องมีความรู้ด้านทักษะการส่ือสาร  และ

สอดคล้องกับงานวิจยัของดวงพร ค านูณวฒัน์ และคณะ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง สถานภาพการด าเนินงาน

ส่ือสารสขุภาพของส่ือท้องถ่ิน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความต้องการให้นกัส่ือสารสขุภาพน าเสนอข้อมูลให้มี

ความถกูต้อง เข้าใจง่าย มีความสม ่าเสมอตอ่เน่ือง และจริงจงั 

4) ความแตกตา่งระหวา่งลกัษณะทางประชากรกบัการเปิดรับขา่วสาร ทศันคต ิความ 

ต้องการและความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพในอ าเภอเมืองจงัหวดัอทุยัธานี 

                            ลกัษณะทางประชากรต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพต่างกัน  สอดคล้อง

กับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน  (2529: 107-113) กล่าวว่า บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน        

ซึง่ความแตกตา่งนีเ้กิดจากคณุสมบตัขิองผู้ รับสาร และปัจจยัทางสงัคมภายนอก และสอดคล้องกบัแนวคิด

ของชวรัตน์ เชิดชัย (2527: 170-174) ท่ีว่าผู้ รับสารจะเลือกรับข่าวสารจากส่ือใดนัน้ ย่อมเป็นไปตาม

บทบาทและสถานภาพในสงัคมของผู้ รับสาร และเหตผุลในการรับข่าวสาร ซึ่งผู้ รับสารมีพฤติกรรมในการ

เปิดรับส่ือตามแบบเฉพาะของแต่ละคนแตกต่างกันไป   ทัง้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิลเบอร์ ชแรมม์ 

(Wilbur Schramm, 1973: 240) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการเลือกรับข่าวสารของผู้ รับสารท่ีท าให้เกิด

ความแตกต่างกนั จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัทางด้านเพศ ทัง้เพศชายและเพศหญิงมีการเปิดรับข่าวสาร 

ทัศนคติ ความต้องการและความคาดหวังจากนักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี          

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของเดอ เฟลอร์ (De fleur, 1970: 145-166) ท่ีได้เสนอทฤษฎีกลุ่ม

สังคม โดยมีแนวคิดว่าประชาชนท่ีมีลักษณะทางสังคมคล้ายคลึงกัน จะแสดงพฤติกรรมการส่ือสารท่ี

คล้ายคลึงกัน ซึ่งเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีการเปิดรับข่าวสารด้านสุขภาพเหมือนกัน ท าให้มีทศันคต ิ

ความต้องการและความคาดหวงัท่ีเหมือนกนั   

                   5)  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับความรู้ด้านสุขภาพจากนักส่ือสาร

สขุภาพกบัทศันคตขิองประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี 

  ผลการทดสอบพบวา่การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ด้านสขุภาพจากนกัส่ือสารสขุภาพ 

มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตขิองประชาชนตอ่นกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี สอดคล้อง 

กบังานวิจยัของ วนัเพ็ญ ปรีตยิาธร (2543) พบวา่การเปิดรับขา่วสารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคตติอ่ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อมูลข่าวสาร นั่นคือการท่ีประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากนักส่ือสารสุขภาพมากจะท าให้ประชาชนมี

ทศันคตท่ีิดีตอ่นกัส่ือสารสขุภาพมากขึน้ตามไปด้วย  

 

บทสรุป 

จากการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร 

ทศันคต ิความต้องการและความคาดหวงัจากนกัส่ือสารสขุภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี พบว่า

ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดบัปานกลาง มีทัศนคติ ความต้องการและความคาดหวงัต่อนัก

ส่ือสารสุขภาพในระดบัมาก โดยลักษณะทางประชากรมีความแตกต่างจากการเปิดรับข่าวสาร แต่ไม่มี

ความแตกตา่งจากทศันคติ ความต้องการและความคาดหวงั ยกเว้นปัจจยัด้านอายท่ีุแตกตา่งกนัมีทศันคติ

แตกตา่งกนั และปัจจยัด้านรายได้ท่ีแตกตา่งกันมีความต้องการและความคาดหวงัแตกตา่งกนั สิ่งท่ีค้นพบ

จากการวิจัยครัง้นี ้คือ การส่ือสารของนักส่ือสารสุขภาพยังอยู่ในระดับปานกลาง และสิ่งท่ีประชาชน

ต้องการและคาดหวังจากนักส่ือสารในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีมากท่ีสุด คือ การท่ีนักส่ือสาร

สุขภาพน าเสนอเนือ้หาสารน่าสนใจเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ด้าน

สขุภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1)  จากผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่าประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากนกัส่ือสารสุขภาพใน
ระดับปานกลาง ดังนัน้นักส่ือสารสุขภาพท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพให้มีความ
ต่อเน่ือง และเข้าถึงประชาชนมากขึน้ เน่ืองจากข่าวสารด้านสุขภาพเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีท าให้ประชาชน มี
ความรู้ มีความตระหนัก และพฤติกรรมท่ีดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง อันเป็นการช่วยลดอัตราการ
เจ็บป่วยได้เป็นอยา่งดี  

               2)  จากผลการวิจัยครัง้นีป้ระชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากผู้ น าชุมชน เช่น ก านัน 
ผู้ ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนน้อยท่ีสุด ดังนัน้ผู้ น าชุมชนควรมีการเพิ่มเนือ้หาในความรู้ด้านสุขภาพกับ
ประชาชนให้มากขึน้ โดยสามารถให้ความรู้ในระหว่างท่ีมีการประชุมกับคณะท างาน เพ่ือให้บอกต่อกับ
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ครอบครัวและชมุชนใกล้เคียง รวมทัง้สามารถสอดแทรกความรู้ในการจดังานส าคญั ทัง้นีเ้ป็นการช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผู้น าชมุชนอีกทางหนึง่ด้วย  

 3) ทางด้านทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อนักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี พบว่าประชาชนมีทัศนคติในด้านสารน้อยท่ีสุด ดงันัน้ นักส่ือสารสุขภาพควรมีการปรับเนือ้หา
ทางด้านสารให้น่าสนใจ มีความเข้าใจง่าย สามารถส่ือสารผ่านการใช้ภาพประกอบ  มีเนือ้หาในการให้
ความรู้ท่ีสัน้กระชบั ได้ใจความ ไม่ใช้สารท่ีเป็นวิชาการมากนกั เพราะจะท าให้ประชาชนไม่เข้าใจและเบื่อ
หนา่ยได้  

             4) ด้านความต้องการและความคาดหวัง ประชาชนมีความต้องการและความคาดหวัง
ทางด้านสารมากท่ีสดุ คือ ต้องการให้นกัส่ือสารสุขภาพน าเสนอเนือ้หาท่ีน่าสนใจ ทนัต่อสถานการณ์ และ
ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ดงันัน้ นกัส่ือสารสขุภาพควรมีการน าเสนอเนือ้หาท่ีน่าสนใจ และเป็นข้อมลูท่ีประชาชน
ก าลงัสนใจ อีกทัง้นกัส่ือสารสุขภาพสามารถหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์โดยการติดตามข่าวสารจาก
ข้อมูลจากส่ือหลายๆ ช่องทางให้มากขึน้ และสามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยทางด้านสุขภาพท่ีเป็น
ประโยชน์มาน าเสนอให้ประชาชนได้รับทราบอีกทางหนึง่ด้วย  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

                     1)  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซึ่งในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรมีการใช้วิธีการวิจยัเชิง

คณุภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นักส่ือสารสุขภาพในพืน้ท่ีอ าเมือง จังหวดัอุทยัธานี ว่ามีกลยุทธ์ในการ

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ด้านสขุภาพแก่ประชาชนอยา่งไร เพ่ือท าให้ผลการวิจยัมีความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 

          2)  ควรมีการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกับประเด็นของนกัส่ือสารสุขภาพ

ในส่วนภูมิภาค โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์กบันกัส่ือสารสุขภาพทัว่ประเทศ ว่ามีรูปแบบใน

การส่ือสารกับประชาชนในพืน้ท่ีอย่างไร และน าข้อมูลของแตล่ะภูมิภาคมาท าการเปรียบเทียบ และเ ลือก

รูปแบบการส่ือสารท่ีดีมาเป็นต้นแบบในการส่ือสารสขุภาพตอ่ไป อีกทัง้มีการสอบถามประชาชนในพืน้ท่ีว่า

มีการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีด้านสุขภาพเพิ่มมากขึน้หรือไม่ เพ่ือให้ทราบผล

ตอบรับจากการด าเนินงานของนกัส่ือสารสขุภาพ  

กิตตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคณุคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีท่ีให้โอกาสในการท ารายงานวิจยั จนส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัด
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อทุยัธานีท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ และตอบแบบสอบถามในการท ารายงานวิจยั สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุขอขอบคณุ

ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทกุทา่น และครอบครัวจบศรีท่ีได้ให้ก าลงัใจเสมอมา ซึ่งหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าบทความวิจยั

นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 

บรรณานุกรม 

 ชวรัตน์ เชิดชยั (2527) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสื่อสารมวลชน  กรุงเทพมหานคร   

          บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากดั 
ดวงพร ค านณูวฒัน์ และคณะ (2548) สถานภาพการด าเนินงานสือ่สารสขุภาพของสื่อทอ้งถ่ิน 

         นนทบรีุ: สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ   

นรินทร์ สงัข์รักษา และคณะ (2549) คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์และการรวมกลุ่มนกัสือ่สารสขุภาพ       

         นนทบรีุ: สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ  

ปรมะ สตะเวทิน (2529) หลกันิเทศศาสตร์  พิมพ์ครัง้ท่ี 3  กรุงเทพมหานคร  รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์ 

ปราโมทย์  ประสาทกลุ และปัทมา  วา่พฒันวงศ์ (2555) โครงสร้างประชากรและการเปลีย่นแปลง       

        ใน รายงานคนไทยปี 2555  สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ส านกังาน   

          กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ และส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ 

ปรีชา อปุโยคิน และคณะ (2548) การรับรู้และการเข้าถึงสือ่สาธารณสขุในจงัหวดัเชียงราย  

         นนทบรีุ: สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ   

พนา ทองมีอาคม และเพ็ญพกัตร์ เตียวสมบรูณ์กิจ (2552) การสื่อสารสขุภาพ:ประโยชน์และความ 

         จ าเป็นของการศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์และการบริการด้านสขุภาพ: นิเทศศาสตรปริทศัน์     

        คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 มกราคม-มิถนุายน 2552 

วนัเพ็ญ ปรีตยิาธร (2543)  การเปิดรับ ทศันคติ และความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการแผนก   

          ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ปริญญา 

            นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพฒันาการ ภาควิชาการประชาสมัพนัธ์  

          คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อรสา  ปานขาว  (2548)  การวิจยัเชิงส ารวจ  ใน ประมวลสาระชุดวิชาการวิจยัและสถิติประยกุต์ทาง                       

         นิเทศศาสตร์  หน่วยท่ี 5  หน้า 216-217  นนทบรีุ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช บณัฑิตศกึษา   

         สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบตัิ และคณะ  (2551) ปฐมบทของการสือ่สารสขุภาพเพือ่สร้างเสริมสขุภาพ       
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