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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของเว็บไซต์ไทยเฮลท์กบั การเปิ ดรับและ
การใช้ประโยชน์ของเยาวชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การสื่ อสารเนื้อหาการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาวะของเว็บ ไซต์ไ ทยเฮลท์ 2) วิธี ก ารสื่ อสารและรู ป แบบการนาเสนอข้อมู ล ข่ า วสารผ่า นการ
ออกแบบของเว็บไซต์ไทยเฮลท์ และ 3) การเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ของเยาวชนใน
กรุ งเทพมหานคร ใช้วธิ ี การวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่ม การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) กลุ่มผูจ้ ดั ทาข้อมูล
สร้างเสริ มสุ ขภาวะในเว็บไซต์ไทยเฮลท์ 2) กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ไม่เคยร่ วมงานกับ สสส. และ
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร 3) กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่เคยร่ วมงานกับ สสส. และอาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2561
ผลการวิจยั พบว่า เว็บไซต์ไทยเฮลท์นาเสนอเนื้ อหาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะครอบคลุม 4 มิติ กาย
จิต ปั ญญา สังคม เพื่อให้ความรู ้ เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะที่ทนั สมัย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของ สสส. ภาคีเครื อข่าย ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งแบบฟอร์ มหรื อคู่มือการดาเนิ นงาน
สาหรับภาคีเครื อข่าย วิธีการสื่ อสารและรู ปแบบการนาเสนอสื่ อสร้างสรรค์เพื่อสุ ขภาวะด้วยข้ อความ ภาพ
คลิ ปวิดีโอ อินโฟกราฟิ ก มี การออกแบบเว็บไซต์ประกอบด้วย 1) ส่ วนหัว แสดงถึ งโลโก้ คื อ ตัวอัก ษร
“สสส. สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ” วางที่มุมซ้ายด้านบน และเมนู หลักเรี ยงเป็ น
แนวนอน 2) เนื้ อหา พื้นที่แสดงเนื้ อหา 14 คอลัมน์ตามประเภทเนื้ อหาที่เกี่ยวกับข้อมูลสร้างเสริ มสุ ขภาพที่มี
ให้เลือกในเมนู และ 3) ส่ วนท้ายหน้าเว็บไซต์ แสดงผังเว็บไซต์ ข้อมูลองค์กร แกลอรี่ มัลติมีเดีย และเว็บ
บอร์ ด การสื่ อสารด้วย รู ปภาพหน้าปก เนื้ อหา และภาพประกอบที่เป็ นภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว ด้านการ
เปิ ดรั บข่าวสารและการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ของเยาวชนที่ไม่เคยร่ วมงานกับ สสส. และที่ เคย
ร่ วมงานกับ สสส. ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน เยาวชนที่ไม่เคยร่ วมงานกับ สสส. เปิ ดรับ
ข่าวสารจากเว็บไซต์ไทยเฮลท์ช่วงที่ มีการรณรงค์ประเด็นร้ อนเกี่ ยวกับสุ ขภาวะ การนาเสนอในรู ปแบบ
infographic หรื อคลิปวิดีโอ การใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์เพื่อสมัครเข้าร่ วมการอบรม หรื อกิ จกรรม
ของ สสส. ผ่านการแนะนาของครู อาจารย์ และคิดว่าเรื่ องสุ ขภาพเป็ นเรื่ องของคนวัยชราหรื อป่ วยเป็ นโรค
*

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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987

2
ร้าย จึงยังไม่เห็นความจาเป็ นและประโยชน์ในการนาไปใช้ดูแลตนเอง ขณะที่เยาวชนที่เคยร่ วมงานกับ สสส.
หรื อหน่วยงานภาคีที่สนใจค้นคว้าข้อมูลในเบื้องต้นได้เป็ นอย่างดี เช่น ใช้สื่อเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อสื บค้น
หมายเลขโทรศัพท์ของภาคีเครื อข่ายทัว่ ประเทศ หรื อการอัพเดทข่าวสารเรื่ องสุ ขภาพ ผลการวิจยั นาไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาเนื้ อหาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะในเว็บไซต์ไทยเฮลท์ที่ตอบสนองความต้องการข่าวสาร
และการนาไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเยาวชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
คาสาคัญ : การสร้างเสริ มสุ ขภาพ เว็บไซต์ไทยเฮลท์ เว็บไซต์สุขภาพ การเปิ ดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจ
บทนา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ทาหน้าที่ขบั เคลื่อนขบวนการสร้างเสริ ม
สุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลในการลดอัต ราการเจ็ บ ป่ วยและเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวัย อัน ควร กระตุ ้น ให้ เ กิ ด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรบนผืนแผ่นดินไทย เว็บไซต์ไทยเฮลท์สร้างขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็ นศูนย์รวม
ข้อมูลสุ ขภาวะ จากสถิติการจัดอันดับเว็บไซต์สุขภาพยอดนิยม ของเว็บไซต์ทูฮิตส์ (Truehits) ประจาวันที่ 12
สิ งหาคม 2559 อันดับหนึ่ง คือ เว็บไซต์ไทยเฮลท์ มีผเู ้ ข้าชม 501,703 คน พบว่า กลุ่มเยาวชนเข้ามาใช้บริ การ
เว็บไซต์ไทยเฮลท์เพียงร้อยละ 21.43 ในขณะที่เยาวชนเป็ นวัยที่มีการเปลี่ ยนแปลงด้านสุ ขภาวะทุกมิติ ทั้ง
ร่ างกาย จิตใจ และพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ งจะมีผลอย่างมากต่อการเตรี ยมพร้ อมเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ที่จะต้องมีความ
รับผิดชอบสู งต่อส่ วนตัว สังคม และสิ่ งแวดล้อม จากการสารวจข้อมูลสถิติสภาวการณ์ ทางวัฒนธรรมของ
เด็กและเยาวชนไทย (กระทรวงวัฒนธรรม, 2560) พบปั ญหาสาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ อันดับ 1 ปั ญหาเยาวชนเสพ
ยาติดมากถึง 2.7 ล้านคน อันดับ 2 ปั ญหาวัยรุ่ นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี ละ 1.5 แสนคน กว่า 1 ใน 2 ของเด็ก
และเยาวชนในระดับอุดมศึกษายอมรับการอยู่ดว้ ยกันก่อนแต่งงาน อันดับ 3 เด็กถู กละเมิดและกลัน่ แกล้ง
กระทาความรุ นแรงโดยสื่ อ อันดับ 4 การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ยคุ ใหม่ที่รักลูกแบบไม่ถูกทาง อันดับ 5 การ
เสพสื่ ออนาจารผ่านสื่ อออนไลน์ เยาวชนร้อยละ 63.7 ชอบดูสื่อลามก ร้อยละ 15.7 เคยดาวน์โหลดภาพโป๊
เปลือย และถูกล่อลวงกระทาชาเรามีแนวโน้มสู งขึ้น และอันดับ 6 การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดนัก
ดื่มหน้าใหม่ เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านคน โดยสามารถซื้ อหาเครื่ องดื่มได้เองถึงร้อยละ 98.7
เว็บไซต์ไทยเฮลท์จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จาเป็ นต้องได้รับการออกแบบการสื่ อสารเนื้ อหาและ
รู ปแบบการนาเสนอให้เป็ นกระบวนการสื่ อสร้างสรรค์เพื่อสุ ขภาวะ เพื่อเตรี ยมความพร้อม สร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งแก่เยาวชนให้เป็ นพลเมืองที่มีทกั ษะชีวิต ไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ รู ้จกั สิ ทธิ และทา
หน้าที่ในการร่ วมพัฒนาสังคมเพื่อสุ ขภาวะ ดังนั้น การเผยแพร่ ขอ้ มูลสร้างเสริ มสุ ขภาวะทางสื่ อเว็บไซต์ไทย
เฮลท์ จึงเป็ นการสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเบื้องต้นได้เป็ นอย่างดี
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ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเนื้ อหาการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะที่ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ไทยเฮลท์ วิธีการและ
รู ปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความคิดเห็ นเกี่ยวกับการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์จากการ
สื่ อสารการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของเว็บไซต์ไทยเฮลท์ เพื่อเป็ นแนวทางพัฒนารู ปแบบการนาเสนอเนื้อหา การ
ออกแบบเว็บไซต์ไทยเฮลท์ ที่ตอบสนองความต้องการ และการนาไปใช้ประโยชน์ของเยาวชน ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
คนที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด ที่จะมีส่วนช่ วยเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านสุ ขภาวะที่เป็ นประโยชน์ไปสู่
กลุ่มคนทุกช่วงวัยในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการสื่ อสารเนื้อหาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของเว็บไซต์ไทยเฮลท์
2) เพื่อศึกษาวิธีการสื่ อสารและรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการออกแบบของเว็บไซต์
ไทยเฮลท์
3) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ของเยาวชนในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา ศึกษาการสื่ อสารเนื้ อหาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของเว็บไซต์ไทยเฮลท์ วิธีการสื่ อสาร
และรู ปแบบการสื่ อสาร รวมถึงการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์ของเยาวชน
ด้านกลุ่มเป้ าหมาย ศึกษาในกลุ่มผูจ้ ดั ทาเว็บไซต์ไทยเฮลท์ กลุ่มเยาวชนอายุ 18-25 ปี ที่เคยร่ วม
กิจกรรม และไม่เคยร่ วมกิจกรรมของ สสส. ที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านวิธีวิจยั การวิจยั เป็ นเชิ งคุ ณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เว็บไซต์ไทยเฮลท์
การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม โดยใช้แบบคาถามกึ่งโครงสร้าง
แนวคิด ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สุ รเกี ยรติ อาชานุ ภาพ, 2550) 1) การให้บริ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพโดย
บุคลากรสาธารณสุ ข เป็ นการบริ การการสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่ผรู ้ ับบริ การ เช่น การให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ 2)
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมให้ประชาชนมี ความสามารถในการควบคุมปั จจัยที่กาหนดสุ ขภาพมีผล
ต่อสุ ขภาพ (เอดเดลแมน และแมนเดล delman and EMandle, 1994) กระบวนการกระตุ น้ บุ คคล กลุ่ ม ให้
สามารถควบคุมและปรับปรุ งสุ ขภาพเพื่อให้มีความสมบูรณ์ทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งสามารถบ่ง
บอก และเกิดความตระหนักที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจทั้งบุคคลและสิ่ งแวดล้อม การจูงใจหรื อการกระทา
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ใดๆ ที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล (Pender, Murgaugh, & Parsons, 2011) มีองค์ประกอบ 3
ด้าน ได้แก่ 1) การให้ความรู ้ 2) การป้ องกัน และ 3) การให้ภูมิคุม้ กันด้านสุ ขภาพ
การสื่ อสารสุ ขภาพ
การสื่ อสารสุ ขภาพในความหมายขององค์การอนามัยโลกเป็ นการใช้กลยุทธ์หลักๆ ในการบอก
ให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับเรื่ องสุ ขภาพ โดยมุ่งเผยแพร่ เนื้ อหาข้อมูลด้านสุ ขภาพที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความตระหนัก อีกทั้งยังให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสุ ขภาพ (องค์การอนามัยโลก, อ้างถึงใน กมล
รัฐ อินทรทัศน์, 2547, น. 4) มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) สุ ขศึ กษา กิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการมี สุข ภาพที่ ดี 2)
การตลาดเพื่อสังคม 3) การชี้ นา 4) การสื่ อสารเกี่ ยวกับภาวะเสี่ ยง 5) การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย 6) การให้ขอ้ มูล
ด้านสุ ขภาพ และ 7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น เว็บไซต์ (รัทซาน Ratzan, 1999, p. 34)
สื่ อสั งคมออนไลน์
สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื อ โซเชี ยลมีเดีย (Rogers, E. M., 2013) เป็ นเทคโนโลยีสื่อใหม่ที่
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจานวนมาก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่ อที่ผสู ้ ่ ง
สารแบ่งปั นสารในรู ปแบบต่างๆ ไปยังผูร้ ับสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่ ง
สารและผูร้ ับสาร หรื อผูร้ ับสารด้วยกันเอง ได้แก่ เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ และไมโครบล็อก การพัฒนา
ตลอดเวลาของเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารและอิ น เทอร์ เ น็ ต ท าให้ มี แ นวโน้ม ค่ อ นข้า งชัด เจนว่า สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ จะเป็ นสื่ อหลักของผูค้ นในโลกอนาคตอย่างแท้จริ ง
การสื่ อสารและการบริหารเนื้อหาเว็บไซต์
การบริ หารเนื้ อหาเว็บไซต์ ประกอบด้วย 1) ส่ วนหัว มีเมนูหลัก แบนเนอร์ 2) เนื้ อหา ส่ วนขยาย
บรรยายในส่ วนของข้อมูล เนื้ อหาจะเกี่ ยวข้องกับส่ วนหัวและกลุ่มข้อมูลที่ได้รับการจัดกลุ่มเอาไว้เสมอ 3)
ส่ วนลงท้าย บอกรายละเอียดผูล้ งข้อมูล การสื่ อสารเนื้ อหา มีขอ้ จากัด ดังนี้ 1) นาข้อมูลจากหลายช่ องทาง
จากหลายแหล่ ง ข่ าวมาใช้งาน จะช่ วยให้มี ค วามน่ าเชื่ อถื อสู ง ช่ วยในการตรวจสอบยืนยันความถู กต้อง
(verification) โดยเฉพาะองค์กรหรื อบุคคลอันเป็ นที่ไม่รู้จกั และยอมรับในเรื่ องนั้นๆ เมื่อนามาใช้ควรมีการ
อ้างอิ งแหล่ งที่ มาเพื่ อให้เกี ย รติ เจ้าของข้อมู ลในอนาคต 2) ข้อมู ลที่ ได้มานั้น ควรตรวจสอบเงื่ อนไขทาง
ลิ ขสิ ทธิ์ หรื อทรัพสิ นทางปั ญญา 3) ควรเผยแพร่ เพื่อประโยชน์แก่คนเฉพาะกลุ่มหรื อเพื่อส่ วนรวม และ 4)
ข้อมูลหรื อบทความที่นาเสนอ ห้ามหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล หรื อกระทบต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน
หรื อไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลที่เป็ นแหล่งข่าว (จารัส จันทนาวิวฒั น์ และคณะ, 2558)
การเปิ ดรับข่ าวสาร
กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสาร ในการรับรู ้
ของมนุ ษย์ ซึ่ งประกอบด้วยการกลัน่ กรอง 4 ขั้นตามลาดับ ดังนี้ 1. การเลื อกเปิ ดรับ 2. การเลื อกให้ความ
สนใจ 3. การเลือกรับรู ้และตีความหมาย 4. การเลือกจดจา (Klapper, J.T., 1960 : pp.19-25) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
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ต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคล 1. ความต้องการ 2. ทัศนคติและค่านิ ยม 3. เป้ าหมาย 4. ความสามารถ
5. การใช้ประโยชน์ 6. ลีลาในการสื่ อสาร 7. สภาวะ และ 8. ประสบการณ์และนิสัย (Todd Hunt and Brent d.
Ruben, 1993:65 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน , 2541: 122-124) จาแนกตามพฤติกรรมการเปิ ดรั บข่าวสาร 1.
การแสวงหาข้อมูล 2. การเปิ ดรับข้อมูล 3. การเปิ ดรับประสบการณ์ (Samuel L. Becker, 1972) โดยทัว่ ไป
บุคคลแต่ละคนมีการเปิ ดรับข่าวสารหรื อการเปิ ดรับสื่ อเพื่อตอบสนองความต้องการ 4 ประการ 1. เพื่อให้
เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ 2. เพื่อการตัดสิ นใจ 3. เพื่อพูดคุยสนทนา และ 4. เพื่อการมีส่วนร่ วม (McCombs
and Becker, 1979: pp.51-52)
การใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ
กาญจนา แก้วเทพ (2543, น. 306-307) ได้ให้แนวคิดหลักของทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจไว้วา่ การเปิ ดรับสารส่ วนใหญ่ต้ งั ใจที่จะแสวงหาข่าวสารเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
และแปรมาเป็ นแรงจูงใจ การเลื อกจดจา การเลื อกรั บรู ้ มีความเกี่ ยวพันกับการเลื อกจดจาอย่างเห็ นได้ชดั
ความพร้อมที่จะจาสารมักเกิดขึ้นกับคนที่สนใจและพร้อมจะเข้าใจ (Klapper, J.T., 1960: 19-25) การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ของสื่ อในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ถึงประโยชน์ของสื่ อนั้น คิปแพคส์ และเมอเรย์ (Kippax and
Murray, 1990) ได้ทาการศึกษาชาวออสเตรเลีย สรุ ปได้ว่านอกจากจะเน้นเรื่ องของการใช้สื่อและความพึง
พอใจแล้ว ยังได้เพิ่มเรื่ องของการรั บรู ้ ถึงประโยชน์ของสื่ อ และเพื่อให้เกิ ด “ความต้องการ” พบว่า ความ
ต้องการในการใช้สื่อมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ในคุณประโยชน์ของสื่ อและปั จจัยด้านตัวบุคคล อิทธิ พลต่อ
การเลื อกใช้สื่อด้วย ซึ่ ง แชรมม์ (Schramm, 1973) ได้กล่ าวถึ งการเลื อกรั บสารของผูร้ ั บสารว่า ต้องมี การ
ประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร โดยผูร้ ับสารแสวงหาข่าวเพื่อสนองจุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการทาวิจยั ได้แก่ ผูจ้ ดั ทาเว็บไซต์ไทยเฮลท์ เยาวชนที่ใช้เว็บไซต์ไทยเฮลท์ การเลือก
กลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี แบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กลุ่มผูจ้ ดั ทาข้อมูลสร้างเสริ มสุ ขภาวะในเว็บไซต์ไทยเฮลท์ 7 คน ได้แก่ 1. บรรณาธิ การเนื้ อหา 1
คน 2. เว็บมาสเตอร์ 1 คน 3. เจ้าหน้าที่ดูแลเนื้ อหาเว็บไซต์ content จานวน 3 คน 4. เจ้าหน้าที่เขียนบทและ
บันทึกวิดีโอและอัพเดทขึ้นเว็บไซต์ จานวน 1 คน 5. เจ้าหน้าที่ดูแลหน้าภาคี จานวน 1 คน
กลุ่ ม เยาวชนอายุ ร ะหว่ า ง 18-25 ปี ที่ ไ ม่ เ คยร่ วมงานกั บ สสส. และอาศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 7 คน
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กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่เคยร่ วมงานกับ สสส. และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 7 คน
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มผูจ้ ดั ทา
ข้อมูลสร้างเสริ มสุ ขภาวะในเว็บไซต์ไทยเฮลท์ 7 คน ได้แก่ 1. บรรณาธิ การเนื้ อหา 1 คน 2. เว็บมาสเตอร์ 1
คน 3. เจ้าหน้าที่ดูแลเนื้ อหาเว็บไซต์ content จานวน 3 คน 4. เจ้าหน้าที่เขียนบทและบันทึกวิดีโอและอัพ เดท
ขึ้นเว็บไซต์ จานวน 1 คน 5. เจ้าหน้าที่ดูแลหน้าภาคี จานวน 1 คน ระหว่างเดื อนตุลาคม – ธันวาคม 2561
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างจานวน 14 คน โดยแบ่งออกเป็ น การสนทนากลุ่ม กลุ่ม
เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ไม่เคยร่ วมงานกับ สสส. และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 7 คน
และการสนทนากลุ่ ม กลุ่ ม เยาวชนอายุ ร ะหว่า ง 18-25 ปี ที่ เ คยร่ ว มงานกับ สสส. และอาศัย อยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 7 คน ทั้ง 2 กลุ่มต้องเคยใช้เว็บไซต์ไทยเฮลท์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสร้ า ง
เสริ มสุ ขภาวะในเว็บไซต์ไทยเฮลท์มาในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561
การดาเนินการวิจัย
1. เก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2561
2. คาถามสัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดทาสื่ อเว็บไซต์ไทยเฮลท์ ได้แก่ ทัศนคติ ความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับเนื้ อหาและรู ปแบบเว็บไซต์ วิธีการใช้สามารถอานวยความสะดวกแก่ผูจ้ ดั ทาเว็บไซต์ไทย
เฮลท์หรื อไม่ ขั้นตอนการจัดทาเว็บไซต์ ปั ญหาและอุปสรรคที่มีต่อการทาเว็บไซต์ไทยเฮลท์
3. คาถามสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ไม่เคยร่ วมงานกับ สสส. และอาศัยอยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานคร และกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่เคยร่ วมงานกับ สสส. และอาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ความจาเป็ นและความสาคัญในการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์ ความคิดเห็น ความ
สะดวก องค์ประกอบ เนื้ อหา การออกแบบ ปั ญหาและอุปสรรคในการค้นหาข้อมูลสร้างเสริ มสุ ข ภาวะใน
เว็บไซต์ไทยเฮลท์
สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การสื่ อสารเนื้ อหาการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะของเว็บไซต์ไทยเฮลท์ ผูจ้ ดั ทาเว็บไซต์ไทย
เฮลท์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของเว็บไซต์ไทยเฮลท์วา่ เว็บไซต์ไทยเฮลท์ใช้
เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ องค์ความรู ้ ดา้ นสุ ขภาวะแก่ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาคีเครื อข่ายต่างๆ ทัว่
ภูมิภาค เพื่อให้การสื่ อสารเนื้ อหาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่
และสะดวกรวดเร็ วในการค้นหา อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ไทยเฮลท์ยงั ขาดการยอมรับ และการมีสัมพันธภาพที่
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ดี กบั เยาวชนทัว่ ไป สสส. จึ งจาเป็ นต้องมี การสื่ อสารเนื้ อหาการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะที่ สามารถเข้าถึ งกลุ่ม
เยาวชนมากขึ้น
ส่ วนที่ 2 วิธีการสื่ อสารและรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการออกแบบของเว็บไซต์
ไทยเฮลท์ ผลการวิจยั เว็บไซต์ไทยเฮลท์มีวิธีการสื่ อสารเนื้ อหาการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะที่ เข้าถึ งได้ง่ายจาก
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อการเข้าถึ งทุกกลุ่มเป้ าหมาย สะดวกต่อการเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ ผ่าน
การนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบข่าว บทความ ภาพนิ่ งและภาพเคลื่ อนไหว นอกจากนั้นยังพบว่านาเสนอใน
รู ปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย อาทิ Infographic วิดีโอแอนิ เมชัน ผ่านการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย
แบ่งเป็ นหมวดหมู่ รวมถึงมีประสบการณ์ร่วมผ่านการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียนบล็อก ทาให้เกิดการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้สองทาง อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ไทยเฮลท์มีการออกแบบให้บริ การเนื้อหาด้านสุ ขภาพภายใต้
รู ปแบบหน่ วยงานของรัฐ จึงมีความเป็ นทางการ อาจทาให้เยาวชนทัว่ ไปไม่เข้าใจสิ่ งที่นาเสนอในเว็บไซต์
ไทยเฮลท์
โลโก้

ส่วนหัว

เมนูหลัก
หลัก

ส่วนเนื้อหา
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ส่วนท้าย

ที่อยู่
ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์ไทยเฮลท์

เว็บไซต์ไทยเฮลท์ มี รูปแบบการนาเสนอโดยใช้โทนสี เขียว สี ส้ม บนพื้นหลังสี ขาว แบ่งพื้นที่
เป็ น 3 ส่ วน คือ 1. ส่ วนหัว มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ โลโก้ คือ ชุดตัวอักษร “สสส.” และเมนูหลัก ใช้เป็ น
ปุ่ มเชื่อมโยงเนื้ อหาภายในเว็บไซต์ รวมถึงบล็อกให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถแบ่งปั นประสบการณ์การมีส่วนร่ วม
2. ส่ วนเนื้ อหา นาเสนอรู ปแบบแยกประเภท ทั้งบทความ มัลติมีเดีย แกลอรี่ และหนังสื อ และ 3. ส่ วนท้าย
ข้อมู ล ขององค์ก ร สถานที่ ต้ งั แผนที่ และเมนู เชื่ อมโยงไปยัง ส่ วนต่ า งๆ ภายในเว็บ ไซต์ ได้แก่ แกลอรี่
มัลติมีเดีย และเว็บบอร์ด
ส่ วนที่ 3 การเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ของเยาวชนในกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ระหว่างเยาวชนที่เคยร่ วมงานกับ
สสส. กับ เยาวชนที่ไม่เคยร่ วมงานกับ สสส. แบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
การเปิ ดรับและการ
เยาวชนที่เคยร่ วมงานกับ สสส.
ใช้ประโยชน์เว็บไซต์
ไทยเฮลท์
1. เนื้อหาการสร้าง
เปิ ดรับและใช้ประโยชน์อยูเ่ สมอ
เสริ มสุขภาวะ
- นาข่าวสารของภาคีเครื อข่ายในหัวข้อ
ที่สนใจมาเผยแพร่
- นาข้อมูลไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผูอ้ ื่น
- นาข้อมูลมาทางานประกอบวิชาชีพ
2. วิธีการสื่ อสารและ - การจัดวางคอลัมน์ และรู ปแบบปุ่ มลัด
รู ปแบบการนาเสนอ เพื่อเข้าถึงหน้าต่างๆ เข้าใจง่าย และ
ข้อมูลข่าวสาร
สะดวกในการค้นหาข้อมูล
- ออกแบบดูทนั สมัย น่าดึงดูด
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เยาวชนที่ไม่เคยร่ วมงานกับ สสส.

เปิ ดรับและใช้ประโยชน์บางเวลา และเห็นว่า
เรื่ องสุขภาพเป็ นเรื่ องไกลตัว
- แชร์ขอ้ มูลเพื่อให้ดูเป็ นคนดี ทันสมัย
- ใช้ส่งงานอาจารย์
- ใช้เว็บไซต์ไทยเฮลท์เป็ นเครื่ องมือสมัครเข้า
ร่ วมการอบรม หรื อกิจกรรมของ สสส.
- มีความทันสมัยทั้งเนื้อหา และรู ปแบบการ
นาเสนอเข้าใจได้ง่าย
- สี ที่ใช้มีความสดใสทาให้เนื้อหาดูไม่เป็ น
ทางการ
- ค้นหาข้อมูลสุขภาพ สะดวก รวดเร็ ว

9
- นาการออกแบบ infographic หรื อคลิป
วิดีโอที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย สี สนั
สวยงามไปใช้แบ่งปั นกับเพื่อน

สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ของกลุ่มเยาวชนใน
กรุ งเทพมหานครอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่เคยร่ วมงานกับสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) และไม่ เ คยร่ ว มงานกับ สสส. ได้ว่า เว็บ ไซต์ไ ทยเฮลท์ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของ
กลุ่ มเป้ าหมายที่ เคยร่ วมงานกับ สสส. ในการสื บค้นอยู่เสมอ เปิ ดรั บข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับการท างานที่ มี
ความสาคัญและจาเป็ นได้ครอบคลุ ม สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ ว เกิดการมีส่วนร่ วม สามารถติดตาม
ความเคลื่ อนไหวและสัง เกตเหตุ ก ารณ์ ต่างๆ เกี่ ยวกับ สสส. ทาให้เป็ นคนที่ ท นั เหตุ การณ์ ทันสมัย และ
สามารถนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูอ้ ื่น และประกอบวิชาชีพได้ แตกต่างจาก
กลุ่มเป้ าหมายไม่เคยร่ วมงานกับ สสส. มีการเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์เพียงช่ วงที่มีการรณรงค์ประเด็น
ร้ อนเกี่ ยวกับสุ ขภาวะ หรื อการนาเสนอในรู ปแบบ infographic หรื อคลิ ปวิดีโอที่มีความน่ าสนใจ ทันสมัย
สี สันสวยงาม การเข้าใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์เพื่อสมัครเข้าร่ วมการอบรม หรื อกิ จกรรมของ สสส.
ผ่านการแนะนาของครู อาจารย์เท่านั้น และคิดว่าเรื่ องสุ ขภาพเป็ นเรื่ องของคนวัยชราหรื อป่ วยเป็ นโรคร้าย จึง
ยังไม่เห็นความจาเป็ นและประโยชน์ในการนาไปใช้ดูแลตนเอง
การอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 การสื่ อสารเนื้ อหาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของเว็บไซต์ไทยเฮลท์ พบว่า ผูจ้ ดั ทาเว็บไซต์
ไทยเฮลท์ได้จดั ทาเนื้ อหาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4
ด้าน กาย จิต ปั ญญา สังคม ดังจะเห็นได้จากเนื้ อหาเว็บไซต์ที่นาเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย อาหารตาม
หลักโภชนาการ สุ ขภาวะทางจิตในสถานที่ทางาน การส่ งเสริ มการอ่าน การลดการบริ โภคบุหรี่ เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ อุบตั ิเหตุ ผูจ้ ดั ทาเว็บไซต์ไทยเฮลท์มีเป้ าหมายผลิตเนื้ อหามุ่งเน้นการสร้างสัมคมไทยปลอดควัน
บุหรี่ สร้างความยัง่ ยืนทางสุ ขภาพ ปกป้ องเยาวชนไทยไม่ตกเป็ นเหยือ่ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ร่ วมสร้างกลไก
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ ระดับพื้นที่ อย่างยัง่ ยืน ร่ วมวางรากฐาน พัฒนาทักษะและคุ ณภาพชี วิตเด็กไทยทุกช่ วงวัย
สร้างภูมิคุม้ กัน ลดปั จจัยเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง พัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ สร้างเสริ มสุ ขภาวะคนไร้บา้ น
สร้างสรรค์สังคมเพื่อทุกคน สอดคล้องกับ การสร้างเสริ มสุ ขภาพของเพนเดอร์ เมอร์ ดอจ และพาร์ สัน คือ
การจูงใจหรื อการกระทาใดๆ ที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชี วิตของบุคคล ประกอบด้วย 1. การให้ความรู ้
(Health Education) 2. การป้ อ งกั น (Health Prevention) และ 3. การให้ ภู มิ คุ ้ ม กั น ด้ า นสุ ข ภาพ (Health
Protection) โดยใช้เว็บไซต์สื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย การสื่ อสารสุ ขภาพเป็ นการใช้กลยุทธ์หลักๆ ในการ
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บอกให้สาธารณชนทราบเกี่ ยวกับเรื่ องสุ ขภาพ โดยมุ่งเผยแพร่ เนื้ อหาข้อมู ลด้านสุ ขภาพที่เป็ นประโยชน์
เพื่อให้เกิดความตระหนัก อีกทั้งยังให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสุ ขภาพ (องค์การอนามัยโลก, อ้างถึงใน
กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2547, น. 4) องค์ประกอบการสื่ อสารเพื่อสุ ขภาพ (รัทซาน Ratzan, 1999, p. 34) ได้แก่ 1)
สุ ขศึกษา กิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี 2) การตลาดเพื่อสังคม 3) การชี้ นา 4) การสื่ อสารเกี่ ยวกับ
ภาวะเสี่ ยง 5) การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย 6) การให้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ และ 7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
เช่ น เว็บไซต์ โดยผูจ้ ดั ทาเว็บไซต์ไทยเฮลท์ได้สื่อสารข้อมูลการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ ผ่านเมนู หลักหัวข้อ 1.
สานักข่าวสร้ างสุ ข 2. สร้ างสุ ขกับ สสส. 3. ข่าวสุ ขภาพ 4. รอบรู ้เรื่ องโครงการ 5. เกร็ ดความรู ้ สุขภาพ 6.
เคล็ดลับคนดังสุ ขภาพดี 7. ภาคีบอกข่าว 8. เรื่ องเล่าภาคี 9. ทันกระแสสุ ขภาพ 10. คู่มือภาคี 11. แนะนาภาคี
12. สสส. โลก 13. แกลอรี่ 14. วิดีโอ
สื่ อสารข้อมูลที่มีความน่าเชื่ อถื อ ผ่านการกลัน่ กรอง ข้อมูลจากการมีประสบการณ์ ร่วมผ่านการ
ทากิ จกรรมต่างๆ การเขียนบล็อกให้เกิ ดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ สองทาง ให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาข้อมู ล
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สุขภาวะที่มีคุณภาพ การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง นาไปปฏิบตั ิได้จริ ง และเกิดภูมิคุม้ กันสังคมสุ ข
ภาวะ ดังที่องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของสุ ขภาพว่า “Health is complete physical, mental, social
and spiritual well being.” ซึ่ งหมายถึ งสุ ขภาวะที่สมบู รณ์ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญ ญาณ
เว็บไซต์ไทยเฮลท์มีการสื่ อสารเนื้ อหาการสร้างเสริ มสุ ขภาวะแก่ประชาชนรวมถึงเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชน
ที่กาลังอยูใ่ นสังคมที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรค เป็ นกลุ่มที่เพิ่มค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประเทศ
ส่ วนที่ 2 วิธีการสื่ อสารและรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการออกแบบของเว็บไซต์
ไทยเฮลท์ พบว่า โครงสร้ างพื้นที่ใช้งานมี 3 ส่ วน คือ ส่ วนหัว ส่ วนกลาง และส่ วนท้าย รู ปแบบโครงสร้าง
การนาเสนอในเว็บไซต์ไทยเฮลท์ ประกอบด้วย 1. โลโก้ (Logo) เป็ นตัวอักษร “สสส. สานักงานกองทุน
สนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ” จัดวางที่มุมซ้ายด้านบนของทุกหน้าเว็บไซต์ 2. เมนู หลัก (Link Menu)
เป็ นแถบหัวข้อหลักเกี่ยวกับเนื้ อหาภายในเว็บไซต์ เช่น เมนู ข่าวสร้างสุ ข เมนูสาระสุ ขภาพ เมนูสื่อสร้างสุ ข
3. รู ปภาพหน้าปก (Banner) เว็บไซต์ไทยเฮลท์สื่อสารด้วยข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหวแนวนอน 4.
เนื้ อหาและภาพประกอบ (Content) ใช้ภาพประกอบที่มีความน่าสนใจใช้เป็ นลิ้งค์สามารถกดเชื่ อมโยงไปยัง
เนื้ อหาประเด็นนั้นๆ แต่ไม่มีทางเลือกในการอ่านข้อมูลที่เป็ นภาษาอังกฤษ และ 5. สี (Colors) เว็บไซต์ไทย
เฮลท์ใช้สี ส้ม เขียว เป็ นสี ประจาองค์กร เป็ นโทนสี หลักบนพื้นหลังสี ขาว สอดคล้องกับ จารัส จันทนาวิวฒั น์
และคณะ (2558) กล่ าวถึ งโครงสร้ างเว็บไซต์ประกอบด้วย 1.) ส่ วนหัว (Page Header) บอกถึ งข้อมูลทาง
เทคนิ คที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล อาทิ เมนูหลัก เจ้าของข้อมูลข่าวสาร หัวข้อข่าวที่นาเสนอ แหล่งที่มาของข้อมูล
วันเวลาการเสนอข่าวสาร 2.) ส่ วนเนื้ อหา (Page Body) เป็ นการบรรยายในส่ วนของข้อมูล อาจมีความยาว
เพียงสั้นๆ หรื อยาวๆ ก็ได้ เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับส่ วนหัวและกลุ่มข้อมูลที่ได้รับการจัดกลุ่มเอาไว้เสมอ โดยมี
วิธีการสื่ อสารด้วยการใช้ตวั อักษรและภาพผ่านทางแบนเนอร์ การใช้คลิปวิดีโอในการนาเสนอข้อมูล เช่ น
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รณรงค์การลดอุบตั ิเหตุจากการเมาไม่ขบั การนาเสนอความรู ้ดา้ นสุ ขภาพด้วย Infographic และ 3.) ส่ วนลง
ท้าย (Signature) บอกถึงรายละเอียดของผู เ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล อาทิ บอกชื่ อ นามสกุล นามปากกา ที่อยูต่ ิดต่อ
และข้อความลงท้ายข้อมูลนั้นๆ และส่ วนท้าย สอดคล้องกับ ธวัชชัย ศรี สุเทพ (2544) กล่าวถึงข้อมูลที่ควรมี
ในเว็บไซต์ ได้แก่ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั /องค์กร เช่น ประวัติความเป็ นมา เป้ าหมาย ขนาด และความมัน่ คง
ทาให้ผคู ้ นเห็นภาพบริ ษทั ได้ชดั เจน 2. รายละเอียดสิ นค้าและบริ การ กิจกรรมต่างๆ 3. ข่าวความคืบหน้าและ
ข่าวสารสื่ อมวลชน เพื่อสื่ อให้ผสู ้ นใจได้รับทราบข้อมูลที่ทนั เหตุการณ์อยูเ่ สมอ 4. คาถามยอดนิยม ช่วยให้ผู ้
ที่สนใจได้รับคาตอบที่ตอ้ งการอย่างรวดเร็ ว 5. ข้อมูลในการติดต่อ เช่น อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
โทรสาร สิ่ งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ส่ วนที่ 3 การเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ของเยาวชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
การเปิ ดรับและการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ของเยาวชนในกรุ งเทพมหานครอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่
เคยร่ ว มงานกับ สสส. เปิ ดรั บ ข่ า วสารการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะจากเว็บ ไซต์ไ ทยเฮลท์ ทุ ก วัน ผ่า นทาง
โทรศัพท์มือถื อ (Smart Phone) หรื อแทบเล็ต เพื่อ นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการก าหนดเป้ าหมายการ
ดาเนินชีวติ ด้านอาชีพ อาทิ ข้อมูล เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการทางานภาคีเครื อข่าย ภาคีเครื่ อข่ายที่ทางาน
ร่ วมกับ สสส. ได้เปิ ดรับข่าวสารโดยใช้เว็บไซต์ไทยเฮลท์ Facebook สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ (สสส.) เพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อนาไปใช้ในการทางานด้านสุ ขภาพ
ในพื้นที่ ของตนเอง เว็บไซต์ไทยเฮลท์ทาให้สามารถเข้าถึ ง ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ ว เกิ ดการมี ส่วนร่ วม
สามารถติดตามความเคลื่ อนไหวและสังเกตเหตุการณ์ ต่างๆ เกี่ ยวกับ สสส. ทาให้เป็ นคนที่ทนั เหตุการณ์
ทันสมัย และสามารถนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูอ้ ื่นได้ การเปิ ดรับข่าวสาร
จาแนกตามพฤติ กรรมการเปิ ดรั บข่าวสาร แซมมวล เบคเกอร์ (1972) 1. การแสวงหาข้อมูล (Information
Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหาข้อมูลเมื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึ งกับบุคคลอื่ นในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ง หรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไป 2. การเปิ ดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิ ดรับข่าวสารเพื่อ
ทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู ้ สนใจ หากมีขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่ อ่าน
หรื อดู หรื อ ฟั งเป็ นพิเศษ และ 3. การเปิ ดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่ าวคื อ บุ คคลที่ จะ
เปิ ดรับข่าวสารเพราะต้องการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ผูว้ ิจยั จึงวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะ
เป็ นผูท้ ี่ยอมรับสิ่ งใหม่ๆ ที่เข้ามาในสังคมได้รวดเร็ ว มีระดับการจูงใจที่สูง มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน เข้าใจได้
ง่าย
นอกจากนี้ พบว่ า การเปิ ดรั บ และการใช้ ป ระโยชน์ เ ว็ บ ไซต์ ไ ทยเฮลท์ ข อง เยาวชนใน
กรุ งเทพมหานครอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ไม่เคยร่ วมงานกับ สสส. ส่ วนใหญ่เปิ ดรับข่าวสารจากเว็บไซต์ไทย
เฮลท์ช่วงที่มีการรณรงค์โดยนาเสนอในรู ปแบบ infographic หรื อคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย สี สัน
สวยงาม สอดคล้องกับ ธวัชชัย ศรี สุเทพ (2544) กล่าวว่าเทคนิ คที่ช่วยให้เนื้ อหาน่าสนใจยิง่ ขึ้น คือ สี ซึ่ งเป็ น
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สิ่ งแรกที่ผใู ้ ช้มองเห็นจากเว็บไซต์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งกาหนดบรรยากาศและความรู ้สึก สามารถชักนาสายตาผูอ้ ่านไป
ทุ ก บริ เวณในหน้า เว็บ เพจ สร้ า งระเบี ย บให้ก ับ ข้อ ความต่ า งๆ และส่ ง เสริ ม เอกลัก ษณ์ ข ององค์ก รหรื อ
หน่ วยงานนั้นๆ หรื อการอบรมที่น่าสนใจ โดยการเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
ไทยเฮลท์โดยมีอาจารย์เป็ นผูแ้ นะนาเว็บไซต์ไทยเฮลท์ให้รู้จกั ก่อนหน้านี้ ไม่รู้จกั และไม่มีความสนใจที่จะ
เข้าเว็บไซต์ไทยเฮลท์ดว้ ยตนเอง เนื่ องจากคิดว่าเรื่ องสุ ขภาพเป็ นหน้าที่ของหมอพยาบาลในการให้ความรู ้
และเป็ นเรื่ องที่ ทุกคนใช้ข ้อมูลช่ วงวัยชราหรื อป่ วยเป็ นโรคร้ าย กลุ่ มตัวอย่างมี ความเห็ นว่าเนื้ อหายัง ไม่
น่าสนใจ ส่ วนใหญ่ให้เหตุผลว่ายังไม่ถึงวัยที่จะต้องศึกษา และควรมีห้องสนทนาที่เปิ ดโอกาสให้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตอบข้อเท็จจริ งในเรื่ องของสุ ขภาพเยาวชนได้ สอดคล้องกับโจเซฟ ที แคลปเปอร์ (1960) ได้
กล่าวไว้วา่ กระบวนการเลื อกรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู ้
ของมนุ ษย์ เริ่ มจาก 1.) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เป็ นขั้นแรกในการเลื อกช่ องทางการสื่ อสาร
บุคคลจะเลือกเปิ ดรับสื่ อและข่าวสารจากแหล่งที่มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง ความสนใจและความต้องการของ
ตน และทักษะและความชานาญในการรับรู ้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกัน อาทิ ถนัดที่จะอ่านมากกว่าฟั ง ก็
จะชอบเปิ ดเว็บไซต์ อ่านหนังสื อมากกว่าฟั งวิทยุ 2.) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ ปิ ดรับ
ข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลื อกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ ง โดยมักเลื อกตามความคิดเห็ น ความสนใจ
ของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยูแ่ ละหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้ความเข้าใจ หรื อทัศนคติ
เดิมที่มีอยูแ่ ล้ว เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบายใจ ที่เรี ยกว่า ความไม่สอดคล้อง
ทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance) ดังเช่นกลุ่มตัวอย่างที่สนใจการหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพราะง่าย
ต่อการเข้าถึงและข้อมูลสามารถอานวยความสะดวกได้เพียงดาวน์โหลดลิ้งค์กบั ฐานข้อมูล 3.) การเลือกรับรู ้
และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) ผลวิจยั พบว่าเยาวชนที่ ไม่เคยร่ วมกิ จกรรมจะ
เลือกรับรู ้ข่าวสารที่ตนเองต้องการ เช่นการเข้ามาหาข้อมูลเพื่อต้องการอบรมความรู ้ที่ตนสนใจ และเลือกไม่
รับข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ เพราะคิดว่าไม่เกี่ยวกับตนเองแต่เป็ นเรื่ องของคนชรา ผูส้ ู งอายุ เมื่อบุคคลเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช่วา่ จะรับรู ้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่ งสารเสมอไปเพราะคนเรามักเลื อก
รับรู ้ และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตาม ความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่ อ ความต้องการ
ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่ างกาย หรื อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ดังเช่นกลุ่มเป้ าหมายที่ทราบว่า
พฤติกรรมใดมีผลกระทบต่อสุ ขภาพ แต่ก็ไม่รับรู ้และไม่สนใจหาทางค้นข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหานั้นๆ ฉะนั้น
แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่ วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทาให้ข่าวสาร
บางส่ วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็ นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย และ 4.) การ
เลื อกจดจา (Selective Retention) บุ คคลจะเลื อกจดจาข่าวสารในส่ วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ
ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรื อไม่นาไปถ่ายทอดต่อในส่ วนที่ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรื อ
เรื่ องที่ขดั แย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่คนเราเลือกจดจาไว้น้ นั มักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่ งเสริ มหรื อ
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สนับสนุ นความรู ้ สึกนึ กคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม หรื อความเชื่ อของแต่ละคนที่มีอยู่เดิ มให้มีความมัน่ คงชัดเจน
ยิ่งขึ้นและเปลี่ ยนแปลงยากขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่ วนหนึ่ งอาจนาไปใช้เมื่อเกิ ด
ความรู ้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ทาให้ไม่สบายใจขึ้น ดังเช่นกลุ่มเป้ าหมายที่ให้ความคิดเห็นว่าเว็บไซต์ไทยเฮลท์
มี ค วามน่ า สนใจ เนื้ อหาและข่ า วสารต่ า งๆ มี ป ระโยชน์ และตรงกับ ความต้องการของคนในปั จจุ บ ัน มี
ความถู กต้องของข้อมูล ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารในเรื่ องที่สนใจ มีความทันสมัยตาม
เหตุการณ์ แต่ยงั มีเรื่ องความน่าเบื่อของการอ่านข้อมูล กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเยาวชน ให้จดั กิจกรรมที่น่าสนใจ
อาทิ จัดให้มีห้องสนทนากลุ่ม มีการประกวดภาพถ่ายคนสุ ขภาพดี กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ แล้วมอบของที่
ระลึกต่างๆ หรื อร่ วมโหวต จะทาให้อยากเข้ามาใช้บริ การอีกเรื่ อยๆ
ดังนั้น เยาวชนกลุ่ มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ มข้างต้นมี ความแตกต่างในการเข้าใช้บ ริ การ การเข้าถึ ง
ข้อมูลการสร้างเสริ มสุ ขภาพในเว็บไซท์ไทยเฮลท์อย่างชัดเจนทาให้การแสวงหาข่าวสารต่างกัน ดังเช่ นวิล
เบอร์ ชแรมม์ ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบ ที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคล อาทิ ประสบการณ์ ซึ่ง
เป็ นปั จจัยที่ทาให้ผูร้ ับและผูส้ ่ งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่าง กลุ่มเยาวชนที่ไม่เคยร่ วมกิ จกรรมกับ สสส.
จะไม่มีความสนใจที่จะเปิ ดรับและใช้ประโยชน์การสื่ อสารการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ เนื่ องจากเว็บไซต์ไทย
เฮลท์ไม่ได้สร้ างประสบการณ์ ร่วมกับกลุ่ มนี้ รวมถึ งการประเมิ นสารประโยชน์ข องข่ าวสารที่ ผูร้ ั บ สาร
แสวงหาเพื่อตอบสนอง จุ ดประสงค์ของตนอย่า งใดอย่างหนึ่ ง พร้ อมทั้งความสามารถในการรั บสารซึ่ ง
เกี่ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจที่ทาให้ ทัศนคติ จะเป็ นตัวกาหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่ งเร้ า
หรื อ ข่าวสารที่ได้พบเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสารนั้น เนื่องจากเยาวชนที่เคยร่ วมงานกับ สสส. มีการนาข้อมูล
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อในเชิ งวิชาการด้านอาชี พ ส่ วนยาวชนที่ไม่เคยร่ วมงานกับ สสส. และการสื่ อสาร
การสร้ างเสริ มสุ ขภาพมี ป ระโยชน์ ต่อผูท้ ี่ สนใจเปิ ดรั บ ไปใช้ประโยชน์ ด้า นความร่ วมมื อ ทางานร่ ว มกับ
องค์กร สสส. มากกว่าตอบสนองบริ บทเยาวชนในความต้องการข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีกิจกรรมที่น่าดึงดูด
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การปรั บปรุ งการจัดท าเว็บไซต์ไทยเฮลท์ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ นต้องค านึ งถึ งการเปิ ดรั บ
ข่าวสารของกลุ่ มเยาวชน และการเข้าถึ งกลุ่ มเยาวชน เช่ น จัดกิ จกรรมให้เล่ นเกมหรื อชิ งโชค จัดทาวิดีโอ
รณรงค์แคมเปญต่างๆ ในรู ปแบบหนังสั้นที่เป็ นซี รี่ยเ์ พื่อเกิดการติดตาม
2. จัดทา “ห้องสนทนา (Chat Room)” โดยมีผูเ้ ชี่ ยวชาญให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับด้านสุ ขภาพ เป็ น
บริ การที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าใช้บริ การเว็บไซต์ไทยเฮลท์สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อเท็จจริ งใน
เรื่ องของสุ ขภาพได้อย่างจริ งจัง
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ข้ อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการวิจยั เรื่ องความต้องการของเยาวชนเกี่ยวกับเว็บไซต์สร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยจาแนก
ตามประเด็นปั ญหาของกลุ่มตัวอย่าง
2. การวิจยั เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพของคนไทย (น่าจะมีคนทานะ แน่ใจนะว่าไม่มีคนทามา
ก่อน) เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพความรู ้ดา้ นสุ ขภาวะ
3. การวิจยั เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ไทยเฮลท์กบั บุคลากรกลุ่ม
อื่น เช่น ภาคีเครื อข่าย แพทย์ และพยาบาล
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