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 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาวะของเวบ็ไซตไ์ทยเฮลทก์บัการเปิดรับและ
การใชป้ระโยชน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) การส่ือสารเน้ือหาการสร้าง
เสริมสุขภาวะของเว็บไซต์ไทยเฮลท์ 2) วิธีการส่ือสารและรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการ
ออกแบบของเวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ และ 3) การเปิดรับและการใช้ประโยชน์เวบ็ไซต์ไทยเฮลทข์องเยาวชนใน
กรุงเทพมหานคร ใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่ม การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง รวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์เวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูจ้ดัท าขอ้มูล
สร้างเสริมสุขภาวะในเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์2) กลุ่มเยาวชนอายรุะหวา่ง 18-25 ปี ท่ีไม่เคยร่วมงานกบั สสส. และ
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 3) กลุ่มเยาวชนอายุระหวา่ง 18-25 ปี ท่ีเคยร่วมงานกบั สสส. และอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2561  

 ผลการวจิยั พบวา่ เวบ็ไซตไ์ทยเฮลทน์ าเสนอเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะครอบคลุม 4 มิติ กาย 
จิต ปัญญา สังคม เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีทนัสมยั แจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ของ สสส. ภาคีเครือข่าย ทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล รวมทั้งแบบฟอร์มหรือคู่มือการด าเนินงาน
ส าหรับภาคีเครือข่าย วิธีการส่ือสารและรูปแบบการน าเสนอส่ือสร้างสรรคเ์พื่อสุขภาวะดว้ยข้อความ ภาพ 
คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก มีการออกแบบเว็บไซต์ประกอบด้วย 1) ส่วนหัว แสดงถึงโลโก้ คือ ตวัอกัษร 
“สสส. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” วางท่ีมุมซ้ายด้านบน และเมนูหลกัเรียงเป็น
แนวนอน 2) เน้ือหา พื้นท่ีแสดงเน้ือหา 14 คอลมัน์ตามประเภทเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาพท่ีมี
ให้เลือกในเมนู และ 3) ส่วนทา้ยหน้าเวบ็ไซต์ แสดงผงัเวบ็ไซต์ ขอ้มูลองค์กร แกลอร่ี มลัติมีเดีย และเวบ็
บอร์ด การส่ือสารดว้ย รูปภาพหน้าปก เน้ือหา และภาพประกอบท่ีเป็นภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ดา้นการ
เปิดรับข่าวสารและการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ไทยเฮลท์ของเยาวชนท่ีไม่เคยร่วมงานกบั สสส. และท่ีเคย
ร่วมงานกบั สสส. ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั เยาวชนท่ีไม่เคยร่วมงานกบั สสส. เปิดรับ
ข่าวสารจากเว็บไซต์ไทยเฮลท์ช่วงท่ีมีการรณรงค์ประเด็นร้อนเก่ียวกบัสุขภาวะ การน าเสนอในรูปแบบ 
infographic หรือคลิปวิดีโอ การใช้ประโยชน์เวบ็ไซต์ไทยเฮลท์เพื่อสมคัรเขา้ร่วมการอบรม หรือกิจกรรม
ของ สสส. ผา่นการแนะน าของครู อาจารย ์และคิดวา่เร่ืองสุขภาพเป็นเร่ืองของคนวยัชราหรือป่วยเป็นโรค

                                                           
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ร้าย จึงยงัไม่เห็นความจ าเป็นและประโยชน์ในการน าไปใชดู้แลตนเอง ขณะท่ีเยาวชนท่ีเคยร่วมงานกบั สสส. 
หรือหน่วยงานภาคีท่ีสนใจคน้ควา้ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ใชส่ื้อเวบ็ไซตข์ององคก์รเพื่อสืบคน้
หมายเลขโทรศพัท์ของภาคีเครือข่ายทัว่ประเทศ หรือการอพัเดทข่าวสารเร่ืองสุขภาพ ผลการวิจยัน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อพฒันาเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะในเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท์ท่ีตอบสนองความตอ้งการข่าวสาร 
และการน าไปใชป้ระโยชน์ของกลุ่มเยาวชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ค าส าคัญ : การสร้างเสริมสุขภาพ เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์เวบ็ไซตสุ์ขภาพ การเปิดรับข่าวสาร การใชป้ระโยชน์
และความพึงพอใจ 
 
บทน า 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนขบวนการสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อให้บรรลุผลในการลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวยัอันควร กระตุ้นให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในประชากรบนผืนแผน่ดินไทย เวบ็ไซตไ์ทยเฮลทส์ร้างข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นศูนยร์วม
ขอ้มูลสุขภาวะ จากสถิติการจดัอนัดบัเวบ็ไซตสุ์ขภาพยอดนิยม ของเวบ็ไซตทู์ฮิตส์ (Truehits) ประจ าวนัท่ี 12 
สิงหาคม 2559 อนัดบัหน่ึง คือ เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์มีผูเ้ขา้ชม 501,703 คน พบวา่ กลุ่มเยาวชนเขา้มาใชบ้ริการ
เวบ็ไซต์ไทยเฮลท์เพียงร้อยละ 21.43 ในขณะท่ีเยาวชนเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดา้นสุขภาวะทุกมิติ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงจะมีผลอย่างมากต่อการเตรียมพร้อมเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ท่ีจะตอ้งมีความ
รับผิดชอบสูงต่อส่วนตวั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จากการส ารวจขอ้มูลสถิติสภาวการณ์ทางวฒันธรรมของ
เด็กและเยาวชนไทย (กระทรวงวฒันธรรม, 2560) พบปัญหาส าคญั 6 ดา้น ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ปัญหาเยาวชนเสพ
ยาติดมากถึง 2.7 ลา้นคน อนัดบั 2 ปัญหาวยัรุ่นตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร ปีละ 1.5 แสนคน กวา่ 1 ใน 2 ของเด็ก
และเยาวชนในระดบัอุดมศึกษายอมรับการอยู่ดว้ยกนัก่อนแต่งงาน อนัดบั 3 เด็กถูกละเมิดและกลัน่แกลง้ 
กระท าความรุนแรงโดยส่ือ อนัดบั 4 การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ยคุใหม่ท่ีรักลูกแบบไม่ถูกทาง อนัดบั 5 การ
เสพส่ืออนาจารผา่นส่ือออนไลน์ เยาวชนร้อยละ 63.7 ชอบดูส่ือลามก ร้อยละ 15.7 เคยดาวน์โหลดภาพโป๊
เปลือย และถูกล่อลวงกระท าช าเรามีแนวโนม้สูงข้ึน และอนัดบั 6 การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เกิดนกั
ด่ืมหนา้ใหม่ เพิ่มข้ึน 2.5 ลา้นคน โดยสามารถซ้ือหาเคร่ืองด่ืมไดเ้องถึงร้อยละ 98.7 

 เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท์จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการออกแบบการส่ือสารเน้ือหาและ
รูปแบบการน าเสนอให้เป็นกระบวนการส่ือสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างศกัยภาพ
และความเขม้แข็งแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีมีทกัษะชีวิต ไม่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ รู้จกัสิทธิและท า
หนา้ท่ีในการร่วมพฒันาสังคมเพื่อสุขภาวะ ดงันั้น การเผยแพร่ขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาวะทางส่ือเวบ็ไซตไ์ทย
เฮลท ์จึงเป็นการสนบัสนุนใหก้ลุ่มเยาวชนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ วิธีการและ
รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์จากการ
ส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาวะของเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์เพื่อเป็นแนวทางพฒันารูปแบบการน าเสนอเน้ือหา การ
ออกแบบเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการ และการน าไปใชป้ระโยชน์ของเยาวชน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
คนท่ีมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ท่ีจะมีส่วนช่วยเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสุขภาวะท่ีเป็นประโยชน์ไปสู่
กลุ่มคนทุกช่วงวยัในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาการส่ือสารเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะของเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์
 2) เพื่อศึกษาวธีิการส่ือสารและรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผา่นการออกแบบของเวบ็ไซต์

ไทยเฮลท ์
 3) เพื่อศึกษาการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์เวบ็ไซตไ์ทยเฮลทข์องเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวจัิย 
  ดา้นเน้ือหา ศึกษาการส่ือสารเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะของเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์วธีิการส่ือสาร
และรูปแบบการส่ือสาร รวมถึงการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์ของเยาวชน   
  ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาในกลุ่มผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ กลุ่มเยาวชนอายุ 18-25 ปี ท่ีเคยร่วม
กิจกรรม และไม่เคยร่วมกิจกรรมของ สสส. ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ดา้นวิธีวิจยั การวิจยัเป็นเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์เวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ 
การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม โดยใชแ้บบค าถามก่ึงโครงสร้าง 
 
แนวคิด ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง  
  การสร้างเสริมสุขภาพ 
  การสร้างเสริมสุขภาพ (สุรเกียรติ อาชานุภาพ, 2550) 1) การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพโดย
บุคลากรสาธารณสุข เป็นการบริการการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผูรั้บบริการ เช่น การให้ความรู้ดา้นสุขภาพ 2) 
กระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมให้ประชาชนมีความสามารถในการควบคุมปัจจยัท่ีก าหนดสุขภาพมีผล
ต่อสุขภาพ (เอดเดลแมน และแมนเดล delman and EMandle, 1994) กระบวนการกระตุน้บุคคล กลุ่ม ให้
สามารถควบคุมและปรับปรุงสุขภาพเพื่อให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งสามารถบ่ง
บอก และเกิดความตระหนกัท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม การจูงใจหรือการกระท า
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ใดๆ ท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตของบุคคล (Pender, Murgaugh, & Parsons, 2011) มีองคป์ระกอบ 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) การใหค้วามรู้ 2) การป้องกนั และ 3) การใหภู้มิคุม้กนัดา้นสุขภาพ 
  การส่ือสารสุขภาพ 
  การส่ือสารสุขภาพในความหมายขององคก์ารอนามยัโลกเป็นการใชก้ลยุทธ์หลกัๆ ในการบอก
ให้สาธารณชนทราบเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ โดยมุ่งเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้
เกิดความตระหนกั อีกทั้งยงัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพ (องคก์ารอนามยัโลก, อา้งถึงใน กมล
รัฐ อินทรทศัน์, 2547, น. 4) มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) สุขศึกษา กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี 2) 
การตลาดเพื่อสังคม 3) การช้ีน า 4) การส่ือสารเก่ียวกบัภาวะเส่ียง 5) การส่ือสารกบัผูป่้วย 6) การให้ขอ้มูล
ดา้นสุขภาพ และ 7) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์(รัทซาน Ratzan, 1999, p. 34) 
  ส่ือสังคมออนไลน์ 
  ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย (Rogers, E. M., 2013) เป็นเทคโนโลยีส่ือใหม่ท่ี
ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมาก การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ คือ ส่ือท่ีผูส่้ง
สารแบ่งปันสารในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผา่นเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูส่้ง
สารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารด้วยกนัเอง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก การพฒันา
ตลอดเวลาของเทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต ท าให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า ส่ือสังคม
ออนไลน์ จะเป็นส่ือหลกัของผูค้นในโลกอนาคตอยา่งแทจ้ริง  
  การส่ือสารและการบริหารเน้ือหาเวบ็ไซต์  
  การบริหารเน้ือหาเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย 1) ส่วนหวั มีเมนูหลกั แบนเนอร์ 2) เน้ือหา ส่วนขยาย
บรรยายในส่วนของขอ้มูล เน้ือหาจะเก่ียวขอ้งกบัส่วนหัวและกลุ่มขอ้มูลท่ีไดรั้บการจดักลุ่มเอาไวเ้สมอ 3) 
ส่วนลงทา้ย บอกรายละเอียดผูล้งขอ้มูล การส่ือสารเน้ือหา มีขอ้จ ากดั ดงัน้ี 1) น าขอ้มูลจากหลายช่องทาง 
จากหลายแหล่งข่าวมาใช้งาน จะช่วยให้มีความน่าเช่ือถือสูง ช่วยในการตรวจสอบยืนยนัความถูกตอ้ง 
(verification) โดยเฉพาะองคก์รหรือบุคคลอนัเป็นท่ีไม่รู้จกัและยอมรับในเร่ืองนั้นๆ เม่ือน ามาใชค้วรมีการ
อา้งอิงแหล่งท่ีมาเพื่อให้เกียรติเจ้าของข้อมูลในอนาคต 2) ขอ้มูลท่ีได้มานั้น ควรตรวจสอบเง่ือนไขทาง
ลิขสิทธ์ิหรือทรัพสินทางปัญญา 3) ควรเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่คนเฉพาะกลุ่มหรือเพื่อส่วนรวม และ 4) 
ขอ้มูลหรือบทความท่ีน าเสนอ ห้ามหม่ินเหม่ต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
หรือไม่เป็นธรรมต่อบุคคลท่ีเป็นแหล่งข่าว (จ ารัส จนัทนาววิฒัน์ และคณะ, 2558) 
  การเปิดรับข่าวสาร  
  กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสาร ในการรับรู้
ของมนุษย ์ซ่ึงประกอบด้วยการกลัน่กรอง 4 ขั้นตามล าดบั ดงัน้ี 1. การเลือกเปิดรับ 2. การเลือกให้ความ
สนใจ 3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย 4. การเลือกจดจ า (Klapper, J.T., 1960 : pp.19-25) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
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ต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล 1. ความตอ้งการ 2. ทศันคติและค่านิยม 3. เป้าหมาย 4. ความสามารถ 
5. การใชป้ระโยชน์ 6. ลีลาในการส่ือสาร 7. สภาวะ และ 8. ประสบการณ์และนิสัย (Todd Hunt and Brent d. 
Ruben, 1993:65 อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) จ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 1. 
การแสวงหาขอ้มูล 2. การเปิดรับขอ้มูล 3. การเปิดรับประสบการณ์ (Samuel L. Becker, 1972) โดยทัว่ไป
บุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับส่ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 4 ประการ 1. เพื่อให้
เรียนรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ 2. เพื่อการตดัสินใจ 3. เพื่อพูดคุยสนทนา และ 4. เพื่อการมีส่วนร่วม (McCombs 
and Becker, 1979: pp.51-52) 
  การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 

 กาญจนา แกว้เทพ (2543, น. 306-307) ไดใ้ห้แนวคิดหลกัของทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความ
พึงพอใจไวว้า่ การเปิดรับสารส่วนใหญ่ตั้งใจท่ีจะแสวงหาข่าวสารเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในทางใดทางหน่ึง 
และแปรมาเป็นแรงจูงใจ การเลือกจดจ า  การเลือกรับรู้มีความเก่ียวพนักบัการเลือกจดจ าอย่างเห็นไดช้ดั 
ความพร้อมท่ีจะจ าสารมกัเกิดข้ึนกบัคนท่ีสนใจและพร้อมจะเขา้ใจ (Klapper, J.T., 1960: 19-25) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ของส่ือในการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ถึงประโยชน์ของส่ือนั้น คิปแพคส์ และเมอเรย ์(Kippax and 
Murray, 1990) ไดท้  าการศึกษาชาวออสเตรเลีย สรุปไดว้่านอกจากจะเน้นเร่ืองของการใช้ส่ือและความพึง
พอใจแล้ว ยงัได้เพิ่มเร่ืองของการรับรู้ถึงประโยชน์ของส่ือ และเพื่อให้เกิด “ความตอ้งการ” พบว่า ความ
ตอ้งการในการใชส่ื้อมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในคุณประโยชน์ของส่ือและปัจจยัดา้นตวับุคคล อิทธิพลต่อ
การเลือกใช้ส่ือด้วย ซ่ึง แชรมม์ (Schramm, 1973) ได้กล่าวถึงการเลือกรับสารของผูรั้บสารว่า ตอ้งมีการ
ประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร โดยผูรั้บสารแสวงหาข่าวเพื่อสนองจุดประสงคข์องตนอย่างใดอยา่ง
หน่ึง  
 
ระเบียบวธีิการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากรในการท าวจิยัไดแ้ก่ ผูจ้ดัท าเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์เยาวชนท่ีใชเ้วบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์การเลือก

กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิแบบเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 กลุ่มผูจ้ดัท าขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาวะในเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์7 คน ไดแ้ก่ 1. บรรณาธิการเน้ือหา 1 

คน 2. เวบ็มาสเตอร์ 1 คน 3. เจา้หนา้ท่ีดูแลเน้ือหาเวบ็ไซต ์content จ านวน 3 คน 4. เจา้หนา้ท่ีเขียนบทและ
บนัทึกวดีิโอและอพัเดทข้ึนเวบ็ไซต ์จ านวน 1 คน 5. เจา้หนา้ท่ีดูแลหนา้ภาคี จ านวน 1 คน  
 กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง  18-25  ปี  ท่ีไม่ เคย ร่วมงานกับ สสส.  และอาศัยอยู่ใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน  
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 กลุ่มเยาวชนอายุระหวา่ง 18-25 ปี ท่ีเคยร่วมงานกบั สสส. และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 7 คน  
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มผูจ้ดัท า
ขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาวะในเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท์ 7 คน ไดแ้ก่ 1. บรรณาธิการเน้ือหา 1 คน 2. เวบ็มาสเตอร์ 1 
คน 3. เจา้หนา้ท่ีดูแลเน้ือหาเวบ็ไซต ์content จ านวน 3 คน 4. เจา้หนา้ท่ีเขียนบทและบนัทึกวิดีโอและอพัเดท
ข้ึนเวบ็ไซต์ จ  านวน 1 คน 5. เจา้หน้าท่ีดูแลหน้าภาคี จ  านวน 1 คน ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตวัอย่างจ านวน 14 คน โดยแบ่งออกเป็น การสนทนากลุ่ม กลุ่ม
เยาวชนอายุระหวา่ง 18-25 ปี ท่ีไม่เคยร่วมงานกบั สสส. และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน 
และการสนทนากลุ่ม กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ท่ีเคยร่วมงานกับ สสส. และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน ทั้ง 2 กลุ่มตอ้งเคยใช้เวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ และใช้ประโยชน์จากขอ้มูลสร้าง
เสริมสุขภาวะในเวบ็ไซตไ์ทยเฮลทม์าในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561  
 
การด าเนินการวจัิย 
 1. เก็บขอ้มูลจากการวิเคราะห์เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 

 2. ค  าถามสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าส่ือเวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ ไดแ้ก่ ทศันคติ ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาและรูปแบบเวบ็ไซต์ วิธีการใช้สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์ไทย
เฮลทห์รือไม ่ขั้นตอนการจดัท าเวบ็ไซต ์ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการท าเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์ 

 3. ค  าถามสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนอายรุะหวา่ง 18-25 ปี ท่ีไม่เคยร่วมงานกบั สสส. และอาศยัอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ท่ีเคยร่วมงานกบั สสส. และอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความจ าเป็นและความส าคญัในการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์ ความคิดเห็น ความ
สะดวก องค์ประกอบ เน้ือหา การออกแบบ ปัญหาและอุปสรรคในการคน้หาขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาวะใน
เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์ 

 
สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนท่ี 1 การส่ือสารเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะของเวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ ผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์ไทย
เฮลทมี์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาวะของเวบ็ไซตไ์ทยเฮลทว์า่ เวบ็ไซตไ์ทยเฮลทใ์ช้
เป็นช่องทางในการเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นสุขภาวะแก่ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ทัว่
ภูมิภาค เพื่อให้การส่ือสารเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพื้นท่ี 
และสะดวกรวดเร็วในการคน้หา อยา่งไรก็ตามเวบ็ไซตไ์ทยเฮลทย์งัขาดการยอมรับ และการมีสัมพนัธภาพท่ี
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ดีกบัเยาวชนทัว่ไป สสส. จึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่ม
เยาวชนมากข้ึน 
 ส่วนท่ี 2 วิธีการส่ือสารและรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผ่านการออกแบบของเว็บไซต์
ไทยเฮลท์ ผลการวิจยัเว็บไซต์ไทยเฮลท์มีวิธีการส่ือสารเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีเขา้ถึงไดง่้ายจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย สะดวกต่อการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผ่าน
การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบข่าว บทความ ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว นอกจากนั้นยงัพบว่าน าเสนอใน
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย อาทิ Infographic วิดีโอแอนิเมชนั ผา่นการออกแบบหนา้เวบ็ไซตใ์ห้ใชง้านง่าย 
แบ่งเป็นหมวดหมู่ รวมถึงมีประสบการณ์ร่วมผา่นการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียนบล็อก ท าให้เกิดการ
พฒันาการเรียนรู้สองทาง อยา่งไรก็ตามเวบ็ไซตไ์ทยเฮลทมี์การออกแบบใหบ้ริการเน้ือหาดา้นสุขภาพภายใต้
รูปแบบหน่วยงานของรัฐ จึงมีความเป็นทางการ อาจท าให้เยาวชนทัว่ไปไม่เขา้ใจส่ิงท่ีน าเสนอในเว็บไซต์
ไทยเฮลท ์ 

 

 

โลโก้ 

เมนูหลัก

หลกั 

ส่วนหัว 

ส่วนเนื้อหา 
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ภาพที ่1 แสดงหนา้เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์

   
 เวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ มีรูปแบบการน าเสนอโดยใช้โทนสีเขียว สีส้ม บนพื้นหลงัสีขาว แบ่งพื้นท่ี
เป็น 3 ส่วน คือ 1. ส่วนหวั มีองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ โลโก ้คือ ชุดตวัอกัษร “สสส.” และเมนูหลกั ใชเ้ป็น
ปุ่มเช่ือมโยงเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์รวมถึงบล็อกใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถแบ่งปันประสบการณ์การมีส่วนร่วม 
2. ส่วนเน้ือหา น าเสนอรูปแบบแยกประเภท ทั้งบทความ มลัติมีเดีย แกลอร่ี และหนงัสือ และ 3. ส่วนทา้ย 
ข้อมูลขององค์กร สถานท่ีตั้ ง แผนท่ี และเมนูเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ ได้แก่ แกลอร่ี 
มลัติมีเดีย และเวบ็บอร์ด 
 ส่วนท่ี 3 การเปิดรับและการใชป้ระโยชน์เวบ็ไซตไ์ทยเฮลทข์องเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์เวบ็ไซตไ์ทยเฮลทร์ะหวา่งเยาวชนท่ีเคยร่วมงานกบั 
สสส. กบั เยาวชนท่ีไม่เคยร่วมงานกบั สสส. แบ่งตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

การเปิดรับและการ
ใชป้ระโยชน์เวบ็ไซต์

ไทยเฮลท ์

เยาวชนท่ีเคยร่วมงานกบั สสส. เยาวชนท่ีไม่เคยร่วมงานกบั สสส. 

1. เน้ือหาการสร้าง
เสริมสุขภาวะ 

เปิดรับและใชป้ระโยชน์อยูเ่สมอ  
 
- น าข่าวสารของภาคีเครือข่ายในหวัขอ้
ท่ีสนใจมาเผยแพร่ 
- น าขอ้มูลไปแลกเปล่ียนประสบการณ์
กบัผูอ่ื้น 
- น าขอ้มูลมาท างานประกอบวชิาชีพ  

เปิดรับและใชป้ระโยชนบ์างเวลา และเห็นวา่
เร่ืองสุขภาพเป็นเร่ืองไกลตวั 
- แชร์ขอ้มูลเพื่อใหดู้เป็นคนดี ทนัสมยั  
- ใชส่้งงานอาจารย ์
- ใชเ้วบ็ไซตไ์ทยเฮลทเ์ป็นเคร่ืองมือสมคัรเขา้
ร่วมการอบรม หรือกิจกรรมของ สสส. 

2. วธีิการส่ือสารและ
รูปแบบการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสาร 

- การจดัวางคอลมัน์ และรูปแบบปุ่มลดั
เพ่ือเขา้ถึงหนา้ต่างๆ เขา้ใจง่าย และ
สะดวกในการคน้หาขอ้มูล  
- ออกแบบดูทนัสมยั น่าดึงดูด 

- มีความทนัสมยัทั้งเน้ือหา และรูปแบบการ
น าเสนอเขา้ใจไดง่้าย 
- สีท่ีใชมี้ความสดใสท าใหเ้น้ือหาดูไม่เป็น
ทางการ 
- คน้หาขอ้มูลสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว 

ส่วนท้าย ที่อยู่ 
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- น าการออกแบบ infographic หรือคลิป
วดีิโอท่ีมีความน่าสนใจ ทนัสมยั สีสนั
สวยงามไปใชแ้บ่งปันกบัเพ่ือน 

 
 สรุปผลการเปรียบเทียบการเปิดรับและการใช้ประโยชน์เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท์ของกลุ่มเยาวชนใน

กรุงเทพมหานครอายุระหวา่ง 18-25 ปีท่ีเคยร่วมงานกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และไม่เคยร่วมงานกับ สสส. ได้ว่า เว็บไซต์ไทยเฮลท์สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเคยร่วมงานกบั สสส. ในการสืบคน้อยู่เสมอ เปิดรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นไดค้รอบคลุม สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว เกิดการมีส่วนร่วม สามารถติดตาม
ความเคล่ือนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ เก่ียวกบั สสส. ท าให้เป็นคนท่ีทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั และ
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น และประกอบวชิาชีพได ้แตกต่างจาก
กลุ่มเป้าหมายไม่เคยร่วมงานกบั สสส. มีการเปิดรับและการใช้ประโยชน์เพียงช่วงท่ีมีการรณรงค์ประเด็น
ร้อนเก่ียวกบัสุขภาวะ หรือการน าเสนอในรูปแบบ infographic หรือคลิปวิดีโอท่ีมีความน่าสนใจ ทนัสมยั 
สีสันสวยงาม การเขา้ใช้ประโยชน์เวบ็ไซต์ไทยเฮลท์เพื่อสมคัรเขา้ร่วมการอบรม หรือกิจกรรมของ สสส. 
ผา่นการแนะน าของครู อาจารยเ์ท่านั้น และคิดวา่เร่ืองสุขภาพเป็นเร่ืองของคนวยัชราหรือป่วยเป็นโรคร้าย จึง
ยงัไม่เห็นความจ าเป็นและประโยชน์ในการน าไปใชดู้แลตนเอง 

 
การอภิปรายผล  
  ส่วนท่ี 1 การส่ือสารเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะของเวบ็ไซตไ์ทยเฮลท ์พบวา่ ผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์
ไทยเฮลทไ์ดจ้ดัท าเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 
ดา้น กาย จิต ปัญญา สังคม ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือหาเวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเก่ียวกบักิจกรรมทางกาย อาหารตาม
หลกัโภชนาการ สุขภาวะทางจิตในสถานท่ีท างาน การส่งเสริมการอ่าน การลดการบริโภคบุหร่ี เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์อุบติัเหตุ ผูจ้ดัท าเวบ็ไซตไ์ทยเฮลทมี์เป้าหมายผลิตเน้ือหามุ่งเนน้การสร้างสัมคมไทยปลอดควนั
บุหร่ี สร้างความย ัง่ยนืทางสุขภาพ ปกป้องเยาวชนไทยไม่ตกเป็นเหยือ่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร่วมสร้างกลไก
ป้องกนัอุบติัเหตุระดบัพื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน ร่วมวางรากฐาน พฒันาทกัษะและคุณภาพชีวิตเด็กไทยทุกช่วงวยั 
สร้างภูมิคุม้กนั ลดปัจจยัเส่ียงโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บา้น 
สร้างสรรค์สังคมเพื่อทุกคน สอดคลอ้งกบั การสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เมอร์ดอจ และพาร์สัน คือ 
การจูงใจหรือการกระท าใดๆ ท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตของบุคคล ประกอบดว้ย 1. การให้ความรู้ 
(Health Education) 2. การป้องกัน (Health Prevention) และ 3. การให้ภูมิ คุ ้มกันด้านสุขภาพ (Health 
Protection) โดยใชเ้วบ็ไซตส่ื์อสารเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย การส่ือสารสุขภาพเป็นการใชก้ลยุทธ์หลกัๆ ในการ
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บอกให้สาธารณชนทราบเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ โดยมุ่งเผยแพร่เน้ือหาขอ้มูลด้านสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์ 
เพื่อใหเ้กิดความตระหนกั อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพ (องคก์ารอนามยัโลก, อา้งถึงใน 
กมลรัฐ อินทรทศัน์, 2547, น. 4) องคป์ระกอบการส่ือสารเพื่อสุขภาพ (รัทซาน Ratzan, 1999, p. 34) ไดแ้ก่ 1) 
สุขศึกษา กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี 2) การตลาดเพื่อสังคม 3) การช้ีน า 4) การส่ือสารเก่ียวกบั
ภาวะเส่ียง 5) การส่ือสารกบัผูป่้วย 6) การให้ขอ้มูลดา้นสุขภาพ และ 7) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
เช่น เวบ็ไซต์ โดยผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ไดส่ื้อสารขอ้มูลการสร้างเสริมสุขภาวะ ผ่านเมนูหลกัหัวขอ้ 1. 
ส านกัข่าวสร้างสุข 2. สร้างสุขกบั สสส. 3. ข่าวสุขภาพ 4. รอบรู้เร่ืองโครงการ 5. เกร็ดความรู้สุขภาพ 6. 
เคล็ดลบัคนดงัสุขภาพดี 7. ภาคีบอกข่าว 8. เร่ืองเล่าภาคี 9. ทนักระแสสุขภาพ 10. คู่มือภาคี 11. แนะน าภาคี 
12. สสส. โลก 13. แกลอร่ี 14. วดีิโอ  
  ส่ือสารขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ผา่นการกลัน่กรอง ขอ้มูลจากการมีประสบการณ์ร่วมผ่านการ
ท ากิจกรรมต่างๆ การเขียนบล็อกให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้สองทาง ให้ประชาชนไดเ้ขา้มาศึกษาขอ้มูล 
เป็นแหล่งเรียนรู้สุขภาวะท่ีมีคุณภาพ การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง น าไปปฏิบติัไดจ้ริง และเกิดภูมิคุม้กนัสังคมสุข
ภาวะ ดงัท่ีองคก์ารอนามยัโลก ไดใ้หค้วามหมายของสุขภาพวา่ “Health is complete physical, mental, social 
and spiritual well being.” ซ่ึงหมายถึงสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ 
เวบ็ไซตไ์ทยเฮลทมี์การส่ือสารเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชนรวมถึงเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชน
ท่ีก าลงัอยูใ่นสังคมท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค เป็นกลุ่มท่ีเพิ่มค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลของประเทศ  
  ส่วนท่ี 2 วิธีการส่ือสารและรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผ่านการออกแบบของเว็บไซต์
ไทยเฮลท์ พบว่า โครงสร้างพื้นท่ีใช้งานมี 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนกลาง และส่วนทา้ย รูปแบบโครงสร้าง
การน าเสนอในเวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ ประกอบดว้ย 1. โลโก ้(Logo) เป็นตวัอกัษร “สสส. ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” จดัวางท่ีมุมซ้ายดา้นบนของทุกหน้าเวบ็ไซต์ 2. เมนูหลกั (Link Menu) 
เป็นแถบหวัขอ้หลกัเก่ียวกบัเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์เช่น เมนูข่าวสร้างสุข เมนูสาระสุขภาพ เมนูส่ือสร้างสุข 
3. รูปภาพหน้าปก (Banner) เว็บไซต์ไทยเฮลท์ส่ือสารด้วยขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวแนวนอน 4. 
เน้ือหาและภาพประกอบ (Content) ใชภ้าพประกอบท่ีมีความน่าสนใจใชเ้ป็นล้ิงคส์ามารถกดเช่ือมโยงไปยงั
เน้ือหาประเด็นนั้นๆ แต่ไม่มีทางเลือกในการอ่านขอ้มูลท่ีเป็นภาษาองักฤษ และ 5. สี (Colors) เวบ็ไซตไ์ทย
เฮลทใ์ชสี้ ส้ม เขียว เป็นสีประจ าองคก์ร เป็นโทนสีหลกับนพื้นหลงัสีขาว สอดคลอ้งกบั จ ารัส จนัทนาววิฒัน์
และคณะ (2558) กล่าวถึงโครงสร้างเว็บไซต์ประกอบด้วย 1.) ส่วนหัว (Page Header) บอกถึงขอ้มูลทาง
เทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล อาทิ เมนูหลกั เจา้ของขอ้มูลข่าวสาร หวัขอ้ข่าวท่ีน าเสนอ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
วนัเวลาการเสนอข่าวสาร 2.) ส่วนเน้ือหา (Page Body) เป็นการบรรยายในส่วนของขอ้มูล อาจมีความยาว
เพียงสั้นๆ หรือยาวๆ ก็ได ้เน้ือหาจะเก่ียวขอ้งกบัส่วนหวัและกลุ่มขอ้มูลท่ีไดรั้บการจดักลุ่มเอาไวเ้สมอ โดยมี
วิธีการส่ือสารดว้ยการใช้ตวัอกัษรและภาพผา่นทางแบนเนอร์ การใชค้ลิปวิดีโอในการน าเสนอขอ้มูล เช่น 
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รณรงคก์ารลดอุบติัเหตุจากการเมาไม่ขบั การน าเสนอความรู้ดา้นสุขภาพดว้ย Infographic และ 3.) ส่วนลง
ทา้ย (Signature) บอกถึงรายละเอียดของผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล อาทิ บอกช่ือ นามสกุล นามปากกา ท่ีอยูติ่ดต่อ 
และขอ้ความลงทา้ยขอ้มูลนั้นๆ และส่วนทา้ย สอดคลอ้งกบั ธวชัชยั ศรีสุเทพ (2544) กล่าวถึงขอ้มูลท่ีควรมี
ในเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั/องคก์ร เช่น ประวติัความเป็นมา เป้าหมาย ขนาด และความมัน่คง 
ท าใหผู้ค้นเห็นภาพบริษทัไดช้ดัเจน 2. รายละเอียดสินคา้และบริการ กิจกรรมต่างๆ 3. ข่าวความคืบหนา้และ
ข่าวสารส่ือมวลชน เพื่อส่ือให้ผูส้นใจไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 4. ค าถามยอดนิยม ช่วยใหผู้ ้
ท่ีสนใจไดรั้บค าตอบท่ีตอ้งการอยา่งรวดเร็ว 5. ขอ้มูลในการติดต่อ เช่น อีเมล์ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และ
โทรสาร ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือ 
  ส่วนท่ี 3 การเปิดรับและการใชป้ระโยชน์เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
การเปิดรับและการใช้ประโยชน์เวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ของเยาวชนในกรุงเทพมหานครอายุระหว่าง 18-25 ปีท่ี
เคยร่วมงานกับ สสส. เปิดรับข่าวสารการสร้างเสริมสุขภาวะจากเว็บไซต์ไทยเฮลท์ทุกวนั ผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือ (Smart Phone) หรือแทบเล็ต เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินชีวติดา้นอาชีพ อาทิ ขอ้มูล เอกสาร คู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานภาคีเครือข่าย ภาคีเคร่ือข่ายท่ีท างาน
ร่วมกบั สสส. ไดเ้ปิดรับข่าวสารโดยใช้เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท์ Facebook ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อน าไปใชใ้นการท างานดา้นสุขภาพ
ในพื้นท่ีของตนเอง เว็บไซต์ไทยเฮลท์ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว เกิดการมีส่วนร่วม 
สามารถติดตามความเคล่ือนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ เก่ียวกบั สสส. ท าให้เป็นคนท่ีทนัเหตุการณ์ 
ทนัสมยั และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้นได ้การเปิดรับข่าวสาร
จ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร แซมมวล เบคเกอร์ (1972) 1. การแสวงหาขอ้มูล (Information 
Seeking) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะแสวงหาขอ้มูลเม่ือตอ้งการให้มีความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง หรือเร่ืองทัว่ๆ ไป 2. การเปิดรับขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพื่อ
ทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองก็จะใหค้วามเอาใจใส่อ่าน
หรือดูหรือ ฟังเป็นพิเศษ และ 3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลท่ีจะ
เปิดรับข่าวสารเพราะตอ้งการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ไดว้่าน่าจะ
เป็นผูท่ี้ยอมรับส่ิงใหม่ๆ ท่ีเขา้มาในสังคมไดร้วดเร็ว มีระดบัการจูงใจท่ีสูง มีโครงสร้างไม่ซบัซอ้น เขา้ใจได้
ง่าย  

นอกจากน้ี พบว่า การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ เว็บไซต์ไทยเฮลท์ของ เยาวชนใน
กรุงเทพมหานครอายรุะหวา่ง 18-25 ปี ท่ีไม่เคยร่วมงานกบั สสส. ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากเวบ็ไซตไ์ทย
เฮลทช่์วงท่ีมีการรณรงคโ์ดยน าเสนอในรูปแบบ infographic หรือคลิปวดีิโอท่ีมีความน่าสนใจ ทนัสมยั สีสัน
สวยงาม สอดคลอ้งกบั ธวชัชยั ศรีสุเทพ (2544) กล่าววา่เทคนิคท่ีช่วยให้เน้ือหาน่าสนใจยิง่ข้ึน คือ สี ซ่ึงเป็น
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ส่ิงแรกท่ีผูใ้ชม้องเห็นจากเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นส่ิงก าหนดบรรยากาศและความรู้สึก สามารถชกัน าสายตาผูอ่้านไป
ทุกบริเวณในหน้าเว็บเพจ สร้างระเบียบให้กับข้อความต่างๆ และส่งเสริมเอกลักษณ์ขององค์กรหรือ
หน่วยงานนั้นๆ หรือการอบรมท่ีน่าสนใจ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตอ้งลงทะเบียนผ่านทางเวบ็ไซต์
ไทยเฮลทโ์ดยมีอาจารยเ์ป็นผูแ้นะน าเวบ็ไซตไ์ทยเฮลทใ์ห้รู้จกั ก่อนหนา้น้ีไม่รู้จกัและไม่มีความสนใจท่ีจะ
เขา้เวบ็ไซต์ไทยเฮลท์ดว้ยตนเอง เน่ืองจากคิดว่าเร่ืองสุขภาพเป็นหน้าท่ีของหมอพยาบาลในการให้ความรู้ 
และเป็นเร่ืองท่ีทุกคนใช้ข้อมูลช่วงวยัชราหรือป่วยเป็นโรคร้าย กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าเน้ือหายงัไม่
น่าสนใจ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลวา่ยงัไม่ถึงวยัท่ีจะตอ้งศึกษา และควรมีห้องสนทนาท่ีเปิดโอกาสใหแ้ลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ตอบขอ้เท็จจริงในเร่ืองของสุขภาพเยาวชนได้ สอดคลอ้งกบัโจเซฟ ที แคลปเปอร์ (1960) ได้
กล่าวไวว้า่ กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้
ของมนุษย ์เร่ิมจาก 1.) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการส่ือสาร 
บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งท่ีมีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง ความสนใจและความตอ้งการของ
ตน และทกัษะและความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกนั อาทิ ถนดัท่ีจะอ่านมากกวา่ฟัง ก็
จะชอบเปิดเวบ็ไซต ์อ่านหนงัสือมากกวา่ฟังวิทยุ 2.) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ปิดรับ
ข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจ
ของตน เพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจ หรือทศันคติ
เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกวา่ ความไม่สอดคลอ้ง
ทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance) ดงัเช่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสนใจการหาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เพราะง่าย
ต่อการเขา้ถึงและขอ้มูลสามารถอ านวยความสะดวกไดเ้พียงดาวน์โหลดล้ิงคก์บัฐานขอ้มูล 3.) การเลือกรับรู้
และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) ผลวิจยัพบว่าเยาวชนท่ีไม่เคยร่วมกิจกรรมจะ
เลือกรับรู้ข่าวสารท่ีตนเองตอ้งการ เช่นการเขา้มาหาขอ้มูลเพื่อตอ้งการอบรมความรู้ท่ีตนสนใจ และเลือกไม่
รับขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ เพราะคิดว่าไม่เก่ียวกบัตนเองแต่เป็นเร่ืองของคนชรา ผูสู้งอายุ เม่ือบุคคลเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารแลว้ก็ใช่วา่จะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเสมอไปเพราะคนเรามกัเลือก
รับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตาม ความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ 
ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ดงัเช่นกลุ่มเป้าหมายท่ีทราบวา่
พฤติกรรมใดมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ก็ไม่รับรู้และไม่สนใจหาทางคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหานั้นๆ ฉะนั้น
แต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว  นอกจากจะท าให้ข่าวสาร
บางส่วนถูกตดัทิ้งไปยงัมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจของแต่ละบุคคลดว้ย และ 4.) การ
เลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ 
ทศันคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย หรือ
เร่ืองท่ีขดัแยง้คา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจ าไวน้ั้น มกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือ
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สนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยู่เดิมให้มีความมัน่คงชดัเจน
ยิ่งข้ึนและเปล่ียนแปลงยากข้ึน เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจน าไปใช้เม่ือเกิด
ความรู้สึกขดัแยง้และมีส่ิงท่ีท าใหไ้ม่สบายใจข้ึน ดงัเช่นกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ความคิดเห็นวา่เวบ็ไซตไ์ทยเฮลท์
มีความน่าสนใจ เน้ือหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์และตรงกับความต้องการของคนในปัจจุบัน มี
ความถูกตอ้งของขอ้มูล ความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลและข่าวสารในเร่ืองท่ีสนใจ มีความทนัสมยัตาม
เหตุการณ์ แต่ยงัมีเร่ืองความน่าเบ่ือของการอ่านขอ้มูล กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชน ใหจ้ดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
อาทิ จดัให้มีห้องสนทนากลุ่ม มีการประกวดภาพถ่ายคนสุขภาพดี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ แลว้มอบของท่ี
ระลึกต่างๆ หรือร่วมโหวต จะท าใหอ้ยากเขา้มาใชบ้ริการอีกเร่ือยๆ 
  ดงันั้น เยาวชนกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มขา้งตน้มีความแตกต่างในการเขา้ใช้บริการ การเขา้ถึง
ขอ้มูลการสร้างเสริมสุขภาพในเวบ็ไซทไ์ทยเฮลท์อยา่งชดัเจนท าให้การแสวงหาข่าวสารต่างกนั ดงัเช่นวิล
เบอร์ ชแรมม ์ช้ีใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคล อาทิ ประสบการณ์ ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูรั้บและผูส่้งสารแสวงหาข่าวสารท่ีแตกต่าง กลุ่มเยาวชนท่ีไม่เคยร่วมกิจกรรมกบั สสส. 
จะไม่มีความสนใจท่ีจะเปิดรับและใช้ประโยชน์การส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาวะ เน่ืองจากเวบ็ไซต์ไทย
เฮลท์ไม่ได้สร้างประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มน้ี รวมถึงการประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารท่ีผูรั้บสาร
แสวงหาเพื่อตอบสนอง จุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหน่ึง พร้อมทั้งความสามารถในการรับสารซ่ึง
เก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจท่ีท าให้ ทศันคติ จะเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
หรือ ข่าวสารท่ีไดพ้บเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารนั้น เน่ืองจากเยาวชนท่ีเคยร่วมงานกบั สสส. มีการน าขอ้มูล
ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อในเชิงวิชาการดา้นอาชีพ ส่วนยาวชนท่ีไม่เคยร่วมงานกบั สสส. และการส่ือสาร
การสร้างเสริมสุขภาพมีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจเปิดรับไปใช้ประโยชน์ด้านความร่วมมือท างานร่วมกับ
องคก์ร สสส. มากกวา่ตอบสนองบริบทเยาวชนในความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มีกิจกรรมท่ีน่าดึงดูด 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. การปรับปรุงการจดัท าเว็บไซต์ไทยเฮลท์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต้องค านึงถึงการเปิดรับ
ข่าวสารของกลุ่มเยาวชน และการเขา้ถึงกลุ่มเยาวชน เช่น จดักิจกรรมให้เล่นเกมหรือชิงโชค จดัท าวิดีโอ
รณรงคแ์คมเปญต่างๆ ในรูปแบบหนงัสั้นท่ีเป็นซีร่ียเ์พื่อเกิดการติดตาม  

2. จดัท า “ห้องสนทนา (Chat Room)” โดยมีผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัด้านสุขภาพ เป็น
บริการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ใช้บริการเวบ็ไซต์ไทยเฮลทส์ามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตอบขอ้เท็จจริงใน
เร่ืองของสุขภาพไดอ้ยา่งจริงจงั  
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ข้อเสนอแนะการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการวจิยัเร่ืองความตอ้งการของเยาวชนเก่ียวกบัเวบ็ไซตส์ร้างเสริมสุขภาพ โดยจ าแนก
ตามประเด็นปัญหาของกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. การวจิยัเร่ือง ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพของคนไทย (น่าจะมีคนท านะ แน่ใจนะวา่ไม่มีคนท ามา
ก่อน) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถภาพความรู้ดา้นสุขภาวะ 
  3. การวจิยัเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตไ์ทยเฮลทก์บับุคลากรกลุ่ม
อ่ืน เช่น ภาคีเครือข่าย แพทย ์และพยาบาล 
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