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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนี�มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื�อประชาสัมพันธ์รณรงค์เสริมสร้าง
สุขภาพที�ดีของบุคลากรภายในองค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศึกษา
ทศันคติที�มีต่อสื�อประชาสัมพันธ์รณรงค์การเสริมสร้างสุขภาพดี และเพื�อศึกษาการมีส่วนร่วมในนโยบาย
การเสริมสร้างสุขภาพดี รวมทั�งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื�อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในองค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลในลักษณะการวิจังเชิงส�ารวจ แบบวัดผลครั�งเดียว ซึ�งได้แจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มเป้าหมายจ�านวน ��� คน เมื�อครบก�าหนดการเกบ็ข้อมูลสามารถเกบ็แบบสอบถามมาได้จ�านวน ��� 
คน คิดเป็นร้อยละ �� ของจ�านวนประชากรเป้าหมายทั�งหมด ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน และความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื�อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วม โดยก�าหนดนัยส�าคัญ
ทางสถิติที�ระดับ .�� และสถิติค่าสหสัมพันธ ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับสื�อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บุคลากรภายในองค์กรฯ จ�านวน ��� คน รับรู้เกี�ยวกับ
นโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรฯ โดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น E-mail, เว็บไซต์ 
connect.thaihealth.or.th และกลุ่ม Line : Thaihealth Foto รองลงมา คือ การจัดกิจกรรม ประชุม
ประจ�าเดือน เช่น กิจกรรม Sharing day ประจ�าเดือน มีความถี�ในการเปิดรับ คือมีการเปิดรับสื�อ � - � 
ครั�งต่อสัปดาห์ อยู่ในระดับที�มาก มีความสนใจและค้นหาข้อมูลเพิ�มเติม ในส่วนของทัศนคติของบุคลากร
ภายในองค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที�มีต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี 

บุคลากรในองค์กรมีทศันคติที�ดี (X� = �.��) อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (X� = �.��) ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน การเปิดรับสื�อที�เกี�ยวกับนโยบายส่งเสริม
สุขภาพดี พบว่า บุคลากรภายในองค์กรที�มีเพศและสถานภาพแตกต่างกัน การเปิดรับสื�อไม่แตกต่างกัน 
ส�าหรับบุคลากรที�มีต�าแหน่งที�แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื�อที�แตกต่างกัน ส่วนทัศนคติต่อนโยบาย
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดี พบว่า บุคลากรภายในองค์กรฯ ที�มีเพศ สถานภาพและต�าแหน่งที�
แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อนโยบายกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดีไม่แตกต่างกันและการมีส่วนร่วม
ในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี พบว่า บุคลากรภายในองค์กรที�มีเพศและสถานภาพที�แตกต่างกัน จะมีส่วน

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ร่วมในนโยบายไม่แตกต่างกัน ส�าหรับบุคลากรที�มีต�าแหน่งที�แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในนโยบายที�แตกต่าง
กัน สุดท้ายได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื�อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
องค์กร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับสื�อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมใน
นโยบายฯ มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับสูง 
 

1. ที�มาและความส�าคญัของปัญหา 
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหน้าที�ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน
ให้บุคลากรภายในองค์กรและคนในสังคมมีสุขภาพร่างกายที�ดี และยังเป็นหน่วยงานองค์กรต้นแบบในการ
สร้างสรรค์สื�อ เพื�อกระตุ้นการเปิดรับสื�อของบุคลากรภายในองค์กรและคนในสังคมให้ตระหนักถึงการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง สสส. ได้น�าเสนอแนวคิด และผลักดันเรื� อง “การใส่ใจสุขภาพ” โดยเห็น
ความส�าคัญเริ�มต้นที�บุคลากรในองค์กร โดยก�าหนดไว้เป็นหนึ�งในวัฒนธรรมองค์กร “� ความเป็นเรา” 
และ “� คุณค่า” (2 Ourselves and 4 Values) ซึ�งก�าหนดความส�าคัญในการ “ใส่ใจสุขภาพ” ที�ต้องการ
จะให้บุคลากรมีสขุภาพ และคุณภาพชีวิตที�ดี เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการใส่ใจสุขภาพ โดยได้น�า
แนวความคิดในการใช้สื�อรูปแบบต่างๆ มาช่วยกระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กร พร้อมทั�งปรับเปลี�ยน
ทศันคติเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการท�างาน ด้วยนโยบายที�พยายามผลักดันให้เจ้าหน้าที�และบุคลากรเป็น
องค์กรต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพที�ดี นอกเหนือจากภารกิจหลักในการกระตุ้นคนในสังคมให้เปิดรับ
และเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาวะ 

 ดังนั�น ผู้วิจัย จึงต้องการศึกษาเกี�ยวกับ การเปิดรับสื�อ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของ
นโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ว่าบุคลากรในองค์กรมีการเปิดรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี�ยวกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีนี�  โดย
ผ่านช่องทางของสื�อต่างๆ ที�น�าเสนอภายในองค์กร ว่าการน�าเสนอสื�อช่องทางใด และสื�อประเภทใด ที�มีผล
ต่อการเปิดรับและช่วยปรับเปลี�ยนทัศนคติของคนในองค์กรได้มากที�สุดและช่องทางใด ประเภทไหนที�มี
ผลต่อการรับรู้น้อยที�สุด เพื� อน�าผลที�ได้จากการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมให้มี
ศักยภาพที�ดียิ�งขึ�น รวมถึงการปลุกฝัง ทัศนคติที�ดีต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของคนในองค์กร ส่งผลให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กรให้ตะหนักถึงการดูแลใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพของ
ตนเอง เพื�อให้มีสขุภาพร่างกายและจิตใจที�สมบูรณ์ แขง็แรง สามารถท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ และ
เป็นต้นแบบที�ดีต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในสงัคมและองค์กรต่างๆ ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจัย 
 �. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื�อประชาสัมพันธร์ณรงค์เสริมสร้างสุขภาพที�ดีของบุคลากร
ภายในองค์กรส �านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 �. เพื�อศึกษาทศันคติที�มีต่อสื�อประชาสัมพันธ์รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องค์กรส �านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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 �. เพื�อศึกษาการมีส่วนร่วมในนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 �. เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื�อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในองค์กรส �านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานที� � บุคลากรภายในส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที�มี

ลักษณะทางประชากรที�แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื�อเกี�ยวกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายใน
องค์กรแตกต่างกัน 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

บุคลากรภายใน

ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

- เพศ 

- ต �าแหน่งหนา้ที� 

- สถานภาพ 

การเปิดรับ 

- ช่องทางการเปิดรับ 

- ความถี�ในการเปิดรับ 

- ระยะเวลาการเปิดรับ 

- ประเภทสื�อที�ปิดรับ 

 

ทัศนคติ 

- ด้านความคิด 

- ด้านความรู้สึก 

- ด้านการกระท�า 

การมีส่วนร่วม 

- เขา้ร่วมท�ากิจกรรม 

- เผยแพร่ขอ้มูลและใหแ้นะน�า 

- ชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  
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สมมติฐานที� � บุคลากรภายในส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที�มี
ลักษณะทางประชากรที�แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที� 3 บุคลากรภายในส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที�มี
ลักษณะทางประชากรที�แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในองค์กร
แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที� 4 การเปิดรับสื�อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของบุคลากรภายในส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทัศนคติและการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กัน 
 

4. วิธีการวิจัย 
งานวิจัยเรื�อง การเปิดรับสื�อ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีของ

บุคลากรภายในส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื�อ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมใน
นโยบายส่งเสริมสุขภาพที�ดีของบุคลากรภายในองค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส �ารวจ (Survey Research) ซึ�งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายจ�านวน ��� คน เมื�อครบก�าหนดการเก็บข้อมูล สามารถเก็บแบบสอบถามมาได้
จ�านวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �� ของจ�านวนประชากรเป้าหมายทั�งหมด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) และความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื�อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วม 
โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� และสถิติค่าสหสมัพันธ ์(Correlation) 
 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 
 5.1 สรุปผล 
  1. บุคลากรภายในองค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการ
เปิดรับสื�อเพื� อรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี�ยวกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี อยู่ในระดับมาก มีการรับรู้ ผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต (E-mail, เว็บไซต์ connect.thaihealth.or.th และกลุ่ม Line: Thaihealth Foto) ซึ�ง
ปัจจุบันการติดต่อสื�อสารภายในองค์กร สสส. ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสื�อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ
ต่างๆ แสดงให้เหน็ว่าเป็นช่องทางที�บุคลากรทุกคนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายและทั�วถึงทั�งองค์กร 
การที�ได้เหน็หรือรับรู้บ่อยครั�ง ท�าให้บุคลากรมีความสนใจและมีการค้นหาข้อมูลที�เกี�ยวข้อง และอยากมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมนั�น ในส่วนของทัศนคติต่อกิจกรรมและนโยบายอยู่ในระดับมาก บุคลากรภายใน
องค์กรฯ มีทัศนคติต่อกิจกรรมทั�ง 3 กิจกรรมที�ดี มีรูปแบบและวัตถุประสงค์ที�ตรงกับนโยบายที�องค์กร
ก�าหนด สามารถกระตุ้น ผลักดันและเป็นชื�นชอบของบุคลากรภายในองค์กร ท�าให้อยากออกก�าลังกาย  
และการมีส่วนร่วมต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมต่อ
นโยบายในการแนะน�าผู้อื�นให้มีการดูแลสุขภาพ มีการใช้สื�อโซเชียลดีเดียในการเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกับ
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การดูแลสุขภาพให้แก่ผู้อื�น มีการบอกกล่าว ชักชวนเพื�อนหรือบุคคลที�รู้จักให้รับรู้ถึงกิจกรรมและมาเข้า
ร่วมกิจกรรมของ สสส. เป็นประจ�า มีการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น เล่นกีฬา ออกก�าลังกาย 
และได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมในองค์กร มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรภายใน สสส.  
  2. บุคลากรภายในองค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที�ด�ารง
ต�าแหน่งแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื�อ และการมีส่วนร่วมที�แตกต่างกัน บุคลากรที�มีต�าแหน่ง
ต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที� หรือลูกจ้าง ซึ�งมีภารกิจรับผิดชอบที�ไม่เหมือนกัน มีการเปิดรับ
สื�อข้อมูล ข่าวสารและการมีส่วนร่วมที�แตกต่างกัน ซึ�งเป็นไปตามหน้าที�ความรับผิดชอบและความสนใจ 
ตลอดจนความต้องการในการหาความรู้เพิ�มเติม 
  3. การเปิดรับสื�อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรส �านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความสัมพันธ์กัน ในทิศทางบวก การเปิดรับสื�อ ทัศนคติและ
การมีส่วนร่วมในนโยบายฯ มีความสัมพันธ์กัน หากมีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที�ดี มีความถูก มีประโยชน์ จะ
ส่งผลไปถึงทศันคติที�ดีต่อสิ�งนั�น และส่งผลไปถึงพฤติกรรมต่อสิ�งนั�นได้ดีอกีด้วย 
 �.� อภิปรายผล 

1. บุคลากรภายในองค์กรส �านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการ
เปิดรับสื�อเพื�อรับรู้เกี�ยวกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี ซึ�งเป็นไปตามทฤษฎีการเปิดรับสื�อและข่าวสาร ของ
โจเซฟ ท ีแคลปเปอร์ ที�กล่าวไว้ว่า คนเราจะเลือกรับสื�อข่าวสารที�สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง ซึ�ง
เป็นข้อมูลที�หาได้ง่ายและสะดวกตามความเคยชิน ซึ�งปัจจุบันการติดต่อสื�อสารภายในองค์กรสสส. ใช้
วิธีการสื�อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ (E-mail, เว็บไซต์ connect.thaihealth.or.th และกลุ่ม 
Line : Thaihealth Foto) เป็นช่องทางที�บุคลากรทุกคนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย การที�ได้เหน็หรือ
รับรู้บ่อยครั�ง ท�าให้บุคลากรมีความสนใจและมีการค้นหาข้อมูลที�เกี�ยวข้อง และอยากมีส่วนร่วมในกจิกรรม
นั�นๆ  

2. ทัศนคติของบุคลากรภายในส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที�มี
ต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี โดยมีโครงการกิจกรรม � กิจกรรม พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับและการมีส่วนร่วม ซึ�งสอดคล้องกับแนวคิด ที�กล่าวว่า ทศันคติเป็นตัวเชื�องโยงระหว่างความรู้ และ
พฤติกรรม (ปิยวดี ทองบุ, 2551, น.�� ) บุคลากรของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ที�มีทศันคติที�ดีจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ รวมทั�งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร และมีส่วนร่วมในการช่วยก�าหนดนโยบายขององค์กร 

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ต่อนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี สอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ โคเฮน และ อัพฮอฟฟ์ 
(Cohen & Uphoff, 1977 , p.�) ที�กล่าวไว้ ว่า การมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ มีการร่วมมือกับองค์การหรือกลุ่มกิจกรรม มีส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์  ซึ�ง

785



6 
 

บุคลากรภายในองค์กรสสส. ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพ  มีการแนะน�า เผยแพร่
ความรู้ และชักชวนผู้อื�นรวมกลุ่มท�ากิจกรรมเล่นกีฬา ออกก�าลังกาย 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าจากการทดสอบ แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที�มีต�าแหน่ง
ต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที� หรือลูกจ้าง ซึ�งมีภารกิจรับผิดชอบที�ไม่เหมือนกัน มีการเปิดรับ
สื�อข้อมูล ข่าวสารและการมีส่วนร่วมที�แตกต่างกัน ซึ�งเป็นไปตามหน้าที�ความรับผิดชอบและความสนใจ 
ตลอดจนความต้องการในการหาความรู้เพิ�มเติม เช่น ผู้บริหารซึ�งมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของ
องค์กรหรือพัฒนาองค์กร จะมีการเปิดรับข้อมูล ข่าวสารในหลายหลายรูปแบบ หลายช่องทาง ที�จะท�าให้มี
องค์ความรู้ สามารถน�าไปประยุกต์ปรับใช้หรือน�าไปก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานการพัฒนาในองค์กร
ต่อไป ทั�งนี� ในส่วนของผู้บริหารยังมีบทบาทของการเป็นผู้น�าองค์กร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ จึงมี
ความส�าคัญและถือเป็นแบบอย่างที�จะท�าให้บุคลากรภายในองค์กรเข้ามาร่วมในกจิกรรมนั�นๆ ด้วยเช่นกัน 

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื�อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในองค์กรส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื� อวิเค ราะห์ผลแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื�อ ทศันคติและการมีส่วนร่วมฯ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์ อยู่ใน
ระดับสูง และเป็นไปในทิศทางบวก แสดงให้เห็นว่าการเปิดรับสื�อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายฯ 
มีความสมัพันธก์นั หากมีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที�ดี มีความถูก มีประโยชน์ จะส่งผลไปถึงทศันคติที�ดีต่อสิ�ง
นั�น และส่งผลไปถึงพฤติกรรมต่อสิ�งนั�นได้ดีอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดที�ว่า ทัศนคติเป็นสิ�งเชื�อมโยง
ระหว่างความรู้และพฤติกรรม เพราะทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงในการประเมินสิ�งต่าง ๆที�รับรู้  (ปิยวดี 
ทองบุ, ����ฒ น.27) อีกทั�งยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับสื�อและข่าวสารของ Joseoh T. Klapper 
(อ้างถึงใน ขวัญชีวา ส่างหลวง, ����: ��) ที�กล่าวว่า คนเราเลือกรับสื�อที�ตรงกบัทศันคติหรือความสนใจ
ของตนเอง คือการแสวงหาข้อมูล เปิดรับข้อมูลที�ตนอยากรู้หรือสนใจ เพื�อสอดคล้องกบัค่านิยม ความเชื�อ 
และทัศนคติของตนเอง  
 

6. ขอ้เสนอจากการวิจัย 
 6.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  (1) จากการศึกษาองค์กรควรพัฒนารูปแบบการสื�อสารให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้มีการ
แลกเปลี�ยนข้อมูล ข่าวสารกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร หรือตัวบุคลากรด้วยกันเอง 
รวมทั�งควรเป็นการสื�อสารที�บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี�ยนแนวคิดได้ด้วย 
  (2) จากการศึกษาองค์กรควรมีการจัดกิจกรรมที�สามารถให้บุคลากรได้มาพบปะแลกเปลี�ยน 
และมีปฏิสัมพันธ์กัน ควรจัดให้มีเพิ�มมากขึ� นทั�งในรูปแบบที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจัด
กิจกรรม KM (Knowledge Management) การจัดสภากาแฟ การจัดแลกเปลี� ยนประสบการณ์ ฯลฯ 
เพื�อให้บุคลากรได้มีเวทีในการสื�อสารหรือเปิดรับข่าวสารต่างๆ อย่างทั�วถึงในทุกกลุ่ม 

786



7 
 

  (3) ในการที�องค์กรจัดกิจกรรมควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี�ยวชาญด้านต่างๆ ที�
สอดคล้องกับนโยบาย เข้ามาร่วมแลกเปลี�ยนข้อมูล ข่าวสารกับคนในองค์กร รวมทั�งเผยแพร่ให้กับสังคม
ภายนอกองค์กร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวการดูแลสขุภาพมากยิ�งขึ�น  
 6.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั�งต่อไป 
  (1) การศึกษาครั�งนี� เป็นการศึกษาเฉพาะการเปิดรับสื�อในองค์กรเท่านั�น ในการศึกษาครั�ง
ต่อไปควรท�าการศึกษารูปแบบของการสื�อสารสาธารณะที�จะมีผลท�าให้มีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน  
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