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การวิจยั เรื่ องผลของนวัตกรรมการสื่ อสารเรื่ องภาวะโภชนาการเกินที่มีต่อความรู ้ ทัศนคติ
และการปฏิบตั ิของเด็กประถมศึกษาตอนปลายมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของเทคโนโลยี
การสื่ อสารผ่านช่องทาง SMS (Short Message Service) ในด้านความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิตน
ด้านโภชนาการของเด็กวัยประถมศึ กษาตอนปลาย ระหว่างก่ อนทําการทดลองและหลังทําการ
ทดลองและศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความรู ้ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ต นเรื่ อง
โภชนาการ
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนนาหลวง กรุ งเทพมหานคร
จํานวน 220 คน มีการวัดคะแนนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลองจากนั้นนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) และหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’ s Correlation Coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า
1) ผลคะแนนความรู ้ เรื่ องโภชนาการก่ อนและหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสาร
เรื่ องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรี ยนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน
SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้สูงขึ้นและเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการก่อน
และหลังส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ผลคะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการก่อนและหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสาร
เรื่ องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรี ยนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน
SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติสูงขึ้นและเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบคะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการ
ก่อนและหลังส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3) ผลคะแนนการปฏิ บ ัติต นเรื่ อ งโภชนาการก่ อ นและหลัง ทํา การส่ งข้อมู ล
ข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรี ยนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่ งข้อมูล
ข่าวสารผ่าน SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบตั ิตนสู งขึ้นและเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบคะแนนการ
ปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการก่อนและหลังส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMSก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการ
ปฏิบตั ิตน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการและคะแนน
การปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรี ยน
ชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับคะแนนการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการและคะแนน
การปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรี ยน
ชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการไม่
มีความสัมพันธ์กบั คะแนนการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
6) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการและคะแนน
ทัศนคติเรื่ องโภชนาการหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรี ยนชั้น
ประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการไม่มี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการในทางสถิต
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This study is quasi-experimental research. The purposes of this research were to study
the Effects of innovative communication on the topic of overweight towards knowledge, attitude
and practices of upper primary school students; to compare the knowledge, attitude and practice
scores on the topic of the overweight of the students in the SMS method; and to study the
Pearson’s Correlation Coefficient between the knowledge, attitude and practice scores in
overweight. The sample group was the experimental group of 220 students in the upper primary
school students at Naluang School. The obtained data were then analyzed in terms of
percentages, mean, standard deviation, t-test and the Pearson’s Correlation Coefficient.
The research findings are as follows:
1) Scores knowledge about nutrition before and after transmission through
SMS messages about nutrition of the students at the end of that. After sending information via
SMS scores and higher knowledge scores when compared knowledge about nutrition before and
after sending information via SMS, it found that the mean score of knowledge. The difference
was statistically significant level. 05.
2) Scores attitudes about nutrition before and after transmission through SMS
messages about nutrition of the students at the end of that. After sending information via SMS
attitude scores higher when compared the attitudes about nutrition before and after sending

(6)
information via SMS, it found that the mean score of attitude. The difference was statistically
significant level. 05.
3) The conduct nutrition before and after transmission through SMS messages
about nutrition of the students at the end of that. After sending information via SMS on their
practice scores and higher scores when compared to behave nutrition before and after sending
information via SMS, it found that the average score of their practice. The difference was
statistically significant level. 05.
4) The results of knowledge about nutrition and the nutritional practices after
sending information via SMS nutrition of the students at the end of that. After sending
information via SMS the knowledge about nutrition and the nutritional practices that are
negatively correlated to the level of statistical significance. 01.
5) Scores attitudes about nutrition and the nutritional practices after sending
information via SMS nutrition of the students at the end of that. After sending the information via
SMS attitudes about nutrition and the nutritional practices no correlation statistically.
6) Scores of knowledge about nutrition and the nutritional habits after sending
information via SMS nutrition of the students at the end of that. After sending information via
SMS the knowledge about nutrition and the nutritional habits no correlation statistically.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญ
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2013) ได้ระบุเกี่ยวกับปั ญหาที่
เกิดจากภาวะโภชนาการเกินไว้ว่าประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายได้อยู่ในช่วงตํ่าถึงปานกลางมีปัญหา
ทางสุ ขภาพที่ถือว่าเป็ นภัยคุกคามสําคัญนั่นก็คือปั ญหาโรคอ้วนโดยประเทศดังกล่าวมีนโยบายที่
ป้ องกันโรคขาดสารอาหารแต่ ละเลยนโยบายที่จะป้ องกันโรคอ้วนซึ่ งข้อมูลใหม่ที่องค์การการ
อนามัยโลกพบนัน่ ก็คือกว่า 75% ของจํานวนเด็กในประเทศกําลังพัฒนาอ้วนเพิ่มขึ้นเป็ นจําวนวน
2 เท่าของเด็กในทวีปแอฟริ กาภายในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมาและที่สาํ คัญเด็กอ้วนมีแนวโน้มที่จะ
เป็ นโรคอ้วนเมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีความเสี่ ยงเพิม่ ขึ้นของโรคเบาหวานและโรค อื่นๆ อีกด้วย
ปั จจุบนั มีคนไทยที่รูปร่ างท้วมจนถึงระดับอ้วนถึง 17 ล้านคน และเสี ยชีวิตจากโรคอ้วนถึง
ปี ละ 20,000 คน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ, 255, น. 4) หากพิจารณาตาม
ช่วงอายุของประชากรพบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2548-2555 เด็กไทยที่มีอายุแรกเกิดถึง 5 ปี มีภาวะนํ้าหนัก
เกินมากถึง 8% (WHO, 2003, p. 113) กรมอนามัยได้ประมาณการสัดส่ วนของเด็กไทยที่อาจจะเข้าสู่
สภาวะเป็ นเด็กอ้วนไว้ว่า ในปี 2558 เด็กก่อนวัยเรี ยน จะกลายเป็ นเด็กอ้วนในสัดส่ วนสู งถึง 1 ใน 5
คือ เด็ก 5 คน จะมีเด็กอ้วน 1 คน และเด็กวัยเรี ยนจะมีสัดส่ วนของเด็กอ้วนอยูท่ ี่ 1 ใน 10 และจาก
ข้อมูลยังพบว่า ช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา อุบตั ิการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและตามสถิติ
อาจสรุ ปได้ว่าไทยเป็ นประเทศที่มีการเพิ่มจํานวนเด็กอ้วนเร็ วที่สุดในโลก โดยมีรายงานว่าเฉพาะ
ช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา จํานวนเด็กก่อนวัยเรี ยนอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และ เด็กวัยเรี ยนอายุ
6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ซึ่งพฤติกรรมการบริ โภคของเด็กไทยน่าเป็ นห่ วงถือเป็ นวาระสําคัญ
ของประเทศที่ทุกฝ่ ายโดยเฉพาะโรงเรี ยนต้องเร่ งให้ความรู ้แก่เด็ก (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ, 2556)
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ชุ ติมา ศิ ริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
จัดทําโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรี ยนเด็กไทยดู ดีมีพลานามัยสนับสนุ นโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พบว่านักเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีสัดส่ วนโรคอ้วนมาก
ที่สุดโดยปี 2555ผลการสํารวจในเครื อข่ายโรงเรี ยนภาครัฐ 4 โรงเรี ยน ป.1-ป.6 มีอตั ราการเกิดโรค
อ้วน 21% ไขมันในเลือด 66% ใกล้เคียงกับการสํารวจในระยะแรกเมื่อปี 2547-2549 ที่พบว่า
เด็กไทย เกิดโรคอ้วน 20% มีไขมันในเลือดสู ง 78% และ 1 ใน 3 ของเด็กอ้วนมีป้ื นดําที่คอเป็ น
สัญญาณเตือนถึงความเสี่ ยงในการเป็ นโรคเบาหวานการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสะสมตั้งแต่
วัยเด็กหากเด็กยังคงความอ้วนต่อเนื่ องไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ย่อมส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตและ
เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนก็จะพบว่าปั จจัยหลักก็คือความรู ้
ความเข้าใจและการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการเป็ นสําคัญ (ชุติมาศิริกลุ ชยานนท์, 2556, น. 15)
จากการเก็บรวบรวมขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2551 ยังระบุอีกว่าประชากรไทยที่มี
อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปมีภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐานในเพศชาย 4.9% และสู งถึง 11.8% ในเพศหญิง
โดยอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และเมื่อพิจารณา
จากสถิติในจดหมายข่าวชุมชนคนสร้างเสริ มสุ ขภาพฉบับสร้างสุ ขก็จะพบข้อมูลจํานวนประชากร
ไทยที่มีรูปร่ างท้วมจนถึงระดับอ้วนเป็ นจํานวนมาก (WHO, 2003, p. 113)
เนื่ องจากโรคนี้ เป็ นโรคที่เกิ ดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทย ที่เปลี่ยนแปลงเป็ น
รู ปแบบคนเมืองมากขึ้น ทําให้มีพฤติกรรมการกินอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มเพิ่มขึ้น กินผักผลไม้
น้อยลง ซํ้ายังขาดกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) อีกด้วย เรี ยกว่าขาดความสมดุลระหว่าง
พลังงานที่รับเข้าไปสะสมในร่ างกาย และการเผาผลาญหรื อการใช้พลังงานออกไปนัน่ เอง (สสส.,
2556, น. 4)
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโรคที่ได้กล่าวถึงโรคอ้วนในระดับนานาชาติและมีขอ้ มูลจาก
หนังสื อ World Health Statistics 2013 ขององค์การอนามัยโลกที่แสดงถึงปั ญหาดังกล่าวในประเทศ
ไทยทําให้ทราบถึงวิกฤตการณ์ดงั กล่าว ประกอบกับข้อมูลทางสถิติของนักวิชาการในประเทศไทย
แสดงให้เ ห็ น ปั ญหาดัง กล่ าว ซึ่ งมี สาเหตุ ห ลัก มาจากอุ ปนิ สัย ในการรั บ ประทานอาหารโดยไม่
คํา นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ของปริ ม าณพลัง งานที่ ไ ด้รั บ กับ พลัง งานที่ ใ ช้ใ นกิ จ กรรมของแต่ ล ะวัน
ดังต่อไปนี้
สาเหตุของการมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนไว้ในคู่มือการควบคุมและป้ องกันภาวะ
โภชนาการเกินว่าสาเหตุของการมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนเกิดจากความผิดปกติของการ
เผาผลาญพลังงาน เป็ นผลจากความไม่สมดุลระหว่างพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่เผาผลาญทําให้
เกิดการสะสมพลังงานในรู ปของ Triglycerides ในเนื้อเยือ่ ไขมัน อุบตั ิการณ์ที่เพิ่มขึ้นของผูใ้ หญ่และ
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เด็กอ้วนเป็ นการชี้บ่งถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบพื้นฐาน (Fundamental Shift) ของการได้รับและ
การใช้พ ลัง งานที่ มี ต่ อ ความสมดุ ล ของพลัง งาน มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ เด็ ก อ้ว นใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่าเด็กอ้วนและวัยรุ่ นที่อว้ นจะมีพ่อแม่อว้ น และมีอุปนิ สัยชอบรับประทาน
อาหารจานด่วน ดื่ มนํ้าอัดลม และไม่มีกิจกรรมหลังเลิกเรี ยนมักอยู่กบั บ้าน ดูทีวีและส่ วนใหญ่มี
ความรู ้เกี่ยวกับโภชนาการแต่ไม่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง (กระทรวงสาธารณสุ ข, กรมอนามัย,
2546, น. 4)
นอกจากข้อมูลในประเทศไทยที่ระบุถึงสาเหตุดงั กล่าวแล้ว U.S. Department of Health and
Human Services (2012, p. 2 )ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยที่ก่อให้เกิดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วน
ว่าภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนเกิดจากความไม่สมดุลของพลังงานที่ได้รับจากอาหารเพื่อที่จะนํา
พลังงานไปใช้ในร่ างกายในการทําหน้าที่หรื อกิ จกรรมประจําวันพื้นฐานทัว่ ไป ซึ่ งนํ้าหนักของ
ร่ างกายจะไม่เปลี่ยนแปลงหากพลังงานที่ได้รับจากอาหารเท่ากับพลังงานที่ใช้ และเมื่อมีการบริ โภค
อาหารจนพลังงานที่ได้รับเกินกว่าที่ร่างกายจะนําไปใช้ในการเผาผลาญ ความไม่สมดุลดังกล่าวก็จะ
นําไปสู่ ภ าวะนํ้า หนัก เกิ นและโรคอ้วนในเวลาต่ อไปและเมื่ อพิจารณาถึ งผลกระทบจากปั ญหา
ดังกล่าวจะทําให้ทราบว่ามีผลกระทบมากมาย
จากข้อมูลที่ได้จากหน่ วยงานที่น่าเชื่อถือได้ท้ งั ในระดับนานาชาติ และประเทศไทยทําให้
สามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหาภาวะทางโภชนาการต่างๆ นัน่ ก็คือ ความไม่สมดุลของ
การได้รับพลังงาน และการใช้พลังงานในการดําเนินกิจวัตรในแต่ละวันนัน่ เอง ซึ่งก่อให้เกิดผลเสี ย
ทางสุ ขภาพต่างๆ ตามมาดังนี้
ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนทําให้เพิม่ ความเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุ ขภาพมากมาย ไม่
ว่าจะเป็ นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง และถ้าขณะนั้นมีการตั้งครรภ์อยูภ่ าวะดังกล่าวอาจจะ
นํามาซึ่ งปั ญหาสุ ขภาพทั้งในระยะสั้นหรื อระยะยาวต่อบุตร (กระทรวงสาธารณสุ ข. กรมอนามัย,
2546, น. 4; U.S. Department of Health and Human Service, 2012, p. 1) ได้กล่าวถึงผลกระทบและ
ภาวะแทรกซ้อนของการมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนไว้ในคู่มือการควบคุมและป้ องกันภาวะ
โภชนาการเกินในเด็กนักเรี ยนไว้ว่าผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนของการมีภาวะโภชนาการเกิน
และโรคอ้วนสามารถก่ อให้เกิ ดผลกระทบสองทางคือทางด้านสังคมจิ ตใจและทางด้านสุ ขภาพ
ร่ างกายซึ่ งทางด้านสังคมจิตใจ จะกลายเป็ นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self esteem) ตํ่ากว่า
เด็กปกติทวั่ ๆ ไป สําหรับด้านร่ างกายเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดการเจริ ญเติบโตและภาวะเป็ นหนุ่ มสาว
เร็ ว โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสู ง โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคข้อและกระดูก โรคระบบทางเดิน
หายใจ และอาการทางผิวหนังเป็ นต้นและเมื่อปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญจึงมีแนวทางในการ
ดําเนินกิจกรรม แนวทางในการจัดการปัญหานี้อย่างมากมาย
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บทความจากองค์การอนามัยโลก(WHO, 2003) ได้ระบุถึงแนวทางในการจัดการกับปั ญหา
ภาวะโภชนาการเกิ นและโรคอ้วนไว้ว่า ต้องมีการส่ งเสริ มเกี่ ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อให้เกิ ด
ความสามารถในการลดนํ้าหนักของแต่ละบุคคลได้โดยการรับประทานผลไม้และผักให้มากขึ้นให้
ใกล้เคียงกับถัว่ เมล็ดแห้งและธัญพืช การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมออย่างตํ่า 30 นาที การลดไขมัน
นํ้าตาล และการหลีกเลี่ยงการใช้น้ าํ มันจากไขมันสัตว์เป็ นการใช้น้ าํ มันพืช
จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ทราบว่าผลกระทบที่เกิดมาจากภาวะไม่สมดุลทางโภชนาการต่างๆ
สามารถส่ ง ผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ ผูม้ ี ภ าวะดังกล่ า วทั้งทางร่ างกาย อารมณ์ สังคมหรื อ
แม้กระทัง่ สติ ปัญญา โดยในอดี ตที่ ผ่านมาได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยแนวทางที่หลากหลาย
โดยจะยกตัวอย่างบทความจากศูนย์ควบคุ มและป้ องกันโรคแห่ งสหรั ฐอเมริ กา (Centers for
Disease Control and Prevention, 2013, p. 4) ได้กล่าวถึงการดูแลเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินและ
โรคอ้วนที่ผปู ้ กครองสามารถทําได้ประกอบด้วย 1) อาหารมื้อหลักและอาหารว่างที่ให้รับประทาน
ประกอบไปด้วยผักและผลไม้และอื่นๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 2) วางแบบแผนการรับประทาน
อาหารเพื่อสุ ขภาพทั้งอาหารมื้อหลักและอาหารว่างตั้งแต่ก่อนวัยเรี ยน 3) ดื่มนํ้าเป็ นประจําอย่าให้
ขาดในแต่ละวัน 4) จํากัดเวลาในการดูทีวีและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ของเด็กที่ดูแลที่บา้ น
5) สนับสนุ นและส่ งเสริ มกิจกรรมทางกายทุกๆ วันแก่เด็กก่อนวัยเรี ยนโดยความรู ้ต่างๆ เกี่ยวกับ
โภชนาการนั้น เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรู ปแบบ โดยหนึ่งในรู ปแบบที่ได้รับการ
นํา ไปประยุก ต์ใ ช้นั่น ก็ คื อ การเลื อ กสื่ อ ให้ เ หมาะสมและเข้า ถึ ง เนื้ อ หาและกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่สุดนโยบายและยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวยังสอดคล้องกับกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ (สสส., 2557, น. 219) ได้ระบุไว้ในแผนการดําเนิ นงานประจําปี 2557 ไว้ว่า 1) ให้
ความสํ า คัญ กับ การดํา เนิ น งานในศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก และโรงเรี ยนในฐานะที่ เ ป็ นช่ อ งทาง
ยุทธศาสตร์ ของการขับเคลื่อนให้เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรี ยนมีน้ าํ หนักตัวตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
ได้บริ โภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยจะบูรณาการกับแผนสุ ขภาวะเด็กและ เยาวชน
และแผนสร้างเสริ มโอกาสและนวัตกรรม 2) ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มให้เกิดต้นแบบของการ
จัดการอาหารสุ ขภาพและโภชนาการที่ครอบคลุมทั้งระบบของห่ วงโซ่ อาหาร (ตั้งแต่การผลิต การ
กระจายอาหาร และการบริ โภค) ในพื้นที่นาํ ร่ องของท้องถิ่น โดยจะดําเนิ นการใน ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก โรงเรี ยน สถานประกอบการ ตลาด ร้านอาหาร และระบบจัดส่ งพืชผักสู่ ผบู ้ ริ โภค ที่บูรณาการ
กับแผนหลักด้านพื้นที่และองค์กรของ สสส.รวมทั้งสํานักส่ งเสริ มกิ จการเพื่อสังคม 3) เน้นการ
รณรงค์เผยแพร่ ความรู ้ เรื่ องอาหารศึ กษา เพื่อส่ งเสริ มพฤติ กรรมและค่านิ ยมการบริ โภคอาหาร
สุ ขภาพด้วยการพัฒนาข้อมูลความรู ้ และนวัตกรรมให้สามารถสื่ อสารได้อย่างเข้าใจง่ าย เข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ กลุ่มเด็กวัยเรี ยนและกลุ่มขาดโอกาสทางสังคม โดยจะบูรณา
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การกับแผนสื่ อสารสุ ขภาวะฯ แผนส่ งเสริ มกิจกรรมทางกายฯ แผนประชากรกลุ่มเฉพาะ แผนปั จจัย
เสี่ ยงทั้งหลักและรองทางสุ ขภาพ และศูนย์เรี ยนรู ้สุขภาวะ 4) ร่ วมขับเคลื่อนนโยบายกับกลไก
ระดับชาติ อาทิ คณะกรรมการอาหารแห่ งชาติ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดี วิถี
ไทย สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฯลฯ ซึ่ งมีระเบียบวาระเรื่ อง อาหารและโภชนาการ อาหารปลอดภัย
อาหารศึกษา และความมัน่ คงด้านอาหาร เป็ นยุทธศาสตร์สาํ คัญ
ความสําคัญดังกล่าวยังทําให้ เลขาธิ การ สศช. (ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, 2556, น. 34)
รายงานผลการประชุมคณะหัวหน้าส่ วนราชการระดับกระทรวงหรื อเทียบเท่า ครั้งที่ 7/2556 เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 9 สิ งหาคม 2556 ณ โรงแรมไฮแอท รี เจนซี่ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ว่า กลุ่ม
เด็กนักเรี ยนอายุ 5-14 ปี เป้ าประสงค์ของการพัฒนา คือเด็กทุกคนมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม มี
ทัก ษะชี วิ ต มี ภู มิคุม้ กัน ต่ อพฤติ กรรมเสี่ ย ง ปลู ก ฝั งวัฒนธรรมอัน ดี ได้รับการศึ กษาที่ มีคุณ ภาพ
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเพิ่มแนวทางการพัฒนาในด้านระบบการคัดกรองการเฝ้ า
ระวัง และการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้ อหาสื่ อที่จะเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ การส่ งเสริ ม
การสร้างวัฒนธรรมด้านสุ ขภาพเพื่อสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพในสังคมอย่างยัง่ ยืน และการสนับสนุน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่ อมวลชนในการผลิตและเผยแพร่ สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ดา้ นศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและองค์ความรู ้ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ปั จจุบนั ทั้งไทยและต่างประเทศ เล็งเห็นถึงความสําคัญของปั ญหาดังกล่าวจึงประยุกต์ใช้
SMS ในการแก้ปัญหาโดยการปรับพฤติกรรมการบริ โภคและการใช้ชีวิตประจําวัน แต่ยงั มีแนวทาง
ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสาร โดยใช้ SMSเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่นการลด
การสูบบุหรี่ และการป้ องกันโรคเอดส์เป็ นต้น
Michie, Free, and West (2012) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง Characterising the ‘Txt2Stop’ Smoking
Cessation Text Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change Techniques โดยมี
ผลการวิจยั ว่า โปรแกรมการส่ งข้อความสั้น ‘Txt2Stop’ ที่ใช้ในการทําวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผูท้ ี่
ร่ วมโปรแกรมมีโอกาสในการหยุดสู บบุหรี่ มากกว่าปกติ 2 เท่า ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการอธิ บาย
ลักษณะเนื้ อหาของข้อมูลในแง่ของเทคนิ คการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง (BCTs) สําหรับ
วัตถุประสงค์การพัฒนาในอนาคต
นอกจากนี้แล้ว Wright (2011, p. 534-541)ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง Text messaging for HIV
Prevention with Young Black Men: Formative Research and Campaign Development โดยมีขอ้ มูล
การกําการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เพื่ออธิบายถึงการวิจยั และพัฒนาการรณรงค์การศึกษานําร่ องเพื่อทดสอบ
ความเป็ นไปได้ในการทดสอบการใช้โทรศัพท์มือถือส่ งข้อความเพื่อที่จะสนับสนุ นส่ งเสริ มการ
ป้ องกันเชื้ อ HIV ในกลุ่มวัยรุ่ นชายแอฟริ กนั อเมริ กนั ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิด
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เปิ ดรั บในการรับข้อความสําหรั บการรณรงค์การป้ องกัน HIV ซึ่ งสิ่ งที่ตามมาคือการศึกษาเพื่อ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการส่ งข้อความดังกล่าวต่อพฤติกรรมเสี่ ยง และถ้ามีประสิ ทธิ ภาพก็จะทํา
ให้การรณรงค์ดงั กล่าวมีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันพฤติกรรมเสี่ ยงดังกล่าว ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ นํ า
เทคโนโลยีการสื่ อสารผ่าน SMS มาใช้ประโยชน์ในด้านสุ ขภาพเท่านั้น แต่ยงั มีการนําเทคโนโลยี
SMS มาใช้ประโยชน์ดา้ นอื่นๆ เช่นการให้กาํ ลังใจผูอ้ ื่นและการให้ความรู ้เรื่ องสุ ขภาพเป็ นต้น
องค์การยูเนสโก ประเทศไทย (2013) โพสต์ขอ้ ความสร้างแรงบันดาลใจผ่านโปรแกรม
เฟสบุคและโทรศัพท์มือถือแก่เยาวชนไทยทุกวัน โดยมีเยาวชนไทยกว่า 1,600 คนได้รับข้อความ
อย่างต่อเนื่ องในขณะนี้ โดยร่ วมมือกับสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิ การแห่ งประเทศไทย องค์การยูเนสโก กรุ งเทพฯได้ริเริ่ มโครงการสร้าง
พลังให้แก่เยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่
รั บ การศึ ก ษานอกระบบ (กศน.) องค์ ก ารยู เ นสโก ประเทศไทย ได้ ส่ ง ข้อ ความผ่ า นทาง
โทรศัพท์มือถื อเป็ นภาษาไทยโดยเริ่ มตั้งแต่ปีที่ ผ่านมาเพื่อให้เกิ ดความต่อเนื่ องจากการประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิการในหัวข้อความหวังและความต้องการของเยาวชนไทยซึ่งมีเยาวชนนักศึกษา กศน. ทั้ง
จากจังหวัดกรุ งเทพฯ และเชี ยงรายเข้าร่ วมกว่า 100 คนและได้สร้างเครื อข่ายกลุ่มเยาวชนขึ้นบน
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
นอกจาก UNESCO แล้ว ดีแทคและยูนิเซฟร่ วมแถลงความร่ วมมือ เพื่อส่ งเสริ มสิ ทธิเด็กใน
ประเทศไทยและความพยายามที่จะช่วยส่ งเสริ มความเป็ นอยูแ่ ละพัฒนาการเด็ก (UNICEF, 2013)
ที่งานแถลงข่าว “Call for Children” องค์การยูนิเซฟและดีแทคได้เปิ ดตัวบริ การ SMS *1515
ครอบครัวผูกพันซึ่ งได้ร่วมมือกับกรมอนามัย เพื่อส่ งข้อมูลรายวันที่เป็ นประโยชน์ในการดูแลเด็ก
แก่พ่อแม่ผูป้ กครองโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ข้อความที่ส่งผ่าน SMS ถูกพัฒนาขึ้นโดยแพทย์และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย เช่น สุ ขภาพ โภชนาการและการพัฒนาเด็กตั้งแต่
0-2 ปี ตลอดจนคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ์ดีแทคยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลเด็ก
พัฒนาระบบศูนย์บริ การ (Call center) ของโรงพยาบาลที่ให้บริ การอยูแ่ ล้วให้มีระบบที่ทนั สมัย
สามารถรองรับจํานวนคนไข้จาํ นวนมากที่จะโทรเข้ามาปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพแม่และเด็กได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
สําหรับประเทศไทยนั้นผูว้ ิจยั ยังไม่พบข้อมูลการนํา SMS ไปใช้เพื่อเป็ นช่องทางในการนํา
ข่าวสารเกี่ ยวกับสุ ขภาพไปใช้ในงานวิจยั ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลของนาย จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์
ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร บริ ษ ัท โทเทิ่ ล แอ็ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่น จํา กัด (มหาชน) หรื อ ดี แ ทค
(UNICEF, 2013) ได้กล่าวไว้ในวันแถลงความร่ วมมือกับยูนิเซฟโครงการ Call for children ว่า
“นับเป็ นครั้งแรกในประเทศไทย ที่เทคโนโลยีการสื่ อสารได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการให้บริ การ
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ด้านสุ ขภาพ โครงการที่มีคุณค่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
ให้ดีข้ ึนรวมทั้งการตระหนักของเราต่อปั ญหาด้านสุ ขภาพของเด็กที่จาํ เป็ นต้องแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
ดีแทคจึงมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ได้มีส่วนในการสนับสนุนยูนิเซฟโดยการนําเทคโนโลยีการสื่ อสาร
และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นพัฒนาการของเด็ก” จากข้อมูลที่กล่าว
มาอะไรเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้องค์กรระดับโลกต่างๆ หันมาใช้เทคโนโลยีการสื่ อสาร SMS ในการใช้
ป้ องกัน ส่ งเสริ มปั ญหาสุ ขภาพกายและจิต เนื่ องจากเทคโนโลยี SMS นี้ มีใช้มากว่า 20 ปี ซึ่ ง
เทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยนี้ ได้พฒั นาการลํ้าหน้าไปมาก แต่การหันกลับมาใช้ เทคโนโลยี SMS
นั้น มีขอ้ มูลและงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่ อสารผ่าน SMS ดังนี้
หนังสื อรายงานการวิจยั Mobile Messaging Futures 2012-2016 Analysis and Growth
Forecasts for Mobile Messaging Markets Worldwide (Kumar, 2013, p. 349) ได้กล่าวถึงเหตุผลที่
ทําให้ SMS เป็ นเครื่ องมือที่จะสามารถเติบโตได้อีกในอนาคตและคุณสมบัติเฉพาะของ SMS ไว้ว่า
SMS จะยังคงเติบโตต่อไปด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ มันสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกหนทุกแห่ งอย่าง
แน่ นอนในทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ และสามารถเข้าถึง SMS ได้ดว้ ยเครื่ องโทรศัพท์มากที่สุด
ตั้งแต่โทรศัพท์พ้ืนฐาน (Basic phone) จนถึงโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์หรื อ
วินโดว์ (Smart phone) ซึ่ งบางที่อาจจะเป็ นสิ่ งที่สําคัญมากที่สุด และสามารถใช้ได้กบั ทุกระบบ
สัญญาณโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็ นเก่าหรื อใหม่ อนาคตของการบริ การด้านข้อความขึ้นอยู่กบั ผูส้ ่ งและ
ผูร้ ับต้องทีอุปกรณ์หรื อโปรแกรมที่เหมือนกัน และที่สาํ คัญไปกว่านั้นก็คือการบริ การในอนาคตเรา
เชื่อใจได้วา่ จะเป็ นการบริ การที่ผรู ้ ับได้รับสารทันที ขณะที่สารของผูส้ ่ ง SMS มีสถานะที่เฉพาะเจาะ
ลงระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับ
สําหรับประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่ งชาติ (2556, น. 10) สรุ ปผลสํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การมี ก ารใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารใน
ครัวเรื อน พ.ศ. 2556 โดยได้สรุ ปในส่ วนของการใช้โทรศัพท์มือถือว่า “ประชาชนส่ วนใหญ่ของ
ประเทศไทยใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการส่ งข้อความสั้นมากที่สุดที่ร้อยละ 59.6” และด้วยคุณสมบัติ
ดังกล่าวของ SMS จึงทําให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมา
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้กาํ หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ด้านโภชนาการในประชากรวัยเด็ก โดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (2557, น. 217) ได้
ระบุไว้ในแผนการดําเนิ นงานประจําปี 2557 ไว้ว่าความท้าทายทางสุ ขภาพที่รุนแรงมากที่สุดเรื่ อง
หนึ่งของสังคมไทยในยุคนี้ เกิดขึ้นจากปัจจัยสําคัญ คือ “การบริ โภคอาหารที่ดอ้ ยคุณภาพ ขาดคุณค่า
ทางโภชนาการและให้พลังงานสู ง” มีรสชาติจดั หวาน มัน เค็ม แต่ขาดคุณค่าทางโภชนาการและ
สารอาหารที่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย รวมทั้งการบริ โภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยมีการปนเปื้ อนสิ่ งต่างๆ จน
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ส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตของประชาชนไทยไม่เหมาะสมตามวัย มีภาวะอ้วนเตี้ยรวมทั้งภาระโรค
ไม่ติดต่อเรื้ อรัง ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิ ต หลอดเลือดสมอง มะเร็ ง เพิ่มสู งขึ้น
เมื่อพิจารณาปั ญหาภาวะโภชนาการที่มีต้ งั แต่ระดับโลกจนถึงระดับประเทศไทย ประกอบ
กับการดําเนิ นงานด้านการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวยังไม่สามารถก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลได้สูงสุ ดจาก
ข้อมูลข้างต้น ผนวกกับประสิ ทธิ ภาพของ SMS เทคโนโลยีการสื่ อสารที่มีมาแล้วกว่า 20 ปี และยัง
จะมีแนวโน้มที่เติบโตได้อีกในอนาคต จึงทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะผนวกจุดอ่อนของปั ญหาสุ ขภาพ
และจุดแข็งของเทคโนโลยีการสื่ อสาร SMS หากจะมองด้านโอกาสก็น่าสนใจเนื่ องจากยังไม่มี
นักวิจยั ท่านใดได้นาํ ประเด็นดังกล่าวมาทําวิจยั โดยการทําการศึกษาเกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร สารซึ่งในที่น้ ี
ก็คือสารเกี่ยวกับโภชนาการ และผูร้ ับสารซึ่ งในที่น้ ี กค็ ือเด็ก โดยการนําความรู ้ดา้ นนิ เทศศาสตร์ ไป
บูรณาการกับแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิของงานพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาทั้งความรู ้ ทัศนคติและการ
ปฏิบตั ิซ่ ึงตรงกับสาขานิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนานัน่ เอง
จากปั ญหาภาวะโภชนาการที่ ไม่ สมดุ ลซึ่ งถื อว่าเป็ นจุ ดอ่ อนที่ ทาํ ให้เ ด็กในสังคมไทยมี
คุณภาพดีไม่เท่าที่ควร ผนวกกับประสิ ทธิภาพของเทคโนโลยีการสื่ อสารของ SMS (Short Message
Service) ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดแข็งในการสื่ อสารที่มีมากว่า 20 ปี และโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการสื่ อสารที่มีนโยบายระดับโลกและระดับประเทศรองรับและที่สําคัญยังไม่มีงานวิจยั ที่นาํ
เทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ในด้านสุ ขภาพผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทําการวิจยั เรื่ อง “ผลของนวัตกรรมการ
สื่ อสารเรื่ องภาวะโภชนาการเกินที่มีต่อความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิของเด็กประถมศึกษาตอน
ปลาย” เพื่อดําเนิ นการศึ กษาถึ งประสิ ทธิ ผลของเทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านช่ องทางSMS(Short
Message Service)ในด้านความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิตนด้านโภชนาการของเด็กวัยประถมศึกษา
เพื่อนําไปปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ในกระบวนการดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพต่อไปทั้งใน
ระดับปฏิบตั ิการหรื อระดับนโยบายในอนาคต

1.2 ปัญหานําวิจยั
1) ความรู ้เรื่ องโภชนาการของเด็กเด็กประถมศึกษาเป็ นอย่างไร
2) ทัศนคติเรื่ องโภชนาการของเด็กเด็กประถมศึกษาเป็ นอย่างไร
3) พฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการของเด็กเด็กประถมศึกษาเป็ นอย่างไร
4) ความรู ้และทัศนคติเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
อย่างไรอย่างไร
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5) ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษามี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่อย่างไร
6) ความรู ้และพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษามี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาความรู ้เรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย
2) เพื่อศึกษาทัศนคติเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ อง
โภชนาการของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย
5) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลของการสื่ อสารเรื่ องภาวะโภชนาการเกินผ่านช่องทาง
SMS ของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย

1.4 สมมติฐานการวิจยั
1) ความรู ้เรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษาสูงกว่าก่อนทําการทดลอง
2) ทัศนคติเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษาดีกว่าก่อนทําการทดลอง
3) พฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษาดีกว่าก่อนทําการทดลอง
4) ความรู ้และทัศนคติเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษามีความสัมพันธ์กนั
5) ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษามี
ความสัมพันธ์กนั
6) ความรู ้และพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการของเด็กประถมศึกษามี
ความสัมพันธ์กนั
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1.5 ขอบเขตและข้ อจํากัดของการวิจยั
1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 109,557 คน (สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร, 2557)
5.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยน
นาหลวงเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร
5.1.3 ตัวแปร
5.1.3.1 ตัวแปรต้น
1) การสื่ อสารเรื่ องภาวะโภชนาการเกินผ่านช่องทาง SMS
5.1.3.2 ตัวแปรตาม
1) ความรู ้เรื่ องโภชนาการ
2) ทัศนคติเรื่ องโภชนาการ
3) พฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ
5.1.4 ข้ อจํากัดการวิจัย
ข้อจํากัดในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การส่ งข้อความสั้น (SMS) ซึ่ งมีผล
ต่อความถี่ในการส่ งข้อความให้กลุ่มตัวอย่างใน 1 วัน

1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
นวัตกรรมการสื่ อสารเรื่ องโภชนาการแบบ SMS หมายถึ ง กระบวนการจัดกิ จกรรมส่ ง
ข้อความสั้น โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับโภชนาการ ซึ่ งส่ งข้อความให้กลุ่มตัวอย่างทุกวัน เป็ นระยะเวลา
30 วัน
โภชนาการ หมายถึ ง เนื้ อ หาเรื่ องประโยชน์ ข องการปฏิ บ ัติ ต ามโภชนบัญ ญัติ แ ละ
ธงโภชนาการวิธีการหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
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นักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร
ภาวะโภชนาการเกิน หมายถึ ง ภาวะที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการได้รับ อาหารมากเกิ น ไปทําให้มี
นํ้าหนักมากไม่เหมาะสมกับส่ วนสู ง ทําให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกายและสุ ขภาพเป็ นโรคเรื้ อรังต่างๆ ใน
เด็ก ได้แก่ มีขาโก่ง ภาวะไขมันในเลือดสู ง เป็ นเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง และลดนํ้าหนักได้
ยากมากยิ่งขึ้นเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่กลายเป็ นผูใ้ หญ่ที่อว้ นโรคเรื้ อรังดังกล่าวจะมีความรุ นแรงมาก
ขึ้นและเสี ยชีวิตได้ง่าย
ความรู้ เรื่ องโภชนาการ หมายถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิ ดของอาหาร สารอาหารที่มีคุณค่า
และมีประโยชน์เหมาะสมกับบุคคล
ทัศนคติเรื่องโภชนาการ หมายถึง ความรู ้สึก อารมณ์ และการแสดงท่าทีของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่ออาหารและโภชนาการ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการ หมายถึง การปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร ประเมินตามแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่ อเป็ นแนวทางแก่ ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับศาสตร์ การสื่ อสารด้านสุ ขภาพในการจัด
กิจกรรมนวัตกรรมการสื่ อสารด้านสุ ขภาพโดยใช้ SMS เป็ นสื่ อในการจัดกิจกรรม
2) ความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิเรื่ องโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้น
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1.8 กรอบแนวคิดการวิจยั

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
การสื่ อสารเรื่ องภาวะ

ตัวแปรตาม

ความรู ้เรื่ อง โภชนาการ

โภชนาการเกินผ่านช่องทาง SMS

ทัศนคติเรื่ องโภชนาการ

พฤติกรรมการปฏิบตั ิตน
เรื่ องโภชนาการ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ผลของนวัตกรรมการสื่ อสารเรื่ องภาวะโภชนาการเกินที่มีต่อความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตั ิของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย” ได้อาศัยหลักแนวคิดและทฤษฎี เพื่อใช้
เป็ นแนวทางและกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับโภชนาการ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสาร
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารสุ ขภาพ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแพร่ กระจายนวัตกรรม (การสื่ อสารผ่าน SMS)
2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิ (KAP)
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับโภชนาการ
สําหรับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับโภชนาการทางสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ(สสส.) ได้กล่าวไว้ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th (สสส., 2556) ได้กล่าวถึงแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับโภชนาการไว้ดงั นี้
1) ความหมายของโภชนาการ
โภชนาการ (Nutrition) เป็ นสาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพซึ่ งศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างอาหาร สารอาหารกับสุ ขภาพและโรคภัย ไข้เ จ็บ โดยนัก โภชนาการเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสุ ขภาพซึ่งมีความรู ้ความชํานาญในสาขานี้
(1) สารอาหารที่ร่างกายต้องการ
สารอาหารที่ร่างกายต้องการประกอบด้วยสารอาหารดังต่อไปนี้
กรดอะมิโน ร่ างกายต้องการกรดอะมิโนเพื่อสร้างโปรตีนขึ้นใหม่และเพื่อแทนที่
โปรตีนที่เสื่ อมสภาพซึ่ งจะถูกขับถ่ายออกทางปั สสาวะ ในร่ างกายของสัตว์ความต้องการกรดอะมิ
โนชนิดใดๆจะขึ้นอยูก่ บั ว่ากรดอะมิโนชนิ ดนั้นๆเป็ นกรดอะมิโนที่จาํ เป็ น (ร่ างกายไม่สามารถสร้าง
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ขึ้ น เองได้) หรื อ กรดอะมิ โ นที่ ไ ม่ จ ํา เป็ น (ร่ า งกายสามารถสร้ า งขึ้ น เองได้จ ากสารประกอบ
ไนโตรเจน) การบริ โ ภคอาหารที่ มี ก รดอะมิ โ นที่ จ ํา เป็ นในปริ ม าณที่ เ หมาะสมจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตของสัตว์
วิตามินวิตามิน เป็ นสารอินทรี ยท์ ี่สิ่งมีชีวิตจําเป็ นต้องได้รับในบริ มาณเล็กน้อยสําหรับ
การเติบโต ขยายพันธุ์ และช่วยให้มีสุขภาพดีถา้ สิ่ งมีชีวิตขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่ งจะมีอาการป่ วยซึ่ง
มีลกั ษณะเฉพาะขึ้นกับวิตามินที่ขาดวิตามินแบ่งออกเป็ น 2 จําพวก ได้แก่ วิตามินที่ละลายในนํ้า เช่น
B1, B2, B3, B5, B6, B12, H, M, C เป็ นต้น และวิตามินที่ละลายในไขมันเช่น A, D, E, K เป็ นต้น
กรดไขมัน ในทางเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชี วเคมี กรดไขมันเป็ นกรดคาร์ บอกซิ ลิก
(Carboxylic Acid) ซึ่ งมีหางเป็ นโซ่แบบ อะลิฟาติก (Aliphatic) ยาวมีท้ งั อิ่มตัว (Saturated) และไม่
อิ่มตัว กรดไขมันจะมี คาร์ บอน อย่างน้อย 8 อะตอม และส่ วนใหญ่จะเป็ นจํานวนเลขคู่เพราะ
กระบวนการชี วสังเคราะห์ของกรดไขมันจะเป็ นการเพิ่มโมเลกุลของอะซิ เตตซึ่ งมีคาร์ บอน อยู่ 2
อะตอมในอุตสาหกรรม กรดไขมันผลิตโดยการไฮโดรไลสิ ส (Hydrolysis) เอสเตอร์ ลิงเกจส์ ใน
ไขมัน หรื อนํ้ามันในรู ปของ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ด้วยการกําจัด กลีเซอรอล ออกไป ดู โอ
ลีโอเคมิคอล (Oleochemical)
นํ้าตาล คือ สารให้ความหวานตามธรรมชาติชนิ ดหนึ่ ง มีเรี ยกกันหลายแบบขึ้นอยู่กบั
รู ปร่ างลักษณะของนํ้าตาล เช่น นํ้าตาลทราย นํ้าตาลกรวด นํ้าตาลก้อนนํ้าตาลปี บ เป็ นต้น แต่ในทาง
เคมี โดยทัว่ ไปหมายถึง ซูโครส หรื อ แซคคาโรสไดแซคคาไรด์ ที่มีลกั ษณะเป็ นผลึกของแข็งสี ขาว
นํ้า ตาลเป็ นสารเพิ่ ม ความหวานที่ นิ ย มใช้กัน อย่า งแพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต อาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขนมหวาน และเครื่ องดื่มในทางการค้านํ้าตาลผลิตจาก อ้อย (Sugar Cane) ต้น
ตาล (Sugar Palm) ต้นมะพร้าว (Coconut Palm) ต้นเมเปิ้ ลนํ้าตาล (Sugar Maple) และ หัวบีท (Sugar
Beet) ฯลฯ นํ้าตาลที่มีองค์ประกอบทางเคมีแบบง่ายที่สุด หรื อโมโนแซคคาไรด์ เช่น กลูโคส เป็ นที่
เก็บพลังงาน ที่จะต้องใช้ในกิจกรรมทางชีววิทยา ของเซลล์ ศัพท์ทางเทคนิ คที่ใช้เรี ยกนํ้าตาลจะลง
ท้ายด้วยคําว่า "-โอส" (-ose) เช่น กลูโคส
แบคทีเ รี ย ในลํา ไส้ ในปั จ จุ บ ัน เป็ นที่ รู้กัน ว่า ระบบย่อ ยอาหารของมนุ ษ ย์ต ้อ งอาศัย
แบคทีเรี ยบางชนิดที่มีปฏิกิริยาต่ออาหารที่รับประทานเข้าไปบทบาทและความสําคัญของแบคทีเรี ย
ในลําไส้ยงั คงเป็ นที่ศึกษาค้นคว้ากันอยูใ่ นอวัยวะย่อยอาหารมีแบคทีเรี ยทั้งที่เป็ นประโยชน์และเป็ น
โทษอาศัยอยูก่ ารบริ โภคอาหารที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์นอ้ ยแต่มีน้ าํ ตาลมากจะเร่ งให้แบคทีเรี ย
ที่ เ ป็ นโทษเจริ ญเติ บโตได้มากขึ้ น แบคที เ รี ย ที่ เป็ นประโยชน์ ส่ว นใหญ่ อยู่ในกลุ่ มโปรไบโอติ ค
แบคทีเรี ยที่สาํ คัญได้แก่ แบคทีเรี ยสกุลแลคโตบาซิลลัส เป็ นต้น
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2) ความรู้เกีย่ วกับโภชบัญญัติ
ความรู ้เกี่ยวกับโภชนบัญญัติเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่ งเสริ มการกินของคนไทยให้
ถูกต้องเพื่อการมีภาวะโภชนาการและสุ ขภาพอนามัยที่ดีดงั ต่อไปนี้
(1) กินอาหารครบ 5 หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมัน่ ดูแลนํ้าหนักตัว
ในอาหารแต่ละชนิดจะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆในปริ มาณที่มากน้อยต่างกันไม่มี
อาหารชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่ จะมี สารอาหารต่างๆครบในปริ มาณที่ เพี ยงพอกับความต้องการของ
ร่ างกายดังนั้นจึ งจําเป็ นต้องกิ นอาหารหลายๆชนิ ดหรื อให้ครบทั้ง 5 หมู่และกินแต่ละหมู่ให้
หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ"นํ้าหนักตัว" เป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงภาวะ
สุ ขภาพของร่ างกายจึงควรชัง่ นํ้าหนักตัวอย่างน้อยเดือนละครั้งและนํามาประเมินดูว่านํ้าหนักอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติหรื อไม่โดยใช้ดชั นีมวลกายเป็ นเกณฑ์ดงั นี้
ดัชนีมวลกาย= นํ้าหนักตัว (กิโลกรัม)/ส่ วนสูง2 (เมตร)
ค่าปกติอยูร่ ะหว่าง 18.5-14.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร
(2) กินข้าวเป็ นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมื้อ
ข้าวเป็ นอาหารหลักของคนไทยที่ให้พลังงานและสารอาหารต่างๆโดยเฉพาะข้าวกล้อง
หรื อข้าวซ้อมมือควรกินเป็ นประจําและอาจจะสลับกับอาหารประเภทก๋ วยเตี๋ยวขนมจีนบะหมี่เผือก
มันก็ได้
(3) กินพืชผักให้มากและกินผลไม่เป็ นประจํา
พืชผักและผลไม้นอกจากจะให้วิตามินแร่ ธาตุและใยอาหารซึ่ งช่วยให้การขับถ่ายดีแล้ว
ยังมีสารแคโรทีนและวิตามินซีซ่ ึงป้ องกันการเกิดมะเร็ งบางประเภทได้
(4) กินปลากินเนื้อไม่ติดมันไข่และถัว่ เมล็ดแห้งเป็ นประจํา
ปลาเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดีย่อยง่ายมีไขมันตํ่าหากกินปลาเป็ นประจําจะช่วยลด
ไขมันในเลือดและในปลาทะเลทุกชนิดมีสารไอโอดีนที่ช่วยป้ องกันการเป็ นคอพอกรวมทั้งหากกิน
ปลาเล็กปลาน้อยจะได้แคลเซี ยมซึ่ งทําให้กระดูกและฟั นแข็งแรงเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดมีโปรตีนแต่ควร
กินชนิ ดไม่ติดมันเพื่อลดการสะสมไขมันในร่ างกายและโลหิ ตไข่เป็ นอาหารโปรตีนราคาถูกมีแร่
ธาตุและวิตามินที่จาํ เป็ นเด็กกินได้ทุกวันแต่ผใู ้ หญ่ควรกินไม่เกินสัปดาห์ละ 2-3 ฟองถัว่ เมล็ดแห้ง
และผลิตภัณฑ์เป็ นโปรตีนที่ดีราคาถูกควรกินสลับกับเนื้อสัตว์เป็ นประจํา
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(5) ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
นมเป็ นอาหารที่เหมาะสมสําหรับเด็กและผูใ้ หญ่มีโปรตีนวิตามินบี2 และแคลเซี ยมซึ่ง
ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงควรดื่มนมวันละ 1-2 แก้วแต่สาํ หรับคนอ้วนหรื อควบคุมนํ้าหนักควร
เลือกดื่มนมพร่ องมันเนยแทน
(6) กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
ไขมันให้พลังงานและความอบอุ่นกับร่ างกายทั้งช่วยดูดซึ มวิตามินเอดีอี และเคแต่ไม่
ควรกิ นมากเกิ นไปจะทําให้อว้ นและเกิ ดโรคอื่นๆตามมาจึ งควรกิ นแต่พอควรแต่ไม่ควรงดอย่าง
เด็ดขาดการประกอบอาหารประเภทต้มนึ่งย่างอบจะช่วยลดปริ มาณไขมันในอาหารได้
(7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด
การกิ นอาหารรสจัดมากจนเป็ นนิ สัยจะเกิดโทษต่อร่ างกายอาหารรสหวานจัดทําให้
ได้รับพลังงานเพิ่มทําให้อว้ นรสเค็มจัดเสี่ ยงต่อการเกิดความดันโลหิ ตสู งโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยกิน
ผักผลไม้และชอบกินอาหารรสเค็มจัดจะมีโอกาสเป็ นมะเร็ งในกระเพาะอาหารด้วย
(8) กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้ อน
จะเกิดจากเชื้ อโรคพยาธิ ต่างๆสารเคมีที่เป็ นพิษหรื อโลหะหนักที่เป็ นอันตรายจะเป็ น
สาเหตุของอาหารเป็ นพิษและเกิ ดการเจ็บป่ วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารดังนั้นจึงควรเลือกกิ น
อาหารที่สดสะอาดปรุ งสุ กใหม่ๆมีการปกปิ ดป้ องกันแมลงวันหรื อบรรจุในภาชนะที่สะอาดและที่
สําคัญคือล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารทุกครั้ง
(9) งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นประจําเป็ นโทษต่อร่ างกายทําให้เกิ ดอุบตั ิเหตุได้
ง่ายสูญเสี ยชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคตับแข็งแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้
มะเร็ งหลอดอาหารและโรคความดันโลหิ ตสู งการจะมีโภชนาการดีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตดีตอ้ ง
คํานึงถึงหลักใหญ่ดงั นี้
ก) กินอาหารและปฏิบตั ิตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ
ข) ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
ค) ผ่อนคลายจิตใจ
ง) หลีกเลี่ยงสิ่ งซึ่งเป็ นพิษภัยเช่นบุหรี่ เหล้าและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นพิษ
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสาร
2.2.1 ความหมายของการสื่ อสาร
การสื่ อสาร ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Communication ซึ่ งได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ต่างๆ
กัน ดังนี้
จอร์ จ เอ มิลเลอร์ (George A. Miller) กล่าวว่า การสื่ อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (ศุภรัศมิ์ ฐิติกลุ เจริ ญ, 2540, น. 3)
คาร์ ลไอ โฮฟแลนด์ (Carl I. Hoveland)ให้ความเห็นว่า การสื่ อสาร คือกระบวนการที่
บุคคลหนึ่ ง (ผูส้ ่ งสาร) ส่ งสิ่ งเร้า (โดยปกติจะเป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียน) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคลอื่นๆ (ผูร้ ับสาร) (ศุภรัศมิ์ ฐิติกลุ เจริ ญ, 2540, น. 3)
วอร์ เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (Warren W. Weaver)ให้คาํ อธิบายเกี่ยวกับการสื่ อสารว่า “การ
สื่ อสารมีความหมายกว้าง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคนๆ หนึ่ ง อาจมีผลต่อ
จิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่ อสารจึงไม่หมายความแต่เพียงการเขียนและการพูดเท่านั้น หากแต่ยงั
รวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดง บัลเล่ต์ และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย”
(ศุภรัศมิ์ ฐิติกลุ เจริ ญ, 2540, น. 3)
เจอร์ เกน รอยซ์ และเกรกอรี เบทสั น(Jurgen Ruesch and Gregory Bateson) ให้
ความเห็นว่า “การสื่ อสารไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ชดั แจ้งและ
แสดงเจตนารมณ์เท่านั้น แต่การสื่ อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย
ซึ่งคํานิ ยามนี้ ยดึ หลักที่ว่าการกระทําและเหตุการณ์ท้ งั หลาย มีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสาร หากมีผเู ้ ข้าใจ
การกระทําและเหตุการณ์ เหล่านั้น นั่นก็หมายความว่าความเข้าใจที่เกิ ดขึ้นแก่ คนๆ หนึ่ งนั้นได้
เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คนๆ นั้นมีอยูแ่ ละมีอิทธิพลต่อบุคคลผูน้ ้ นั ” (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริ ญ, 2540, น. 3)
วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm) อธิบายว่า การสื่ อสาร คือการมีความเข้าใจร่ วมกันต่อ
เครื่ องหมายที่แสดงข่าวสาร (Information signs) (ศุภรัศมิ์ ฐิติกลุ เจริ ญ, 2540, น. 4)
ชาร์ ลส์ อี ออสกูด (Charles E. Osgood) กล่าวว่า"ความหมายโดยทัว่ ไป การสื่ อสารจะ
เกิดขึ้นเมื่อฝ่ ายหนึ่ ง คือ ผูส้ ่ งสาร มีอิทธิ พลต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง คือ ผูร้ ับสาร โดยใช้สัญญลักษณ์ต่างๆ
ซึ่งถูกส่ งผ่านสื่ อที่เชื่อมระหว่างสองฝ่ าย"(ศุภรัศมิ์ ฐิติกลุ เจริ ญ, 2540, น. 4)
เอเวอเร็ ต เอ็ม โรเจอร์ ส และเอฟ ฟลอยด์ ชู เมคเกอร์ (Everett M.Rogers and F. Floyd
Shoemaker) ให้ความหมายว่า การสื่ อสาร คือ กระบวนการซึ่งสารถูกส่ งจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
(ศุภรัศมิ์ ฐิติกลุ เจริ ญ, 2540, น. 4)
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สําหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญบางท่านก็กล่าวว่า การสื่ อสาร คือ การมีส่วนร่ วมในข่าวสารร่ วมกัน
ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
จอร์ จ เกิร์บเนอร์ ให้ความหมายของการสื่ อสารไว้ว่า การสื่ อสาร คือกระบวนการที่ผสู ้ ่ ง
สารและผูร้ ับสารมีปฏิสมั พันธ์กนั ในสภาพแวดล้อมทางสังคมเฉพาะ
จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้วา่ สิ่ งหนึ่งที่ความหมายเหล่านี้มีร่วมกันก็คือ การสื่ อสาร
ของมนุษย์ต้ งั แต่อยูบ่ นหลักของความสัมพันธ์ (Relationship) กล่าวคือในการสื่ อสารนั้นจะต้องมี
ผูเ้ กี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่ าย โดยฝ่ ายหนึ่ งทําหน้าที่เป็ นผูส้ ่ งสาร และอีกฝ่ ายหนึ่ งทําหน้าที่เป็ นผูร้ ับสาร ซึ่ ง
ทั้งสองฝ่ ายมีความเกี่ยวกันหรื อสัมพันธ์กนั โดยสามารถสรุ ปได้ว่า การสื่ อสาร คือ กระบวนการของ
การถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ ายหนึ่งซึ่งเรี ยกว่า ผูส้ ่ งสาร(Source)ไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ ง
ซึ่งเรี ยกว่า ผูร้ ับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่ อ (Channel)"
2.2.2 องค์ ประกอบของการสื่ อสาร
ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริ ญ (2540, น. 65) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่ อสารไว้ว่าสําหรับ
องค์ประกอบของการสื่ อสารโดยทัว่ ไปมี 4 ประการ คือผูส้ ่ งสาร (Sender) สาร (Message) ช่อง
ทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ (Channel) และ ผูร้ ับสาร (Receiver)
1) ผูส้ ่ งสาร (Sender) คือ ผูเ้ ริ่ มต้นการสื่ อสาร (เริ่ มต้นสร้างและส่ งสารไปยังผูอ้ ื่น)
ในการสื่ อสารครั้งหนึ่งๆ นั้น ผูส้ ่ งสารจะทําหน้าที่เข้ารหัส (Encoding) อันเป็ นการแปรสารให้อยูใ่ น
รู ปของสัญลักษณ์ที่มนุ ษย์คิดสร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษา (ภาษาพูด ภาษาเขียน หรื อวัจ
นภาษา) และอากัปกิริยาท่าทางต่างๆ (อวัจนภาษา) สารที่ถูกเข้ารหัสแล้วนี้จะถูกผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับ
สารโดยผ่านทางติดต่อทางใดทางหนึ่ ง เช่ น ถ้าผูส้ ่ งสารต้องการส่ งสาร ก. ไปถึงผูร้ ับสารที่อยู่
ห่ างไกลจากตนอย่างรวดเร็ ว ผูส้ ่ งสารก็อาจเลือกใช้ วิธีโทรเลข โทรศัพท์ จดหมาย ถ้าเป็ นปั จจุบนั ก็
อาจใช้โทรสาร (Facsimile-FAX)หรื อ E-mail (การสื่ อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์) ซึ่ งสะดวกและ
รวดเร็ ว เป็ นเทคโนโลยีการสื่ อสารใหม่ ดังนั้นโดยทัว่ ไปแล้ว ในสถานการณ์การสื่ อสารหนึ่งๆ นั้น
ผูส้ ่ งสารจะเป็ นบุคคลหนึ่งที่มีความสําคัญในการที่จะเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นสื่ อสาร ถือเป็ นบุคคลแรกที่จะทํา
ให้กระบวนการในการสื่ อสารเกิดขึ้น
2) สาร (Message) คือ เรื่ องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา
หรื อสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่สามารถทําให้เกิดการรับรู ้ร่วมกันได้ สาร จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูส้ ่ งสาร
เกิดความคิดขึ้น และต้องการจะส่ งหรื อถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่ การรับรู ้ของผูอ้ ื่น (ผูร้ ับสาร) การ
ส่ งสารนั้น ก็โดยการที่ผสู ้ ่ งสารแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลายอย่างเพื่อแทนความคิด
ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมที่ว่านี้ ก็เช่น การพูด การเขียน การวาดการแสดงอาการหรื อกิริยาอย่างใดอย่าง
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หนึ่ งก็ได้ และพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่ งความคิดนี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ย่อมขึ้นอยู่
กับทักษะของผูก้ ระทําทั้งสิ้ น
ความสําคัญของสารที่ถูกส่ งมาจากผูส้ ่ งสาร ก็คือ การทําหน้าที่เร้าให้ผรู ้ ับสารเกิด
การรั บ รู ้ ค วามหมายและมี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง การที่ ผูร้ ั บ สารจะรั บ สารที่ ถู ก ส่ ง มาในรู ป ของ
สัญลักษณ์ได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ว่า ผูร้ ับสารมีทกั ษะในการรับสารมากหรื อน้อย ซึ่งทักษะในการ
รับสารได้แก่ ความสามารถในการคิด พิจารณา ความเข้าใจทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน หากผูร้ ับสาร
แสดงพฤติกรรมการรับสาร ตรงกับพฤติกรรมของผูส้ ่ งสาร เช่น ฟังอ่าน ดู สังเกต แสดงว่าผูร้ ับสาร
มีทกั ษะในการรับสาร
สาร โดยทัว่ ไปประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) รหัสของสาร (Message Codes) คือ ภาษา (Language) หรื อสัญลักษณ์
(Symbolic) หรื อสัญญาณ (Signal) ที่มนุษย์คิดขึ้นเพื่อใช้แสดงออกแทนความคิดเกี่ยวกับบุคคลและ
สรรพสิ่ งต่างๆ
เราสามารถแบ่งรหัสของสารออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ก) รหัสของสาร ที่ใช้คาํ พูด (Verbal Message Codes) รหัสของสารที่ใช้
คําพูด ได้แก่ ภาษาอันเป็ นระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์ ได้พฒั นาขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ ภาษาทุกภาษา
ของมนุษย์มีการสร้างขึ้นและถูกพัฒนาสื บทอดมาโดยลําดับเป็ นระบบสัญลักษณ์ที่ทาํ ให้สารปรากฎ
ขึ้นได้
ข) รหัสของสารที่ไม่ใช้คาํ พูด (Nonverbal Message Codes) ส่ วนรหัสของ
สารที่ไม่ใช้คาํ พูด ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์ สัญญาณ หรื อเครื่ องหมายใด ๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ถอ้ ยคํา เช่น อากัปกิริยา ธง ไฟ เป็ นต้น ซึ่ งมนุ ษย์ในแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมพัฒนาขึ้น
และรับรู ้ความหมายร่ วมกัน เช่น การพยักหน้า แสดงอาการตอบรับหรื อแสดงความเข้าใจหรื อเห็น
ด้วย แม้แต่ธงหรื อไฟสัญญาณต่างๆ ก็ลว้ นแต่เป็ นรหัสของสารที่ไม่ใช้คาํ พูดทําหน้าที่เป็ นการบอก
เรื่ องราวที่มนุษย์ตกลงรับรู ้ความหมายร่ วมกัน
(2) เนื้อหาของสาร (Message Content)เนื้อหาของสาร ที่มนุษย์สื่อสารกันนั้น
ครอบคลุมถึงความรู ้ และประสบการณ์ของมนุ ษย์ ที่มนุ ษย์ตอ้ งการที่จะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเพื่อ
ความเข้าใจร่ วมกัน ดังนั้น เมื่อพูดถึงเนื้อหาของสารแล้วจะมีขอบเขตกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุ ด ซึ่งเรา
อาจแบ่งเนื้อหาของสารได้เป็ น 3 ประเภท คือ
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ก) สารประเภทข้อเท็จจริ ง ได้แก่ สารที่รายงานให้ทราบถึงความ
จริ งต่างๆ ที่มีอยูใ่ นโลกทางกายภาพ และอยูใ่ นวิสยั ที่มนุษย์จะตรวจสอบได้ถึงความแน่นอนถูกต้อง
ของสารนั้น ถ้าพิสูจน์ตรวจสอบแล้วสารนั้นเป็ นจริ ง สารนั้นก็จดั ได้ว่าเป็ นสารที่มีคุณภาพควรแก่
การเชื่อถือ
ข) สารประเภทข้อคิดเห็น ได้แก่ สารซึ่งเกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
ในจิตใจจากการประเมินของผูส้ ่ งสาร อาจเป็ นความรู ้สึก แนวคิด ความเชื่อที่บุคคลมีต่อตนเองต่อ
บุ ค คลอื่ น ต่ อ วัต ถุ หรื อ ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ ด ก็ ต าม สารประเภทนี้ เป็ นสารที่ ไ ม่ อ ยู่ใ นวิ สั ย ที่ จ ะถู ก
ตรวจสอบได้ว่าเป็ นจริ งหรื อไม่ อาจทําได้เพียงแค่การประเมินความน่ ารับฟั ง ความสมเหตุสมผล
ตลอดจนความเป็ นไปได้ของสารนั้นเท่านั้น เพราะต่างคนต่างก็มีความคิด มีความรู ้สึก อารมณ์ ต่อ
วัตถุ เรื่ องราว หรื อ เหตุการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป สารประเภทนี้ มกั พบเห็นตามสื่ อมวลชน
ประเภทต่างๆ เพราะเป็ นเรื่ องง่ายสําหรับผูส้ ื่ อข่าว หรื อผูท้ าํ ข่าว ที่แค่เพียงเอาไมโครโฟนไปจ่อปาก
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แล้วถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ เกี่ยวกับคําพูด หรื อความคิดเรื่ องนั้นเรื่ องนี้ที่
กําลังอยู่ในความสนใจของประชาชน เป็ นต้น ซึ่ งสารประเภทนี้ เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ประชาชนผูร้ ับสาร
เกิดความสับสนได้ง่าย ว่าเหตุการณ์จริ งๆ หรื อเรื่ องราวจริ งๆ เป็ นอย่างไรกันแน่เพราะบางทีเราอ่าน
ข่าว ฟั งข่าว ดู ข่าว เราก็อยากรู ้ เรื่ องไปเลย ว่าข้อเท็จจริ งเป็ นอย่างไร เราไม่อยากไปเสี ยเวลาคิด
พิจารณา ใคร่ ครวญหรื อวิเคราะห์หาหลักฐานหรื อเหตุผลอื่น ๆ มาสนับสนุ นว่าที่เราอ่านมา ฟั งมา
หรื อดูมานั้น จริ งหรื อไม่จริ งอย่างไร ปั จจุบนั เราจะเห็นว่าข่าวที่มีเนื้ อหาประเภทความคิดเห็นมาก
ตามหน้าสื่ อมวลชนทั้งหลาย (อาจเพราะว่าทําง่าย ไม่ตอ้ งศึกษาหรื อทําการบ้านมากนัก)
ค) สารประเภทความรู ้สึก ได้แก่พวกโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน นวนิยาย
เรื่ องสั้นทั้งหลายแหล่ ที่เป็ นการเขียนจากจินตนาการ จากการเพ้อฝั น จากอารมณ์ ศิลปิ นยากที่จะ
ตรวจสอบความจริ งแท้แน่นอนของข้อมูลหรื อตัวสารเหมือนกัน
(3) การจัดสาร (Message Treatment) สารที่ถูกจัดเตรี ยมมาอย่างดี ทั้งในเรื่ อง
ของการเรี ยบเรี ยงลําดับ ความยากง่ าย รู ปแบบการใช้ภาษา จะทําให้สารนั้นมีคุณสมบัติในการ
สื่ อสารได้ ตัวอย่างของการจัดสาร ที่เห็นได้ชดั ก็คือ การจัดสารในการโฆษณา ซึ่ งผูส้ ่ งสารได้ให้
ความประณี ตพิถีพิถนั ในการจัดสารเพื่อให้สารนั้นสามารถ ดึงดูดความสนใจของผูร้ ับสารสามารถที่
จะให้ความเข้าใจและข้อคิดเห็นต่างๆ ได้ตามที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ
3) ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ (Channel) ช่องทางการสื่ อสาร หรื อ สื่ อ (Channel)
ในการสื่ อสารใดๆ ก็ตาม ผูส้ ่ งสารย่อมต้องอาศัยช่องทางหรื อสื่ อให้ทาํ หน้าที่นาํ สารไปยังผูร้ ับสาร
โดยทัว่ ไปแล้วสารที่ถูกผูส้ ่ งสารถ่ายทอดไปยังผูร้ ับสารจะเข้าไปสู่ ระบบการรับรู ้ของมนุษย์โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ ง หรื อหลายทาง ได้แก่ ทางการเห็น โดยประสาทตา ทางการได้ยิน
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โดยประสาทหู ทางการได้กลิ่น โดยประสาทจมูก ทางการสัมผัส โดยประสาทกาย และทางการลิ้ม
รสโดยประสาทลิ้นถ้าพิจารณาในแง่น้ ีแล้ว การสื่ อสารระหว่างบุคคล 2 คนที่อยูต่ ่อหน้ากัน สารก็จะ
ผ่านช่องทางเหล่านี้ไปสู่ การรับรู ้ของผูก้ ระทําการสื่ อสารทั้ง 2 ฝ่ าย แต่ในการสื่ อสารสําหรับคนที่อยู่
ห่ างไกลกัน มนุ ษย์ไม่สามารถจะอาศัยทางติดต่อที่มนุ ษย์มีอยู่ได้ มนุ ษย์จึงได้สร้างสื่ อขึ้นมาเป็ น
เครื่ องช่วยให้การติดต่อระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารมีความเป็ นไปได้ มองในแง่น้ ี เราจะเห็นได้ว่า
แม้คาํ ว่า “ช่องทาง”และคําว่า “สื่ อ” จะมีความหมายใกล้เคียงกัน และอาจใช้แทนกันได้ แต่แท้ที่จริ ง
แล้วคําทั้ง 2 มีความหมายแตกต่างกัน คําว่า “ช่องทาง” หมายถึงทางซึ่งทําให้ผสู ้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร
ติดต่อกันได้ อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ส่ วน “สื่ อ” นั้น หมายถึงสื่ อที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ ได้แก่
อากาศ แสง เสี ยง ตลอดจนอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่มนุ ษย์คิดขึ้นเพื่อใช้ติดต่อส่ งสารไปถึงกันและ
กันการจัดแบ่งประเภทของสื่ อที่มนุษย์ใช้ในการสื่ อสารนั้น อาจแบ่งได้หลายแบบไม่มีขอ้ กําหนดที่
แน่ นอนตายตัว เช่ น อาจแบ่งโดยใช้ลกั ษณะของสื่ อเป็ นเกณฑ์ หรื ออาจแบ่งโดยใช้จาํ นวนและ
ลักษณะของการเข้าถึงผูร้ ับสารเป็ นเกณฑ์กไ็ ด้
การแบ่งแบบใช้ลกั ษณะของสื่ อเป็ นเกณฑ์ มี 5 ประเภท คือ
(1) สื่ อธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศที่อยูร่ อบตัวมนุษย์อนั มีอยูต่ ามธรรมชาติ ทํา
หน้าที่เป็ นทางติดต่อของการสื่ อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้า
(2) สื่ อมนุ ษย์ ได้แก่ บุคคลที่ทาํ หน้าที่เป็ นสื่ อนําสารไปสู่ ผรู ้ ับ เช่น คนนําสาร
นักเล่านิทาน โฆษก พ่อสื่ อ แม่สื่อ ตัวแทนการเจรจาปั ญหาต่างๆ เป็ นต้น
(3)สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ได้แ ก่ สื่ อ ทุ ก ชนิ ด ที่ อ าศัย เทคนิ ค การพิ ม พ์ เช่ น หนั ง สื อ
หนังสื อพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ วารสาร นิตยสาร ใบประกาศหรื อแจ้งความ โปสเตอร์ ภาพ เป็ นต้น
(4) สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ สื่ อที่พฒั นาขึ้นโดยใช้ระบบเครื่ องกลไกไฟฟ้ า
เป็ นหลัก เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ เทปเสี ยง วีดีโอเทป เครื่ องฉายภาพ เครื่ องฉายภาพยนตร์
แม้กระทัง่ คอมพิวเตอร์กใ็ ช่ เป็ นต้น
(5) สื่ อระคน ได้แก่ สื่ อที่ทาํ หน้าที่นาํ สารได้แต่ไม่อาจจัดไว้ใน 4 ประเภท
ข้างต้น เช่น หนังสื อพิมพ์กาํ แพง วัตถุจารึ ก สื่ อพื้นบ้าน เป็ นต้น
การแบ่งแบบใช้จาํ นวนและลักษณะของการเข้าถึงผูร้ ับสาร มี 4 ประเภท คือ
(1) สื่ อระหว่างบุคคล เป็ นสื่ อที่มนุ ษย์ใช้สําหรับการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
บุคคลที่อยู่ห่างไกลกันจนไม่อาจจะติ ดต่อกันโดยไม่ผ่านสื่ อหรื อไม่มีสื่อได้ เป็ นสื่ อที่ ใช้เฉพาะ
บุคคล มี ลกั ษณะเป็ นส่ วนตัว ไม่เกี่ ยวกับผูอ้ ื่นที่ ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารในขณะนั้นๆ เช่ น
จดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ ภาพถ่ายในครอบครัว บันทึกช่วยจํา อนุทิน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ ทําหน้าที่
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ช่ ว ยให้ ก ารส่ ง สารระหว่ า งผูส้ ่ ง ถึ ง ผูร้ ั บ ที่ อ ยู่ห่ า งไกลกัน มี ค วามเป็ นไปได้ นอกจากนั้น ก็ ย งั มี
เครื่ องมืออุปกรณ์บางชนิดที่จดั ว่าเป็ นสื่ อที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล เช่น การประชุมกลุ่มย่อย
การเรี ย น การสอน ซึ่ งจํา เป็ นจะต้อ งใช้สื่ อต่ า งๆ เข้า มาเกี่ ย วข้อ งด้ว ยเช่ น กระดานดํา หนังสื อ
เอกสาร เป็ นต้น
(2) สื่ อมวลชน มนุษย์คิดสื่ อมวลชนขึ้น เพื่อที่จะติดต่อกับผูร้ ับสาร เป็ นจํานวน
มากในเวลาเดี ย วกัน ได้ โดยทัว่ ไปแล้ว สื่ อ มวลชน ได้แ ก่ ห นังสื อ พิม พ์ วิ ทยุก ระจายเสี ย ง วิท ยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่ อมวลชนนี้มีประโยชน์ในแง่ของการเผยแพร่ ข่าวสารไปยังมวลชนได้ ภายใน
เวลาอันรวดเร็ ว
(3) สื่ อเฉพาะกิจ คือ สื่ อซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สาํ หรับการสื่ อสารที่สนับสนุน
กิ จกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยเฉพาะ จํานวนและกลุ่มผูร้ ับสารมีลกั ษณะที่แน่ นอน เมื่อเทียบกับ
สื่ อมวลชนแล้ว สื่ อเฉพาะกิจ จะแคบกว่าในแง่ของการเข้าถึงผูร้ ับสาร เช่น การจัดทํานิ ตยสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ภายในหน่ วยงาน การทําวีดีโอเทปแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ใดบริ ษทั
หนึ่ง เป็ นต้น
(4) สื่ อประสม ได้แก่ การนําสื่ อประเภทต่างๆ ทั้ง 3 ประเภท ข้างต้น ไปใช้ใน
การสื่ อสารอันจะทําให้การสื่ อสารในครั้งนั้นๆ มีประสิ ทธิ ผลเพิ่มมากขึ้นในกรณี ของสื่ อนี้ หากมี
การใช้โดยรู ้จกั ข้อดีและข้อเสี ยของสื่ อแต่ละชนิด เข้าใจ ถึงอิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อพฤติกรรมการรับ
สาร มีการเลื อกใช้สื่อให้เหมาะแก่ วตั ถุประสงค์ในการสื่ อสารแล้ว ประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสาร
ครั้งๆ นั้น ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย
4) ผูร้ ับสาร (Receiver)
เป็ นองค์ป ระกอบประการสุ ด ท้า ยในกระบวนการของการสื่ อ สารและเป็ น
องค์ประกอบสําคัญไม่ ยิ่งหย่อนกว่าองค์ประกอบอื่ นๆ ทั้งนี้ เพราะการสื่ อสารใดๆ ก็ตามจะไม่
ประสบผลสําเร็ จได้เลยหรื ออาจประสบผลสําเร็ จไม่เต็มที่ถา้ ผูร้ ับสาร ไม่เข้าใจหน้าที่และบทบาท
ของตนเองที่มีต่อการสื่ อสาร
ในกระบวนการสื่ อสารนั้น ผูร้ ับสารมีบทบาทขั้นพื้นฐาน 2 ประการ คือ
(1) การรู ้ความหมายตามเรื่ องราวที่ผสู ้ ่ งสาร ส่ งผ่านสื่ ออย่างใดอย่างหนึ่ งมา
ถึงตน
(2) การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผูส้ ่ งสาร
ดังนั้น ในกระบวนการสื่ อ สารใดๆ ก็ต าม การสื่ อ สารจะเกิ ด ประสิ ทธิ ผ ลได้ก็
ต่ อ เมื่ อ ผูร้ ั บ สารได้พ ฒ
ั นาตนเองให้เ ป็ นผู ้ ที่ มี ท ัก ษะในการสื่ อ สาร ได้แ ก่ การเป็ นผูฟ้ ั ง ผูอ้ ่ า น
ตลอดจนการเป็ นผูท้ ี่ สามารถคิดและรั บรู ้ ความหมายได้ การมีทศั นคติที่ดีต่อผูส้ ่ งสาร ต่อเรื่ องที่
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สื่ อสารตลอดจนการเป็ นผูม้ ีความพยายามในการรับสารและสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู ้
ส่ งสารทั้งนี้ เพื่อให้การสื่ อสารบรรลุเป้ าหมายนัน่ เองในการพิจารณาองค์ประกอบทางด้านผูส้ ่ งสาร
และผูร้ ับสารนั้น ในความเป็ นจริ งแล้วทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ก็คือ บุคคลอย่างน้อย 2 คน ที่มี
บทบาทร่ วมกันอยูใ่ นกระบวนการสื่ อสาร ถ้าไม่มีผสู ้ ่ งสาร และผูร้ ับสารแล้ว การสื่ อสารก็จะเกิดขึ้น
ไม่ได้ หรื อถ้ามีแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเพียงฝ่ ายเดียวก็เช่นกัน การสื่ อสารก็จะไม่เกิดขึ้น
ข้อสําคัญ ก็คือ ในกระบวนการสื่ อสารระหว่างบุคคลนั้น เราไม่อาจชี้ให้ตายตัวลง
ไปได้วา่ ใครเป็ นผูส้ ่ งสาร และใครเป็ นผูร้ ับสาร เพราะจริ ง ๆ แล้ว บุคคลที่ทาํ การสื่ อสารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในการสื่ อสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ระหว่างบุคคล 2 คน ทั้งสองคนต่างก็มี
บทบาทเป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร เกือบจะในเวลาเดียวกัน ซึ่งเราอาจเรี ยกได้ว่าทั้ง 2 คน แสดง
บทบาทในฐานะที่เป็ นคู่ของการสื่ อสาร ต่างก็ทาํ หน้าที่ในการเข้ารหัส ตีความ และถอดรหัสโดย
สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนกว่าการสื่ อสารจะบรรลุเป้ าหมาย
2.2.3 วัตถุประสงค์ ของการสื่ อสาร
ในเรื่ องที่บุคคลจะมาทําการสื่ อสารกันนั้น ถ้าคิดกันอย่างง่ายๆ แล้วเราจะพบว่าแน่นอนทั้ง
2 ฝ่ ายต่างก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายในการที่จะมาทําการแลกเปลี่ยนข่าว สารข้อมูลซึ่ งกันและกัน ไม่ว่า
จะเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล การสื่ อสารกลุ่มเล็ก การสื่ อสารสาธารณะหรื อการสื่ อสารมวลชน
ก็ตาม ถ้าเราจะเปรี ยบกันง่ายๆ ก็เหมือนกับการรวมตัวกันของคนที่บุคคลที่มารวมตัวกันนั้นย่อมมี
วัตถุประสงค์ ว่ามารวมตัวกันเพื่ออะไร ดังนั้นในกระบวนการสื่ อสารไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารระดับ
ใดผูส้ ่ งสารและผูร้ ับ สารต่างก็มีวตั ถุประสงค์ในการมาทําการสื่ อสารกันทั้งสิ้ น โดยทั้ง 2 ฝ่ ายอาจมี
วัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่ อสารที่เหมือนกันหรื อแตกต่างกันก็ได้ เพราะฉะนั้นการที่เราจะดูถึง
วัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร จึ งควรจะแยกพิจารณาออกจากกันเป็ นวัตถุประสงค์ของผูส้ ่ งสาร
และวัตถุประสงค์ของผูร้ ับสารเพราะหากวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 ฝ่ ายไม่ตรงกันแล้ว ผูร้ ับสารอาจมี
ปฏิ กิ ริย าต่ อ สารผิด ไปจากความตั้ง ใจของผูส้ ่ ง สารได้ ซึ่ ง จะทํา ให้ก ารสื่ อ สารไม่ บ รรลุ ผ ลตาม
เป้ าหมาย หรื อตามเจตนารมณ์ ข องผู ้ส่ ง สาร ทํา ให้ เ กิ ด ความล้ ม เหลวในการสื่ อสารขึ้ น
(Communication Breakdown)ที่ว่าล้มเหลวนี้ ตอ้ งขอทําความเข้าใจว่าเป็ นการล้มเหลวที่พิจารณาใน
แง่ความหมายของการสื่ อสารที่มกั ใช้กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไป ที่มกั จะถือว่าเป็ นการสื่ อสารเพื่อก่อให้เกิดผล
ตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่ งสารนั่นเอง ยกตัวอย่างง่ายๆ กรณี การสื่ อสารทางการโฆษณาสิ นค้า ผูส้ ่ ง
สารมีวตั ถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ประชาชนผูร้ ับสารซื้ อสิ นค้าของตนแต่ปรากฎว่าผูร้ ับสารดูโฆษณา
สิ นค้าเพียงเพื่อความบันเทิงหรื อเพียงชอบเพลงประกอบหรื อชอบเนื้อหาในการนําเสนอหรื อชอบดู
ผูแ้ สดง แต่ไม่ได้ซ้ือสิ นค้านั้นตามที่ผสู ้ ่ งสารหรื อผูโ้ ฆษณาต้องการ เช่น การที่สุภาพสตรี ดูโฆษณา
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สิ นค้าประเภทเหล้าหรื อเครื่ องดื่มชูกาํ ลังบางประเภท บางคนอาจชอบดูเพราะนักแสดงหล่อ เพลง
ประกอบไพเราะใช้เทคนิ คในการถ่ายทําได้ดีและนําเสนอได้น่าสนใจ แต่เขาก็ไม่ได้ไปซื้ อสิ นค้า
ประเภทนั้นมาบริ โภคเป็ นต้น
ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริ ญ (2540, น. 10) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารไว้ว่า โดยปกติ
แล้วสามารถจะสรุ ปได้วา่ ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีวตั ถุประสงค์ในการสื่ อสาร ดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ของผูส้ ่ งสาร
ในการทําการสื่ อสารกันแต่ละครั้ง ผูส้ ่ งสารจะมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) ซึ่งหมายความว่า ในการทําการสื่ อสารนั้นผูส้ ่ ง
สารมีความต้องการที่จะบอกกล่าวหรื อชี้ แจงข่าวสารเรื่ องราว เหตุการณ์ ข้อมูลหรื อสิ่ งอื่นใดให้
ผูร้ ับสารได้รับทราบหรื อเกิดความเข้าใจโดยอาจผ่านทางสื่ อมวลชน หนังสื อพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น หนังสื อพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ งลงตีพิมพ์ข่าวสารเพื่อรายงานข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นประจําวันไปให้ประชาชนได้รับทราบ หนังสื อพิมพ์ฉบับนี้ ก็จะทําหน้าที่ในฐานะผูส้ ่ งสาร
ส่ วนประชาชนผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับนั้น จะอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสาร คือ อ่านหนังสื อพิมพ์เพื่อจะได้
ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว หรื อการเปลี่ยนแปลงของทั้งในแง่ตวั บุคคลและในแง่เหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ
(2) เพื่อสอนหรื อให้การศึกษา (Teach or Educate) ซึ่ งหมายความว่าผูส้ ่ งสาร
มีความต้องการที่จะสอนวิชาความรู ้หรื อเรื่ องราวที่มีลกั ษณะเป็ นวิชาการ เพื่อให้ผูร้ ั บสารได้รับ
ความรู ้เพิ่มขึ้นจากเดิม ตัวอย่างเช่น วารสารหรื อจุลสารเฉพาะด้าน เช่น วารสารเพื่อสุ ขภาพอนามัย
ก็จะมีการลงตีพิมพ์บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพ อนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
ให้วิชาความรู ้ เกี่ ยวกับโรคภัยต่างๆ ว่าจะมีอาการอะไรปรากฎออกมาบ้าง ให้ความรู ้ในเรื่ องการ
ป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บต่ างๆ พร้ อมทั้งแนวทางการปฏิ บตั ิ เช่ นการให้ความรู ้ ในเรื่ องการรณรงค์
ป้ องกันโรคเอดส์ การปฎิบตั ิตนที่ถูกต้องที่จะไม่ทาํ ให้ติดโรคดังกล่าว เป็ นต้น
(3) เพื่อสร้างความพอใจหรื อให้ความบันเทิง (Please or Entertain) ซึ่ง
หมายความว่าในการสื่ อสารนั้น ผูส้ ่ งสารมีความต้องการที่จะทําให้ผรู ้ ับสารเกิดความรื่ นเริ งบันเทิง
ใจจากสารที่ตนเองส่ งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของการพูด การเขียนหรื อการแสดงกิริยาท่าทาง
ตัวอย่างเช่ น นวนิ ยายเพลงละครเกมโชว์ การแสดงคอนเสิ ร์ตนักร้องในฐานะผูส้ ่ งสารจะใช้คาํ พูด
หรื อคําร้อง ประกอบกิริยาท่าทางเต้น มีเสี ยงดนตรี ประกอบ หากเป็ นจังหวะที่สนุกสนาน เนื้ อร้อง
ทํานองดี ผูช้ มในฐานะผูร้ ั บสารก็จะรู ้ สึกสนุ กสนานและผ่อนคลายอารมณ์ ถื อเป็ นการพักผ่อน
หย่อนใจไปในตัวได้
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(4) เพื่อเสนอหรื อชักจูงใจ (Propose or Persuade) ซึ่ งหมายความว่า ผูส้ ่ งสาร
ได้เสนอแนะสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต่อผูร้ ับสาร และมีความต้องการชักจูงให้ผรู ้ ับสารมีความคิดคล้อยตาม
หรื อยอมรับปฏิบตั ิตามการเสนอแนะของตน ตัวอย่างเช่น การโฆษณาสิ นค้าทางหน้าหนังสื อพิมพ์
หรื อทางวิทยุกระจายเสี ยง หรื อทางวิทยุโทรทัศน์ นิตยสารและสื่ อเฉพาะกิจอื่นๆ ผูโ้ ฆษณาในฐานะ
ผูส้ ่ งสารมีความต้องการที่จะเสนอแนะสิ นค้าหรื อบริ การของตนและชักจูงใจหรื อโน้มน้าวใจให้
ประชาชนซื้อสิ นค้าของตน ทางด้านประชาชนในฐานะผูร้ ับสารเมื่อดูโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เหล่านั้น
แล้ว จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเองว่าจะซื้อหรื อไม่ซ้ือสิ นค้ายีห่ อ้ นั้นยีห่ อ้ นี้เป็ นต้น
2) วัตถุประสงค์ของผูร้ ับสาร
ในส่ วนของผูร้ ับสารนั้นเมื่อได้เข้าร่ วมในกิจกรรมทางการสื่ อสารกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารระดับใดก็ตาม ผูร้ ับสารก็จะมีวตั ถุประสงค์หรื อความต้องการ
อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างจากการสื่ อสารนั้นๆ ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูร้ ั บสาร จะมีวตั ถุประสงค์
หลักๆ ในการทําการสื่ อสารดังนี้
(1) เพื่อทราบ (Understand) ในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการสื่ อสารนั้นผูร้ ับ
สารมีความต้องการที่จะทราบเรื่ องราว ข่าวสาร ข้อมูล เหตุการณ์ หรื อสิ่ งอื่นๆ ที่มีผแู ้ จ้งหรื อรายงาน
หรื อชี้แจงให้ทราบ หากข่าวสารที่ได้รับทราบนั้นเป็ นของใหม่กจ็ ะทําให้ผรู ้ ับสารได้ข่าวสารเพิ่มเติม
หากข่าวสารที่ ได้รับทราบเป็ นสิ่ งที่ เคยได้รับทราบมาก่ อน ก็จะเป็ นการยืนยันความถูกต้องของ
ข่าวสารที่ตนมีอยูใ่ ห้เกิดความมัน่ ใจยิง่ ขึ้น ตรงกันข้ามหากข่าวสารที่ได้มาใหม่ขดั แย้งกับข่าวสารที่
ตนมีอยูเ่ ดิม ผูร้ ับสารก็จะได้ใคร่ ครวญว่าข่าวสารใดมีความน่าเชื่อถือ หรื อมีความถูกต้องมากกว่ากัน
(2) เพื่อเรี ยนรู ้ (Learn) หมายถึ ง การแสวงหาความรู ้ ของผูร้ ั บสารจากการ
สื่ อสาร ลักษณะของสารในกรณี น้ ี มักจะเป็ นสารที่มีเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรู ้และวิชาการ
เป็ นการหาความรู ้เพิม่ เติม และเป็ นการทําความเข้าใจกับเนื้อหาสาระในการสอนของผูส้ ่ งสาร
(3) เพื่อหาความพอใจ (Enjoy) เป็ นเรื่ องปกติที่คนโดยทัว่ ไปแล้วจะทําการ
สื่ อสารเพื่อให้ทราบข่าวคราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และทําการสื่ อสารเพื่อศึกษาหา
ความรู ้เพิ่มเติมให้กบั ตนเองแล้ว คนเรายังมีความต้องการในเรื่ องของความบันเทิงด้วย เพราะความ
บันเทิ งสามารถช่ วยผ่อนคลายความตึ งเครี ยด ช่ วยสร้ างความสบายใจหรื อเพื่อเป็ นการพักผ่อน
หย่อนใจ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสคนเราในฐานะผูร้ ับสารจึงมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่ งที่สามารถมา
ช่วยสร้างความบันเทิงและสร้างความสบายใจให้แก่ตนเองบ้างเช่น ผูร้ ับสารอาจจะทําการสื่ อสาร
ด้วยการฟั งเพลง ฟั งละครวิ ทยุ อ่ านหนังสื อพิมพ์ห น้าบันเทิ ง คอลัมน์บนั เทิ งต่างๆ ชมรายการ
โทรทัศน์บา้ ง เกมโชว์บา้ ง เป็ นต้น
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(4) วัตถุประสงค์ของผูร้ ับสารในการทําการสื่ อสารประการสุ ดท้ายนี้ ก็เพื่อใช้
ในการตัดสิ นใจหรื อเพื่อการกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง นัน่ ย่อมหมายถึงว่า ในการตัดสิ นใจของคนเรานั้น
มักจะได้รับการเสนอแนะหรื อชักจูงให้กระทําอย่างนั้นอย่างนี้ จากบุคคลอื่นอยูเ่ สมอ เพราะฉะนั้น
ในการที่ จะทําสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดลงไปย่อมจะมี การศึ ก ษาทางเลื อกว่าทางเลื อกไหนจะดี กว่ากัน ซึ่ ง
ทางเลือกในการตัดสิ นใจของคนเรานี้จึงขึ้นอยูก่ บั ว่าข้อเสนอแนะนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือและมีความ
เป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนื อจากข้อเสนอแนะและการชักจูงจากบุคคล
อื่นๆ แล้ว การตัดสิ นใจของคนเรายังจะต้องคํานึ งถึงการรับข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้ และความเชื่ อ
ของแต่ละบุคคลที่ได้สงั่ สมกันมาด้วย
จากสิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น นั้ นจะเห็ น ได้ ว่ า ทั้ง ผู ้ส่ ง สารและผู ้รั บ สารต่ า งก็ มี
วัตถุประสงค์และความต้องการของตนเอง เมื่อใดก็ตามที่วตั ถุประสงค์หรื อความต้องการของทั้ง
2 ฝ่ ายสอดคล้องต้องกัน การสื่ อสารครั้งนั้นก็จะประสบผลสําเร็ จ ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่
วัตถุประสงค์หรื อความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ าย ไม่สอดคล้องต้องกันหรื อขัดแย้งกันการสื่ อสารก็จะ
ประสบความล้มเหลว ซึ่ งเป็ นการพิจารณากันในด้านความหมายที่ว่าการสื่ อสารเป็ นการส่ งสารเพื่อ
ก่อให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่ งสารที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไป แต่ถา้ หากมองกันในอีกความหมายหนึ่ง
ที่ว่า เป็ นการถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง ก็ถือว่ามีการสื่ อสารเกิดขึ้นแล้ว ยิ่งหากว่า
รวมไปถึงการรับสารปฏิกิริยาตอบกลับ(Feedback) และปฏิกิริยาที่ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีต่อกัน
(Interaction) แล้วมีลกั ษณะของ Two-way Communication แม้วตั ถุประสงค์ไม่สอดคล้องต้องกัน
ก็ไม่ถือว่าเป็ นการสื่ อสารที่ลม้ เหลว แต่ถือว่ามีการสื่ อสารเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกัน
2.2.4 แบบจําลองการสื่ อสาร
ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริ ญ (2540, น. 47) ได้กล่าวถึงแบบจําลองการสื่ อสารไว้ว่าแบบจําลอง
พื้นฐานทางการสื่ อสาร เป็ นแผนภาพที่ใช้อธิ บายการสื่ อสารอย่างง่ายๆ บางแบบก็มีความยุ่งเหยิง
ซับซ้อน บางแบบอธิ บายปั จจัยในตัวคน บางแบบก็อธิ บายความสัมพันธ์ของคนกับสังคมหรื อ
สิ่ งแวดล้อม หรื อบางแบบก็มองอิทธิ พลของสังคมต่อการกระทําการสื่ อสารของคน แต่อย่างไรก็
ตามแบบจําลองแต่ละแบบก็มีจุดมุ่งหมายในการอธิ บายกระบวนการสื่ อสารที่แตกต่างกันเพราะ
แบบจํา ลองก็ คื อ คํา อธิ บ ายตัว ทฤษฎี โ ดยพยายามทํา ให้ง่ า ยและสามารถพิ สู จ น์ ใ ห้เ ห็ น จริ ง ได้
สามารถกําหนดทางเลือกของการคาดคะเนพฤติกรรม หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารใน
อนาคตได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถนําไปประยุกต์ได้ เป็ นคําอธิ บายของกระบวนการสื่ อสารโดยทัว่ ๆ
ไปได้ โดยไม่ได้เจาะจงว่าเป็ นกระบวนการสื่ อสารประเภทใด แต่สิ่งหนึ่ งที่จะต้องคํานึ งถึงก็คือว่า
แต่ละทฤษฎีหรื อแบบจําลองนั้นไม่สามารถจะอธิบายกระบวนการสื่ อสารทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์
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แต่ตอ้ งอาศัยทฤษฎี หลายๆ ทฤษฎี มาช่ วยอธิ บายเพื่อให้เกิ ดความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น แบบจําลองการ
สื่ อสารที่จะกล่าวในที่น้ ี จะมีเพียง 5 แบบจําลอง จากหลายๆ แบบจําลองที่เป็ นแบบจําลองหรื อ
ทฤษฎีการสื่ อสารขั้นพื้นฐานที่สาํ คัญๆ ดังนี้
2.1.1.1 แบบจําลองการสื่ อสารขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของแชนนันและ
วีเวอร์
แชนนัน (Shannon) และ วีเวอร์ (Weaver) ได้สร้างแบบจําลองการสื่ อสาร
ขั้นพื้นฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2492 ซึ่งถือเป็ นแบบจําลองที่รู้จกั กันแพร่ หลายในวงการสื่ อสารยุคเริ่ มต้นใน
ชื่อว่า แบบจําลองการสื่ อสารเชิงทฤษฎีคณิ ตศาสตร์(The Mathematical Theory of Communication)
ที่ชื่อเป็ นแบบนี้ เพราะผูค้ ิดค้นแบบจําลองที่ชื่อว่า แชนนัน เป็ นนักคํานวณด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า โดย
เขาคิ ด ค้น ขึ้ น เพื่ อ นํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นงานด้า น การสื่ อ สารทางโทรศัพ ท์ใ นประเด็ น ที่ ว่ า การ
ติดต่อสื่ อสารประเภทใดจึงจะทําให้จาํ นวนของสัญญาณมีได้มากที่สุด และสัญญาณที่ถ่ายทอดไป
จะถูกทําลายโดยสิ่ งรบกวนมากน้อยเพียงไรนับแต่เริ่ มส่ งสัญญาณไปจนถึ งผูร้ ับแบบจําลองการ
สื่ อสารประเภทนี้ เป็ นแบบจําลองการสื่ อสารที่พยายามเอาวิชาการหรื อทฤษฎีทางด้านคณิ ตศาสตร์
มาอธิ บ ายถึ ง กระบวนการหรื อ ปรากฎการณ์ ท างการสื่ อ สารการสื่ อ สารตามแนวความคิ ด ของ
แชนนัน และเพื่อนร่ วมงานที่ชื่อว่า วีเวอร์ น้ นั เป็ นแบบจําลองกระบวนการสื่ อสารทางเดียวในเชิ ง
เส้นตรง คือ ถือว่าการสื่ อสารเกิ ดขึ้นจากการกระทําของผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสารเพียงฝ่ ายเดี ยว ซึ่ ง
องค์ประกอบของการกระทําการสื่ อสารตามแบบจําลองของแชนนันและวีเวอร์ มีดว้ ยกัน 6 ประการ
ตามภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แบบจําลองการสื่ อสารตามแนวคิดของแชนนันและวีเวอร์
2.1.1.2 แบบจําลองการสื่ อสารขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของลาสเวลล์
ฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริ กนั ได้
เสนอบทความที่เป็ นการเริ่ มต้นอธิบายการสื่ อสารที่มีคนรู ้จกั มากที่สุด ในปี พ.ศ. 2491 โดยเสนอว่า
วิธีที่สะดวกที่จะอธิบายการกระทําการสื่ อสารก็คือ การตอบคําถามต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1)
2)
3)
4)
5)

ใคร (who)
กล่าวอะไร (says what)
ผ่านช่องทางใด (in which channel)
ถึงใคร (to whom)
เกิดผลอะไร (with what effect)

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนเป็ นแบบจําลองการสื่ อสารได้
ดังนี้

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองการสื่ อสารตามแนวคิดของฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์
2.1.1.3 แบบจําลองการสื่ อสารตามแนวความคิดของออสกูดและวิลเบอร์
ชแรมม์
แบบจําลองการสื่ อสารที่ออสกูดเป็ นต้นคิด และวิลเบอร์ ชแรมม์ นํามา
ขยายความและเป็ นผูเ้ สนอไว้ในปี พ.ศ. 2497 นี้ มีลกั ษณะเป็ นวงกลม ที่เน้นให้เห็นว่า ทั้งผูส้ ่ งสาร
และผูร้ ับสารต่างกระทําหน้าที่อย่างเดียวกันในกระบวนการสื่ อสาร นัน่ คือ การเข้ารหัส (Encoding)
การถอดรหัส (Decoding) และการตีความ (Interpreting) ซึ่งสามารถแสดงเป็ นภาพได้ดงั นี้
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ภาพที่ 2.3 แบบจําลองการสื่ อสารตามแนวคิดของออสกูดและวิลเบอร์ ชแรมม์
ความหมายของการเข้ารหัส การถอดรหัส และการตีความสาร
2.1.1.4 แบบจําลองการสื่ อสารตามแนวคิดของเบอร์โล
เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) เสนอแบบจําลองการสื่ อสารไว้เมื่อปี
พ.ศ. 2503 โดยอธิบายว่า การสื่ อสารประกอบด้วยส่ วนประกอบพื้นฐานสําคัญ 6 ประการ คือ
1) ต้นแหล่งสาร (communication source)
2) ผูเ้ ข้ารหัส (encoder)
3) สาร (message)
4) ช่องทาง (channel)
5) ผูถ้ อดรหัส (decoder)
6) ผูร้ ับสาร (communication receiver)
จากส่ วนประกอบพื้นฐานสําคัญ 6 ประการนั้น เบอร์ โล ได้นาํ เสนอเป็ น
แบบจําลองการสื่ อสารที่รู้จกั กันดีโดยทัว่ ไปว่า “แบบจําลอง SMCR ของเบอร์ โล” (Berlo’s SMCR
Model) โดยเบอร์ โลได้รวมต้นแหล่งสารกับผูเ้ ข้ารหัสไว้ในฐานะต้นแหล่งสารหรื อผูส้ ่ งสาร และ
รวมผูถ้ อดรหัสกับผูร้ ับสารไว้ในฐานะผูร้ ับสาร แบบจําลองการสื่ อสารตามแนวคิดของเบอร์โลนี้ จึง
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ประกอบไปด้วย S (Source or Sender) คือ ผูส้ ่ งสาร M (Message) คือ สาร C (Channel) คือ ช่อง
ทางการสื่ อสาร R (Receiver) คือ ผูร้ ับสาร ซึ่งปรากฎในภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2.4 แบบจําลองการสื่ อสารตามแนวคิดของเดวิด เค เบอร์โล
(แบบจําลองการสื่ อสาร S M C R)
2.1.1.5 แบบจําลองการสื่ อสาร ABX ของธีโอดอร์ นิวคอมบ์
แบบจําลองการสื่ อสารตามแนวคิดของนิ วคอมบ์น้ ี เป็ นแบบจําลองเชิ ง
จิตวิทยา เน้นว่า การสื่ อสารจะเกิดขึ้นเพราะมนุ ษย์ตอ้ งการให้เกิดความสมดุลหรื อความเหมือนกัน
ทางความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ โดยมองว่าการสื่ อสารสามารถช่วยให้เกิดความตกลงใจ
หรื อยอมรับในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเหมือนๆ กัน แต่เมื่อใดเกิดความไม่สมดุล แน่นอนความยุง่ ยากทาง
จิตใจจะเกิดขึ้น แน่ นอนมนุ ษย์ก็จะพยายามทําการสื่ อสารในรู ปของการแสวงหาข้อมูลจากที่ต่างๆ
อาจจะเป็ นสื่ อมวลชน เพื่อนฝูง คนรอบข้าง คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรื อเรื่ องที่ทาํ ให้เกิดความ
ไม่สมดุลนั้น โดยนําข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อขจัดความยุง่ ยากหรื อความเครี ยดอันเกิดจากความ
ไม่สมดุลนั้นๆ แบบจําลอง ABX ของนิ วคอมม์น้ ี เป็ นรู ปแบบของความสัมพันธ์ของคน 2 คน
(คือ A และ B) กับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ วัตถุ สิ่ งของ หรื ออื่นๆ (ในที่น้ ีสมมติว่าเป็ น
X ) จะได้ครบตามชื่อทฤษฎีเลย คือทั้ง A ทั้ง B และ XX
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ภาพที่ 2.5 แบบจําลองการสื่ อสารตามแนวคิดของธีโอดอร์ นิวคอมป์ รู ปแสดงความสัมพันธ์ของ
คน 2 คน คือ A กับ B และทัศนคติที่มีต่อวัตถุ (X)

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารสุ ขภาพ
ปั จจุ บนั มี การนําศาสตร์ เกี่ ยวกับการสื่ อสารไปประยุกต์จนเกิ ดเป็ นการสื่ อสารในสาขา
ใหม่ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็ น การสื่ อสารกีฬา การสื่ อสารอาหาร การสื่ อสารการเมืองหรื อแม้กระทัง่
การสื่ อ สารสุ ข ภาพ ซึ่ ง ในหั ว ข้อ นี้ จะกล่ า วถึ ง ความหมาย องค์ป ระกอบ กระบวนการสื่ อ สาร
สิ่ งรบกวนและความสําคัญของการสื่ อสารสุ ขภาพดังนี้
2.3.1 ความหมายของการสื่ อสารสุ ขภาพ
การศึกษาเรื่ องการสื่ อสารสุ ขภาพ มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับงานด้านการสาธารณสุ ขที่
สอดคล้องกับแผนการดําเนิ นงานประจําปี 2557 ของ สสส. ในการที่ จะพัฒนาองค์ความรู ้ และ
ทักษะของประชาชนด้านสุ ขภาพ โดยมีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
วาสนา จันทร์ สว่าง และคณะ(2550, น. 54-55) หมายถึงกระบวนการสื่ อสารที่ส่งผลต่อ
สุ ขภาพในด้านการป้ องกันโรคและการสร้างสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยใช้กลยุทธ์ของศาสตร์ ดา้ นการ
สื่ อสารในงานสุ ขภาพ เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปหรื อกลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้สนใจ ตระหนัก เกิดการ
เรี ยนรู ้ มีความรู ้ มีค่านิ ยมด้านสุ ขภาพ และจิตสํานึ กในการปฏิบตั ิตนด้านสุ ขภาพ...โดยระดมสรรพ
กําลังของการสื่ อสารทุกระดับ ทุกประเภท ตั้งแต่การสื่ อสารส่ วนบุคคล ระหว่างบุคคล การสื่ อสาร
กลุ่ม การสื่ อสารองค์กร การสื่ อสารสาธารณะ ไปจนถึงการสื่ อสารมวลชน โดยใช้สื่อขนาดเล็ก สื่ อ
บุ ค คล สื่ อ พื้น บ้า น สื่ อท้อ งถิ่ น สื่ อ เฉพาะกิ จ ไปจนถึ งสื่ อ ขนาดใหญ่ คือ สื่ อ มวลชนและการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ การจัดงานพิเศษ...ในรู ปแบบของการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
การสื่ อสารอย่างมีส่วนร่ วม
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กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ (2552, น. 17-18) อธิ บายความหมายว่า เป็ นการติดต่อ
สัมพันธ์โดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดสาร แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู ้ ทัศนคติ ประสบการณ์และ
การปฏิบตั ิ ระหว่างกันและกัน โดยมุ่งให้สาธารณชนเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ้ การรับรู ้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านสุ ขภาพ
2.3.2 องค์ ประกอบของการสื่ อสารสุ ขภาพ
การสื่ อสารสุ ขภาพเป็ นกระบวนการสื่ อสารที่ส่งผลต่อสุ ขภาพในด้านการป้ องกันโรคและ
การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ โดยใช้การสื่ อสารหลายรู ปแบบ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในกระบวนการ
สื่ อสารสุ ขภาพ อธิบายองค์ประกอบได้ดงั นี้ (วาสนา จันทร์สว่าง และคณะ, 2550, น. 84-85)
1) ผูส้ ่ งสาร หมายถึง ผูน้ าํ ด้านสุ ขภาพ หรื อผูป้ ฏิบตั ิ การด้านสุ ขภาพ
2) เนื้ อของสาร ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจ การสร้ างจิ ตสํานึ กเพื่อการสร้างเสริ ม
ปรับเปลี่ยน และคงไว้ซ่ ึ งพฤติ กรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนาสุ ขภาพและคุณภาพ
ชีวิต
3) สื่ อ หรื อช่องทาง กิจกรรม รู ปแบบ วิธีการ
4) กลุ่มเป้ าหมายในการรณรงค์ ทั้งกลุ่ มเป้ าหมายหลัก กลุ่มเป้ าหมายรอง และ
ประชาชนทัว่ ไป
5) ผลของการสื่ อสาร อาจเกิ ดขึ้นในรู ปของการรับรู ้ ความสนใจ ความตระหนัก
และการปฏิบตั ิ ตนด้านสุ ขภาพ
6) ผลกระทบ คือ ประโยชน์หรื อโทษที่เกิดขึ้นตามมาจากการดําเนิ นงานของการ
สื่ อสาร
2.3.3 กระบวนการสื่ อสาร (The communication process)
แนวความคิดใหม่ของการสื่ อสารในยุคปั จจุบนั เป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง ระหว่างบริ ษทั และ
ลูกค้าซึ่ ง อาจเกิดขึ้นก่อนการขาย ระหว่างการขาย ระหว่างการใช้สินค้า และภายหลังการใช้สินค้า
โดยหาวิธีการ สื่ อสารเข้าถึงลูกค้าและทําให้ลูกค้าสื่ อสารกลับมายังบริ ษทั ได้ดว้ ย การสื่ อสารแบบดัง่
เดิม อาทิเช่น การใช้สื่อหนังสื่ อหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ หรื อวิธีการ สื่ อสารโดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ เช่ น คอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศัพท์ มือถื อ การใช้ เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ มี
ต้นทุนตํ่าลง ทําให้หลายบริ ษทั เปลี่ยนจากการสื่ อสารกับคนจํานวนมากเป็ นการสื่ อสารกับกลุ่ม
เฉพาะ และ การสื่ อสารแบบตัวต่อตัว การเริ่ มต้นสื่ อสารการตลาดบริ ษทั ควรต้องตรวจสอบโอกาส
ที่ผบู ้ ริ โภคจะ แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ ษทั ให้ชดั เจนเสี ยก่อน
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2.3.4 สิ่ งรบกวนในกระบวนการสื่ อสาร
1) Physical Noise ได้แก่ สิ่ งรบกวนที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล เช่น พยาบาล
แนะนําการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดมีเสี ยงประกาศจากโรงพยาบาล
2) Psychological Noise สิ่ งรบกวนที่เกิดจากความคิด สภาพจิตใจและอารมณ์ของ
ผูส้ ื่ อสารเอง เช่ น อารมณ์ ไม่ ดี วิตกกังวล ใจลอยหรื อความเจ็บปวด ทําให้ส่งและรั บสารได้ไ ม่
ครบถ้วนหรื อตรงตามที่ควรจะ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้การสื่ อสารสัมฤทธิ์ ผล ผูส้ ่ งข่าวสารจะต้อง
ทราบว่าจะสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายใด ต้องการไห้เกิดการตอบสนองอย่างไร จะใส่ รหัสข่าวสารวิธี
ไหนจึ ง จะทํา ให้ ผูร้ ั บ ข่ า วสารถอดรหัส ข่ า วสารได้ ถู ก ต้อ ง จะส่ ง ข่ า วสารทางสื่ อ ใดจัง จะเกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย และจะสร้ า งช่ อ งทางให้ กลุ่ ม เป้ าหมายตอบสนองได้อ ย่า งไร
กระบวนการใส่ รหัสของผูส้ ่ งจะต้องสอดคล้องกับกระบวนการถอดรหัส ใกล้เคียงกันเพียงใด การ
สื่ อข่าวสารก็จะมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ขณะเดียวกันผูร้ ับอาจไม่สามารถรับ ข่าวสารที่ผสู ้ ่ งตั้งใจ
ส่ งด้วยเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้ 1) การเลือกรับข่าวสาร (Selective Attention) ผูบ้ ริ โภคถูก
คลื่นข่าวสารกระหนํ่าเข้าใส่ เป็ นจํานวน มากถึงวันละ 1,600 ชิ้น แต่จะมีประมาณ 80 ชิ้นเท่านั้นที่
ผูบ้ ริ โภคจะใส่ ใจ และผูบ้ ริ โภคจะตอบสนองเพียง 12 ชิ้น นี่คือเหตุผลที่อธิบายว่าโฆษณาที่เร่ งเร้า
ตื่นเต้นเท่านั้น จึงจะดึงความสนใจจากคนได้ 2) การเลือกเบี่ยงเบนข่าวสาร (Selective Distortion) ผู ้
รับจะรับฟั งสิ่ งที่สอดคล้องกับความเชื่ อของ ตัวเอง มักจะเบี่ยงเบนข่าวสารโดยใส่ ความเชื่ อของ
ตัวเองเข้าไปหรื อละเลยการรั บสาระ สําคัญบางอย่างที่ มี อยู่ในข่าวสาร ผูท้ าํ การสื่ อสารจึ งต้อง
พยายามที่จะออกแบบข่าวสารให้ง่าย ชัดเจน น่าสนใจ ตอกยํ้าใน ประเด็นสําคัญ 3) การเลือกจดจํา
(Selective Retention) ผูบ้ ริ โภคจดจําส่ วนสําคัญของข่าวสารที่ได้รับเพียงเล็กน้อย เท่านั้น ถ้า
ทัศนคติของผูร้ ับต่อข่าวสารที่ได้รับเป็ นบวก และเขามีท่าทีสนับสนุนต่อสาระสําคัญนั้น
2.3.5 ความสํ าคัญของการสื่ อสารทางสุ ขภาพ
1) การสื่ อสารสุ ขภาพสามารถช่วยชีวิต การพัฒนาระบบการสื่ อสารสุ ขภาพที่ดี จะ
ช่ ว ยให้ ป ระชาชนรู ้ จ ัก วิ ธี รั ก ษาสุ ข ภาพของตนและของคนใกล้ต ัว และในหลายกรณี ส ามารถ
ช่วยชีวิตคนได้ เช่น ช่วยให้คนไข้เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ปฏิบตั ิตวั ตาม คําแนะนําของแพทย์
ได้ถูกต้อง ช่ วยให้แพทย์วินิจฉัยอาการไข้ได้ถูกต้อง ลดความเสี่ ยงจากการใช้ยาผิด หรื อช่ วยให้
ประชาชนพ้นจากการใช้ชีวิตที่เสี่ ยงภัยโดยไม่รู้ตวั
2) การสื่ อสารสุ ขภาพช่วยป้ องกันการระบาดของโรคได้ การระบาดของโรค SAR
โรคไข้หวัดเมื่อเกิ ดการระบาดของโรคร้ายใหม่ๆ ขึ้น การมีความรู ้และทักษะใน การสื่ อสารจะมี
ความสําคัญไม่แพ้การมีช่องทางการสื่ อสารที่ดี การสื่ อสารสุ ขภาพ สามารถช่วยกระจาย ข่าวสาร
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ความรู ้ ใ ห้แ ก่ ป ระชาชนช่ ว ยทํา ให้ป ระชาชนรู ้ วิ ธี ห ลี ก เลี่ ย งป้ องกัน ลดความตื่ น ตระหนกของ
ประชาชน เมื่อประชาชนมีความรู ้ในการหลีกเลี่ยง ป้ องกัน มีการร่ วมมือที่ดี การระบาดของโรคก็
อาจชะลอ ลงหรื อถึงขั้นยุติลงได้
3) ช่วยให้เกิดการปรับปรุ งระบบการให้บริ การด้านสุ ขภาพ การมีบุคลากรที่เป็ น
นักสื่ อสารสุ ขภาพเช่น อาสาสมัคร รสส. หรื อเจ้าหน้าที่สื่อสารของตนเองที่พร้อมจะ รับฟั งหรื อมี
ความเข้าใจในความต้องการของคนไข้ จะช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับรู ปแบบการให้บริ การ หรื อ
แก้ไข้ปัญหาข้อบกพร่ องของการให้บริ การได้ดี และในระดับรั ฐบาล ช่ ว ยให้เ กิ ดการปรั บปรุ ง
นโยบาย สาธารณะด้านสุ ขภาพได้
4) เปิ ดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่ วมในระบบสุ ขภาพ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
หรื อสาธารณชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างและพัฒนาระบบสุ ขภาพ ของสังคมเป็ นแหล่งที่มา
ของความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในเรื่ องการให้บริ การและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางด้าน สุ ขภาพ และ
ที่สุดสังคมจะสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย และตรวจสอบการให้บริ การจน
นําไปสู่ มาตรฐานการบริ การที่สูงขึ้นมีประสิ ทธิภาพขึ้น
5) ลดต้นทุนของการบริ การด้านสุ ขภาพ การให้ความรู ้และให้วิธีการแก่ประชาชน
ในการป้ องกันรักษาสุ ขภาพของตนเอง ในทางงบประมาณ การป้ องกันหรื อการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ ยง
ภัยทางสุ ขภาพ มีตน้ ทุนถูกกว่าการรั กษาเยียวยา ลดผลกระทบจาก ความยากจน การสื่ อสารที่ดี
สามารถมีบทบาทในการตัดห่ วงโซ่ของ วัฏจักรความยากจนเหล่านี้ การสร้าง ความเข้าใจ ชี้ให้เห็น
ทางออกที่ดีกว่าจะช่วยให้ผลกระทบจากวังวนของความยากจนลดลงได้ และอาจย้อนทวนวัฏจักร
จนนําประชาชนเหล่านั้นออกมาจากวังวนของความยากจนได้

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation
Theory)
Roger (1995) เป็ นผูค้ ิดค้นและได้พิสูจน์ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of
Innovation Theory) โดยทฤษฎีน้ ี เน้นความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นจาก
การแพร่ กระจายของสิ่ งใหม่ๆ จากสังคมหนึ่ งไปยังอีกสังคมหนึ่ งและสังคมนั้นรับเข้าไปใช้สิ่งใหม่ๆ นี้
คือ นวัตกรรม ซึ่ งเป็ นทั้งความรู ้ ความคิด เทคนิ ควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยได้อธิ บายทฤษฎี
กระบวนการแพร่ กระจายนวัตกรรมนี้ ว่ามีตวั แปรหรื อองค์ประกอบหลักที่สาํ คัญ 4 ประการ (Four
Main Element in the Diffusion of Innovations) คือ
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1) นวัตกรรม (Innovation) หรื อสิ่ งใหม่ที่จะแพร่ กระจายไปสู่ สังคมเกิดขึ้น นวัตกรรม
ที่จะแพร่ กระจายและเป็ นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้น โดยทัว่ ไปประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วน
คือ ส่ วนที่ เ ป็ นความคิ ดและส่ วนที่ เ ป็ นวัตถุ นวัตกรรมใดจะถูกยอมรั บหรื อไม่ น้ ัน นอกจากจะ
เกี่ยวกับตัวผูร้ ับ ระบบสังคม และรับการสื่ อสารแล้ว ตัวของนวัตกรรมเองก็มีความสําคัญนวัตกรรม
ที่ยอมรั บได้ง่ายควรจะต้องมี ลกั ษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมที่ มีลกั ษณะตรงกันข้ามกันกับ 5
ประการ ต่อไปนี้มกั จะเป็ นที่ยอมรับได้ยาก
(1) ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามาแทนที่ (Relative Advantage)
(2) มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ (Compatibility)
(3) ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity)
(4) สามารถแบ่งทดลองครั้งละน้อยได้ (Trialability)
(5) สามารถมองเห็นหรื อเข้าใจได้ง่าย (Observability)
2) การสื่ อสารโดยผ่านสื่ อทางใดทางหนึ่ง (Communication Channel) เพื่อให้คนใน
สังคมได้รับรู ้ระบบการสื่ อสาร การสื่ อสาร คือ การติดต่อระหว่างผูส้ ่ งข่าวสารกับผูร้ ับข่าวสาร โดยผ่าน
สื่ อหรื อตัวกลางใดตัวกลางหนึ่ งที่ นวัตกรรมนั้นแพร่ กระจายจากแหล่งกําเนิ ดไปสู่ ผูใ้ ช้หรื อผูร้ ั บ
นวัตกรรม อันเป็ นกระบวนการกระทําระหว่างกันของมนุษย์ การสื่ อสารจึงมีความสําคัญต่อการรับ
นวัตกรรมมาก

แหล่งความรู ้
(ผูส้ ่ ง)

ช่องทาง / สื่ อ

ผูร้ ับ

ภาพที่ 2.6 แสดงช่องทางการสื่ อสาร (Communication Channel)
3) เกิดในช่วงเวลาหนึ่ ง (Time or Rate of Adoption) เพื่อให้คนในสังคมได้รู้จกั
นวัตกรรม แนวความคิดใหม่หรื อมีการใช้ประโยชน์จากสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วมาใช้ในรู ปแบบใหม่ เพื่อทํา
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่ กระจายนวัตกรรมต้องอาศัยระยะเวลาและมี
ลําดับขั้นตอนเพื่อให้บุคคลปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรื อแนวความคิดใหม่ (A Given Time
Period)
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4) ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่ กระจายเข้าสู่ สมาชิกของสังคม ระบบ
สังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่ กระจายและการรับนวัตกรรม กล่าวคือ สังคมสมัยใหม่ระบบของสังคมจะ
เอื้อต่อการรับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็ วและปริ มาณที่จะรับ (Rate of Adoption) เพราะมีบรรทัดฐาน
และรั บค่ านิ ยมของสังคมที่ สนับสนุ นการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่ อมี การ
แพร่ กระจายสิ่ งใหม่เข้ามา สังคมก็จะยอมรับได้ง่าย ส่ วนสังคมโบราณหรื อสังคมที่ติดยึดกับความเชื่อ
ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ นสั ง คมล้า หลัง จะมี ล ัก ษณะตรงกัน ข้า มกับ สั ง คมสมัย ใหม่ ความรวดเร็ ว ของการ
แพร่ กระจายและปริ มาณที่จะรับนวัตกรรมจึงเกิดได้ชา้ กว่าและน้อยกว่าหรื ออาจจะไม่ยอมรับเลยก็
ได้
2.4.1 การยอมรับนวัตกรรม
การยอมรับว่าเป็ นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล เริ่ มจากได้ยนิ ในเรื่ อง
วิทยาการนั้นๆ จนกระทัง่ ยอมรับนําไปใช้ในที่สุด ซึ่ งกระบวนนี้ มีลกั ษณะคล้ายกับกระบวนการ
เรี ยนรู ้และการตัดสิ นใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู ้หรื อตื่นตน (Awareness Stage)
เป็ นขั้นเริ่ มแรกที่นาํ ไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิเสธสิ่ งใหม่หรื อวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็ น
ขั้นที่ได้รับรู ้เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชี พหรื อกิจกรรมของเขา
แต่ยงั ได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่งการรับรู ้มกั เป็ นการรับรู ้โดยบังเอิญและจะทําให้เกิดความอยากรู ้
ต่อไป อันเนื่องจากมีความต้องการวิทยาการใหม่ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
2) ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage)
เป็ นขั้นที่ เริ่ มมี ความสนใจแสวงหารายละเอี ยดเกี่ ยวกับวิ ทยาการใหม่ ๆ เพิ่ มเติ ม
พฤติกรรมนี้ เป็ นไปในลักษณะที่ต้ งั ใจแน่ชดั และใช้กระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก ซึ่ งในขั้นนี้ จะ
ทําให้ได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งใหม่หรื อวิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่ งบุคลิ กภาพและค่านิ ยม ตลอดจน
บรรทัดฐานทางสังคมหรื อประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตามข่าวสาร
หรื อรายละเอียดของสิ่ งใหม่หรื อวิทยาการใหม่น้ นั ด้วย
3) ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage)
เป็ นขั้นที่จะไตร่ ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรื อหาวิทยาการใหม่ๆ นั้นดีหรื อไม่ ด้วย
การเปรี ยบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสี ยว่า เมื่อนํามาใช้แล้วจะเป็ นประโยชน์ต่อกิ จกรรมของตน
หรื อไม่ หากรู ้สึกว่ามีขอ้ ดีมากกว่าจะตัดสิ นใจใช้ ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้นอื่นๆ ตรงที่เกิดการตัดสิ นใจที่
จะลองความคิดใหม่ๆ โดยบุคคลมักจะคิดว่าการใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นเป็ นการเสี่ ยงไม่แน่ใจถึงผลที่
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จะได้รับ ดังนั้นในขั้นนี้ จึงต้องการแรงเสริ ม (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ ใจยิ่งขึ้นว่าสิ่ งที่
เขาตัดสิ นใจแล้วนั้นถูกต้องหรื อไม่ โดยการให้คาํ แนะนําให้ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
4) ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage)
เป็ นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นกับสถานการณ์ของตน ซึ่ งเป็ นการ
ทดลองดู กับ ส่ ว นน้อ ยก่ อ น เพื่ อ จะได้ดู ว่ า ได้ผ ลหรื อ ไม่ ในขั้น นี้ บุ ค คลจะแสวงหาข่ า วสารที่
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรื อนวัตกรรมนั้น
5) ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage)
เป็ นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ นั้น ไปใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมของตน
อย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบตั ิและเป็ นประโยชน์ในสิ่ งนั้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม (2529:39) ได้กล่าวว่า ในปั จจุบนั พบว่าทฤษฎีกระบวนการยอมรับวิทยาการ
ใหม่ ๆ หรื อ นวัต กรรมของ Roger
นั้ น มี จุ ด บกพร่ อ งในกระบวนการยอมรั บ ดัง กล่ า ว
หลายประการด้วยกัน คือ
1) กระบวนการนี้ มกั จะจบด้วยการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมนั้น ซึ่ งตามความ
จริ งแล้วเมื่อบุคคลในบรรลุถึงขั้นประเมินผลแล้วอาจจะปฏิเสธก็ได้
2) ขั้นตอนทั้ง 5 กระบวน อาจไม่เป็ นไปตามขั้นตอนก็ได้เพราะบางขั้นตอนถูก
ข้ามไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขั้นทดลองและขั้นประเมินผล อาจจะสามารถทําได้ตลอดกระบวนการ
ได้
3) กระบวนการนี้มกั จะจบลงโดยการยอมรับนวัตกรรมนั้น แต่หากเขามีโอกาสใน
การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อสนับสนุ นการตัดสิ นใจในการยอมรั บหรื อไม่ยอมรั บ
นวัตกรรมนั้นได้ ดังนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการยอมรับดังกล่าว และได้เสนอ
แบบจําลองของกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับหรื อไม่ยอมรับนวัตกรรมแทน (Innovation Decision
Process) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นความรู ้ (Knowledge) ขั้นนี้ บุคคลจะรับทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมและมี
ความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การทํางานของนวัตกรรม
(2) ขั้นชักชวนหรื อสนใจ (Interest) บุคคลจะรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบการยอมรับ
นวัตกรรมนั้น เพราะมีทศั นคติที่ดีหรื อไม่ดีต่อนวัตกรรมนัน่ เอง
(3) ขั้นตัดสิ นใจ (Decision) บุคคลจะเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะ
นําไปสู่การตัดสิ นใจที่จะยอมรับหรื อไม่ยอมรับนวัตกรรม
(4) ขั้นยืนยัน (Confirmation) ในขั้นนี้ บุคคลจะพยายามแสวงหาแรงเสริ ม
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(Reinforcement) เพื่อยอมรับการใช้นวัตกรรมต่อไป แต่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจหากพบ
ข้อมูลขัดแย้งเกี่ยวกับนวัตกรรมภายหลังก็ได้
การยอมรับเป็ นกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซึ่งจะยอมรับหรื อไม่น้ นั เป็ นการตัดสิ นใจ
ด้วยตัวเขาเอง ปั ญหาจึงมีอยูว่ ่าทําอย่างไรที่จะจูงใจให้เขายอมรับและนําไปปฏิบตั ิตามดังที่มุ่งหวัง
หากพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วจะเห็นได้ว่าการจูงใจให้เขายอมรับและปฏิบตั ิตามนั้น มิได้ข้ ึนอยูก่ บั
เทคนิ คและศิลปะในการจูงใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั ตัว
แนวคิดหรื อวิธีการใหม่ ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ด้วย ซึ่ ง ดิ เรก ฤกษ์หร่ าย (2527, น. 57-62) ได้กล่าวถึ ง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับแนวความคิดใหม่ ดังต่อไปนี้
1) ปั จจัยที่เป็ นเงื่อนไขหรื อสภาวการณ์ โดยทัว่ ไป ได้แก่
(1) สภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตมากกว่า มีแนวโน้มที่จะยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าและเร็ วกว่าเกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตน้อยกว่า
(2) สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มวลชนที่ อยู่ในสังคมที่ รักษาขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี เก่าๆ อย่างเคร่ งครัดมากกว่า มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างเห็นได้ชดั กว่า มีค่านิ ยมและ
ความเชื่ อที่ เ ป็ นอุ ปสรรคต่ อการนํา การเปลี่ ย นแปลงมากกว่า จะมี ผ ลทํา ให้เ กิ ด การยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่ชา้ ลงและน้อยลงด้วย
(3) สภาพทางภูมิศาสตร์ มีพ้ืนที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถติดต่อกับท้องที่อื่นๆ
โดยเฉพาะท้อ งที่ ที่ เ จริ ญ ทางด้า นเทคโนโลยีไ ด้ม ากกว่ า หรื อ เป็ นพื้ น ที่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการผลิตมากกว่า จะมีผลให้เกิดแนวโน้มในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เร็ วกว่า
และมากกว่า
(4) สมรรถภาพในการทํางานของสถาบันที่เกี่ ยวข้อง เช่น สถาบันสิ นเชื่อเพื่อการเกษตร
สถาบันวิจยั และส่ งเสริ มการเกษตร สถาบันจัดการเกี่ยวกับการตลาด เป็ นต้น สถาบันเหล่านี้ ถา้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการที่ให้ประโยชน์แก่ บุคคลก็จะทําให้การยอมรั บการเปลี่ ยนแปลง
เป็ นไปได้เร็ วและง่ายขึ้น
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่
(1) บุคคลเป้ าหมาย (Target Person) หรื อเกษตรกรผูร้ ับการเปลี่ยนแปลง โดยพื้นฐาน
ของเกษตรกรเองจะเป็ นส่ วนสําคัญต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เช่น
ก) พื้นฐานทางสังคม (Society) พบว่า เพศหญิงยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
เพศชาย ผูม้ ีระดับการศึกษาและประสบการณ์ที่สูงกว่า มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
มากกว่า จะยอมรับกว่าผูท้ ี่มีสิ่งเหล่านี้นอ้ ยกว่า และบุคคลที่อยูใ่ นวัยรุ่ นจะยอมรับเร็ วที่สุดและช้าลงไป
ตามลําดับเมื่อมีอายุมากขึ้น
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ข) พื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Economics) เกษตรกรที่มีกรรมสิ ทธิ์ ถือครองที่ดิน
จํานวนมากกว่า การทํากินในเนื้อที่ดินที่มากกว่า การมีทรัพยากรที่จาํ เป็ นในการผลิตมากกว่า ทําให้เกิด
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเร็ วกว่าและมากกว่าเกษตรกรที่มีพ้นื ฐานทางเศรษฐกิจน้อยกว่า
ค) พื้นฐานในการติดต่อสื่ อสารของเกษตรกร (Communication) เกษตรกรที่มี
ความสามารถในการอ่าน ฟั ง พูด และเขียน เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ง) พื้ น ฐานในเรื่ องอื่ น ๆ เกษตรกรที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (Achievement
Motivation) มีความพร้ อมทางด้านจิตใจ มีทศั นคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรและต่อ
เทคโนโลยีที่นาํ มาเพื่อการเปลี่ยนแปลง จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าและ
รวดเร็ วกว่า
2) ปั จจั ย ที่ เ นื่ อ งมาจากนวัต กรรม (Innovation) หรื อเทคโนโลยี ที่ จ ะนํ า ไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ คือ
(1) กําไร (Cost and Profit) เทคโนโลยีที่ลงทุนน้อยที่สุดและกําไรมากที่สุด การยอมรับจะ
สู งกว่าและเร็ วกว่า
(2) ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสิ่ งที่มีอยูใ่ นชุมชน (Similar and Fit) คือ ไม่ขดั ต่อ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อของบุคคลในชุ มชนและเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของ
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนด้วย
(3) ความสามารถปฏิ บตั ิ ได้และเข้าใจได้ง่าย (Practical and Understood) คือ
ไม่เป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากซับซ้อนและไม่มีกฎเกณฑ์ยงุ่ ยากจนเกินไป
(4) สามารถเห็นได้ว่าปฏิบตั ิได้ผลมาแล้ว (Visibility) คือ เห็นว่าเกิดผลดีมาก่อน ก็จะ
ปฏิบตั ิหรื อยอมรับได้ง่ายและเร็ วกว่า
(5) สามารถแบ่งแยกเป็ นขั้นตอนหรื อเป็ นเรื่ องๆ ได้ (Divisibility)
(6) ใช้เวลาน้อยหรื อประหยัดเวลา (Time–saving)
(7) เป็ นการตัดสิ นใจของกลุ่ม (Group Decision)
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทั้งหมดนี้ ถ้ามีครบมากเท่าใดการยอมรับนวัตกรรมหรื อ
เทคโนโลยีการเกษตรจะรับได้เร็ วและมากเท่านั้น
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2.4.2 เทคโนโลยีการส่ งข้ อความสั้ น SMS (Short Message Service)
เทคโนโลยีการส่ งข้อความสั้น SMS (Short Message Service) กองบรรณาธิ การนิ ตยสาร
BrandAge (2546) กล่าวถึง SMS ไว้ว่าSMS ย่อมาจากคําว่า Short Message Service หรื อเป็ นบริ การ
ส่ งข้อความสั้นๆ ลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับการส่ งอีเมลล์ แต่จะสามารถส่ งข้อความได้ไม่เกิน
160 ตัวอักษรผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
2.4.2.1 จุดเด่นของบริ การ SMS
คือสามารถส่ งไปยังผูร้ ับโดยไม่ตอ้ งกังวลว่าพื้นที่ของผูร้ ับจะมีสัญญาณหรื อไม่ใน
ขณะนั้น หากทางปลายทางไม่มีสัญญาณระบบ SMS นี้ จะเก็บข้อมูลไว้จนกว่าปลายทางมีสัญญาณ
ทางระบบจึงจะทําการส่ งข้อมูลไปในทันที นอกจากนี้ แล้ว SMS ยังสามารถส่ งข้อความที่ได้รับมา
ต่อไปยังหมายเลขอื่นๆได้อย่างไม่จาํ กัดอีกด้วย
2.4.2.2 วิวฒั นาการของการส่ ง SMS
เป็ นที่ ทราบกันดี อยู่แล้วว่าประเทศตะวันตกนั้นเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโทรศัพท์มือถือขึ้น
ฉะนั้นในยุคแรก ๆ ก็จะมีแต่การส่ งความเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ยงั มีการคิดค้น
วิธีการส่ งข้อความรู ปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่ อง มาทําเป็ นตัว
การ์ ตูน หน้าคนที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ (Emoticon )และเริ่ มมีการใช้ “คําย่อ” เพื่อเป็ นการประหยัด
เนื้อที่ในการส่ ง SMS (SMS Abbreviation) ที่ส่งได้เพียง160 ตัวอักษร ต่อการส่ ง 1 ครั้ง จนเป็ นที่
นิยมกับผูใ้ ช้มือถือทัว่ ไป สื่ อโทรศัพท์มือถือ คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
2.4.2.3 ประโยชน์ของ SMS
สื่ อ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ คื อ การรั บ -ส่ ง สารผ่ า นช่ อ งทางโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ นั่ น เอง
โทรศัพท์มือถือ เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) และยังสามารถ
สื่ อสารในระดับมวลชน (Mass Communication) โดยที่จะเป็ นการเข้าถึงมวลชนใน ระดับรายบุคคล
(One-to-one Communication)ได้ซ่ ึ งถือเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารชนิดแรกที่จะรวบการสื่ อสารทุกระดับ
ไว้ด้ว ยกัน โดยอาศัยเอกลักษณ์ ความเป็ นมัลติ มีเดี ย อิ นเตอร์ แ อคที ฟและขนาดที่ เ ล็ก นอกจาก
โทรศัพท์มือถือจะเป็ น “สื่ อ” แล้วยังเป็ นศูนย์รวมของสื่ ออื่นๆ (Media Convergence) ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (โทรทัศน์ วิทยุ)หรื อสื่ อใหม่อย่างอินเทอร์ เน็ต ปั จจุบนั นี้ การรับชมโทรทัศน์ ฟั ง
วิ ท ยุอ่ า นหนัง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสารหรื อ แม้ก ระทั่ง เล่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถทํา ได้ค รบครั น ผ่า น
โทรศัพท์มือถือ สิ่ งนี้เองที่ถือเป็ นปรากฏการณ์สาํ คัญที่จะต้องวิเคราะห์ถึงอัตลักษณ์และบทบาทของ
สื่ อใหม่ ในเบื้องต้นจะอยูใ่ นรู ปแบบของตัวอักษร ผ่านทางข้อความสั้นไปยังโทรศัพท์มือถือ หรื อที่
เรี ยกกันว่าเอสเอ็มเอส มาร์เก็ตติ้ง (SMS Marketing) สําหรับประโยชน์ของการส่ งข้อความสั้นศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (2556)ได้สรุ ปข้อมูลไว้ดงั นี้
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1) ใช้ขอ้ ความใน SMS เป็ นคูปองอิเล็กทรอนิ กส์ (M-Coupons) ดาวน์
โหลดมาที่มือถือแล้วนําข้อความนั้นยืน่ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรื อ การชิงโชคต่าง ๆรวมไปถึงการ
ใช้เป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์ เช่น การส่ ง SMS เพื่อแจ้งข่าวการจัดกิจกรรม หรื อสิ ทธิ์พิเศษอื่นๆ
โดยข้อความจะระบุ วันเวลา สถานที่และเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเพิม่ เติม
2) การใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นสื่ อหลักให้มีการสื่ อสารแบบสองทาง
โดยการส่ งข้อความ SMS ไปสนทนา เสนอความคิดเห็นหรื อร่ วมสนุกชิงรางวัล กับผูด้ าํ เนินรายการ
ไม่วา่ จะเป็ นทางสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสื อพิมพ์ ซึ่งทั้ง 3 สื่ อหลักนี้ ไม่สามารถสื่ อสารแบบสอง
ทางกับผูร้ ับสื่ อได้อย่างทันท่วงที
3) ใช้เป็ นเครื่ องมื อเตื อนภัยของรั ฐบาล แนวคิ ดการใช้มือถื อเพื่อเป็ น
สื่ อกลางระหว่างรัฐบาลและประชาชนเริ่ มขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2003 รัฐบาลฮ่องกงได้ส่ง
SMS ไปหาประชากรกว่า 6 ล้านคนเพื่อสยบข่าวลือที่ว่า "ฮ่องกง เป็ นเมืองที่ติดเชื้อไข้หวัดนก”
นอกจากนี้แล้วก็ยงั มีองค์กรไม่หวังผลกําไรในอังกฤษรวมใจกันจัดตั้งเป็ นสมาคมชื่อว่า สมาคมแห่ ง
ระบบเตือนภัยฉุ กเฉิ นทางโทรศัพท์ (The Cellular Emergency Alerts System Association หรื อ
CEASA) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้ SMS เป็ นเครื่ องมือเตือนภัยอีกด้วยและสําหรับประเทศ
ไทยเมื่อปลายปี 46 กระทรวง ICT ได้เสนอให้มีการนําเทคโนโลยี SMS เป็ นเครื่ องมือเตือนภัย
สําหรับคนไทยโดยเริ่ มนําร่ องจากการส่ งข่าวการประชุมเอเปคเป็ นโครงการแรกจนเมื่อเกิดเหตุภยั
พิบตั ิแห่ งชาติ “คลื่นยักษ์สึนามิ“ เข้าถล่ม 6 จังหวัดทางภาคใต้ของไทยทางกระทรวงไอซี ทีก็ได้
ประสานงานกับผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายในการขอความร่ วมมือการจัดทําระบบแจ้ง
เตือนผ่าน SMS ให้กบั ลูกค้าของผูใ้ ห้บริ การที่มีรวมกันกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรเพื่อสร้าง
ระบบเตือนภัยอย่างเป็ นรู ปธรรม เมื่อมีสัญญาณใดที่จะเกิดเหตุก็สามารถแจ้งไปก่อนเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบตั ิต่างๆ ได้ทนั ท่วงที
4) ใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ จาคช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยถือเป็ นการใช้สื่อ
SMS ได้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่ามากที่สุดเช่นการประสบภัยพิบตั ิที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในปี ค.ศ.2013
โดยประเทศไทยได้มีการรั บบริ จาคผ่านการส่ งข้อความสั้น (SMS) ผ่านสื่ อโทรทัศน์เพื่อนําไป
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างทันท่วงที
ปั จจัยแห่งประสิ ทธิภาพของการส่ งข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ
1) ความต้องการสื่ อสารของมนุษย์ “ทุกคน” ต้องการมีโทรศัพท์มือถือ
เป็ นของตนเอง
2) โทรศัพท์มือถือมีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ทาํ ให้เมื่อ
ต้องการส่ งสารจึงสามารถมัน่ ใจได้วา่ สาร จะส่ งสู่ผรู ้ ับสายที่เป็ นเป้ าหมายอย่างแน่นอน
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3) โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ นการผสานรวมกัน ของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ทั้งหมดของสื่ อใหม่ ผ่านช่องทางใหม่สามารถกระตุน้ การรับรู ้ของผูร้ ับสารได้เป็ นอย่างดี
4) การซื้ อขายสิ น ค้า หรื อกระทําการใดๆ ผ่านโทรศัพ ท์มือถื อผูใ้ ช้จ ะ
ยินยอมเสี ยค่าใช้จ่าย ที่จะแสดงผลตามยอดบิลในแต่ละเดือนจึงส่ งผลให้ภาคธุรกิจจะเติบโตเมื่อทํา
การสื่ อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเนื่องจากได้เล็งเห็นว่าเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่ก่อให้เกิดรายได้
ดังนั้นสื่ อการส่ งข้อความสั้น(SMS) จึงมีความสามารถและได้ประสิ ทธิผลมากกว่า
สื่ อหลายๆ สื่ อ และเมื่อมองในบทบาทของผูท้ ี่เป็ นคนรับข้อความ SMS ก็เรี ยกได้ว่า SMS เป็ นสื่ อ
เคลื่อนที่ และเป็ นสื่ อที่ติดตัวผูร้ ับสารไปทุกสถานที่ โดยที่ผสู ้ ่ งสามารถที่จะส่ งข้อความถึงผูร้ ับได้
หากทราบเบอร์ โทรศัพ ท์ผูร้ ั บสาร เพราะการส่ งข้อความสั้น(SMS)คื อการสื่ อสารที่ “เข้าถึ งตัว
กลุ่มเป้ าหมาย” โดยตรง (One-2-one Communication) และยังมัน่ ใจได้ว่า ทุกข้อความ ผูร้ ับสารจะ
ได้รับสารอย่างแน่นอน
ดังนั้น จึงขอสรุ ป ข้อควรคํานึงถึงการใช้ SMS เพื่อเป็ นสื่ อใหม่ ควรส่ งข้อความ ที่
เป็ นข้อความที่มีประโยชน์ไปยังผูร้ ับที่ตอ้ งการรับข้อความนั้นจริ งๆและภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ด้วย “Push the Right Message to the Right People at the Right Time”

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ (KAP)
2.5.1 แนวคิดทฤษฎีความรู้
2.5.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ (Knowledge)
วิทยากร เชี ยงกูล (2556) อธิ บายว่า ความรู ้ หมายถึง การตระหนักถึงหรื อการคุน้
กับ บางสิ่ ง หรื อ บางคน หรื อ ความเชื่ อ มัน่ ในความถู ก ต้อ งแม่ น ยํา ของความจริ ง หรื อ ข้อ มู ล อื่ น
บ่อยครั้งที่ความรู ้ มกั จะถูกนิ ยามว่า คือความเชื่ อที่แท้จริ งที่มีความสมเหตุ สมผลให้น่าเชื่ อถือได้
(Justified)
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2549) กล่าวว่า ความรู ้ หมายถึง การระลึกถึงเรื่ องราว
ต่างๆ ที่เคยมีประสบการณ์ มาแล้วและรวมถึงการจําเนื้ อเรื่ องต่างๆ ทั้งที่ปรากฏและเกี่ ยวพันกัน
แบ่งเป็ น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 ความรู ้เฉพาะสิ่ ง (Knowledge of Specifics) เป็ นความสามารถในการ
ระลึกหรื อจําได้ในเรื่ องราว ประเภท คําศัพท์เฉพาะ และข้อเท็จจริ งบางประการ
ประเภทที่ 2 ความรู ้เรื่ องวิถีและการจัดกระทํากับสิ่ งเฉพาะสิ่ ง (Knowledge of
Ways and Means of Dealing with Specifics ) เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับแบบแผนนิยม แนวโน้มและลําดับ
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เหตุการณ์การจัดพวกและประเภท เกณฑ์ และระเบียบวิธี
ประเภทที่ 3 ความรู ้เรื่ องสากลและนามธรรมในสาขาต่าง ๆ (Knowledge of the
Universals and Abstracts in a Field) เกี่ยวกับหลักการและข้อสรุ ปทัว่ ไป ทฤษฎีและโครงสร้าง
วิจารณ์ พานิ ช (2547) กล่าวว่าความรู ้คือ สิ่ งที่นาํ ไปใช้จะไม่หมดไปหรื อสึ กหรอ
แต่จะงอกเงยหรื องอกงามขึ้น เป็ นสารสนเทศที่นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิ เป็ นสิ่ งที่คาดเดาไม่ได้เป็ นสิ่ งที่
เกิ ดขึ้น ณ จุดที่ตอ้ งการใช้ความรู ้น้ นั และเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับบริ บทที่กระตุน้ ให้เกิดขึ้นตามความ
ต้องการแบ่งชนิดของความรู ้ 3 ลักษณะที่ปรากฏดังนี้
ลักษณะที่ 1 ความรู ้ที่เปิ ดเผย (Explicit Knowledge) รู ้กนั ทัว่ ไปพบเห็นในหนังสื อ
ตํารา สื่ อต่าง ๆ เข้าถึง และแลกเปลี่ยนได้ไม่ยาก
ลักษณะที่ 2 ความรู ้ ที่แฝงอยู่ในองค์กร (Embedded Knowledge) แฝงอยู่ใ น
กระบวนการทํางาน คู่มือ กฎกติกา ข้อตกลง ตารางการทํางาน บันทึกจากการทํางาน
ลักษณะที่ 3 ความรู ้ที่ฝังลึกในคน (Tacit Knowledge) ฝังอยูใ่ นความคิด ความเชื่อ
ค่านิ ย ม ที่ คนได้จากประสบการณ์ ข้อสังเกตที่ สั่งสมมานาน จากการเรี ยนรู ้ ที่ห ลากหลาย และ
เชื่อมโยงจนเป็ นความรู ้ที่มีคุณค่าสู งแลกเปลี่ยนยาก และไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็ นความรู ้ที่เปิ ดเผย
ได้ท้ งั หมด แบ่งความรู ้ เป็ น 4 ระดับ คือ 1) Know-what เป็ นความรู ้เชิงทฤษฎีลว้ นๆ เมื่อนําความรู ้
ไปใช้อาจใช้ได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง 2) Know-how เป็ นความรู ้ที่มีท้ งั เชิงทฤษฎี และบริ บท และรู ้จกั ปรับ
สภาพได้ 3) Know-why เป็ นความรู ้ในระดับที่อธิบายเหตุผลได้ และ 4) Care-why เป็ นความรู ้ใน
ระดับคุณค่าความเชื่ อ ซึ่ งจะเป็ นแรงขับดันมาจากภายในจิ ตใจให้ตอ้ งกระทําสิ่ งนั้นๆ เมื่อเผชิ ญ
สถานการณ์
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่ องความรู ้ สรุ ปว่าความรู ้ หมายถึง การระลึกรู ้ใน
ข้อเท็จจริ งกฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่ได้จากการศึกษา หรื อประสบการณ์ที่มนุษย์ได้รับและสะสม
ไว้ ซึ่ งถือเป็ นพฤติกรรมขั้นต้น การแบ่งชนิ ดของความรู ้มี 3 ลักษณะ คือ 1) ความรู ้ที่เปิ ดเผย 2)
ความรู ้ที่แฝงอยูใ่ นองค์กร 3) ความรู ้ที่ฝังลึกในคน
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2526, น. 10) ให้ความเห็นว่า ความเป็ นพฤติกรรมขั้นต้น ซึ่ง
ผูเ้ รี ยนเพียงแต่จาํ ได้หรื อโดยการมองเห็นหรื อได้ยนิ ความรู ้ข้ นั นี้ ได้แก่ความรู ้เกี่ยวกับคําจํากัดความ
ความหมาย ข้อเท็จจริ ง ทฤษฎี กฎโครงสร้างและวิธีการแก้ปัญหา เป็ นต้น
ชม ภูมิภาค (2533) ได้อา้ งถึง Benjamin S.Bloom ชาวอเมริ กนั กล่าวถึงความรู ้เป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่ งเฉพาะ ระลึกถึงวิธีและกระบวนการต่างๆ หรื อระลึกถึงแบบกระสวน
โครงสร้าง วัตถุประสงค์ ในด้านความรู ้ น้ นั ยํ้าในเรื่ องกระบวนการทางจิตวิทยาของความจําเป็ น
กระบวนการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบใหม่ ความรู ้ประกอบด้วยสิ่ งต่างๆ หลายอย่าง เช่น
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1) ความรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ งเฉพาะ เป็ นการจดจําสิ่ งต่างๆ อย่างโดดเดี่ ยวเป็ นเรื่ องการ
เชื่อมโยงสัญลักษณ์กบั สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เป็ นรากฐานของการสร้างความคิดที่เป็ นนามธรรม
2) ความรู ้ เกี่ ยวกับความหมายของข้อความ เป็ นความรู ้ เกี่ ยวกับความหมายของ
สัญลักษณ์ของศัพท์ต่างๆ เป็ นข้อความหรื อศัพท์ทางเทคนิค
3) ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ข้อ เท็ จ จริ ง เฉพาะ เช่ น ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ชื่ อ บุ ค คล สถานที่
เหตุการณ์ เวลา
4) ความรู ้เกี่ยวกับวิธีทางในการจัดการกับสิ่ งเฉพาะเช่น ความรู ้ในการจัดระเบียบ
การศึกษา การวิจารณ์ สิ่ งนี้ รวมถึงวิธีการ สื บสวน สอบสวนมาตรฐานในการตัดสิ นเป็ นความรู ้อยู่
กลางระหว่างสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมกับนามธรรม
5) ความรู ้ในระเบียบวิธีของกลุ่มเช่น นักข่าวมีความรู ้ในการเขียนข่าวเป็ นต้น
6) ความรู ้เกี่ยวกับแนวโน้มหรื อเหตุการณ์ตามลําดับต่อเนื่ องเป็ นความรู ้เกี่ ยวกับ
กระบวนการ
7) ความรู ้เกี่ยวกับการแยกประเภท เช่น ประเภทของวรรณคดี
8) ความรู ้ เ กี่ ย วกับ เกณฑ์ เช่ น ความรู ้ ใ นการตั้ง เกณฑ์ ป ระเมิ น ผลกิ จ กรรม
นันทนาการ
9) ความรู ้ เ กี่ ย วกับ วิ ธี ก าร เช่ น ความรู ้ เ กี่ ย วกับ วิ ธี ก ารสื บ สวนเทคนิ ค หรื อ
กระบวนการที่ ใ ช้ใ นวิ ช าเฉพาะๆ เป็ นความเข้า ใจในวิ ธี มิ ใ ช่ ค วามเข้า ใจในการใช้วิ ธี หรื อ
ความสามารถในการใช้วิธี เช่น ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลรวบยอด
เกี่ยวกับสุ ขภาพ
10) ความรู ้ เกี่ ยวกับนามธรรมของวิชาด้านต่างๆ ด้านใดด้านหนึ่ ง ส่ วนมากเป็ น
ทฤษฎีกฎเกณฑ์เป็ นระดับสูงสุ ดของนามธรรม
11) ความรู ้เกี่ยวกับหลักและการสรุ ป
12) ความรู ้ เกี่ ยวกับทฤษฎี และโครงร่ าง เป็ นการรวมหลักการหรื อการสรุ ปเข้า
เกี่ยวพันกันเป็ นระบบ
2.5.1.2 การวัดความรู ้
การวัดความรู ้เป็ นการวัดสมรรถภาพสมองด้านการระลึกของความจํา ซึ่ งเป็ นการ
วัดเกี่ยวกับเรื่ องราวที่เคยมีประสบการณ์หรื อเคยรู ้เคยเห็นและทํามาก่อนทั้งสิ้ น โดยสามารถสร้าง
คําถามวัดสมรรถภาพด้านนี้ ได้หลายลักษณะด้วยกัน ลักษณะของคําถามก็แตกต่างกันออกไปตาม
ชนิ ด ของความรู ้ ความจํา แต่ ก็ มี ล ัก ษณะร่ ว มกัน อยู่ อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ เป็ นคํา ถามที่ ใ ห้ ร ะลึ ก ถึ ง
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ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จาํ ได้ไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของคําศัพท์ นิ ยาม ระเบียบแบบแผน
หรื อหลักการทฤษฎีต่างๆ (ชวาล แพรัตกุล, 2526, น. 201-205)
เครื่ องมือที่ใช้วดั ความรู ้มีหลายชนิ ด แต่ละชนิ ดก็เหมาะสมกับการวัดความรู ้ตาม
คุ ณลักษณะซึ่ งแตกต่างกันออกไป ซึ่ งในที่ น้ ี จะกล่าวถึ งเครื่ องมื อที่ นิยมใช้กันเป็ นส่ วนใหญ่ คือ
แบบทดสอบ (Test) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 96-98)
แบบทดสอบคือ ชุดของสิ่ งเร้าที่นาํ ไปใช้กระตุน้ บุคคลให้ตอบสนองออกมา ชุด
ของสิ่ งเร้านี้มกั จะอยูใ่ นรู ปของข้อคําถาม ซึ่งอาจให้เขียนตอบ ให้แสดงพฤติกรรมหรื อพูดออกทาง
วาจาโดยสามารถวัดได้ สังเกตได้ และนําไปสู่ การแปลความหมายได้ แบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด ดังนี้
ชนิ ดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็ นแบบสอบถามที่มุ่ง
วัดความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองของบุคคล อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการเรี ยนการ
สอนว่าผูเ้ รี ยนได้เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้อะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการอย่างไร
แบบทดสอบประเภทนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ แบบทดสอบที่ ครู สร้ างขึ้นเอง
(Teacher made Test ) และแบบทดสอบที่เป็ นมาตรฐาน (Standardized Test) ซึ่ งอาจจะถามเนื้อหา
เหมือนกัน คือ ถามสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้รับการเรี ยนการสอน โดยจัดเป็ นกลุ่มพฤติกรรมได้ 6 ประเภท คือ
ความรู ้ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า
รู ปแบบของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ที่นิยมใช้มี 3 รู ปแบบคือ
1) แบบทดสอบปากเปล่า (Oral Test) เป็ นการทดสอบที่อาศัยการซักถาม
เป็ นรายบุคคล ใช้ได้ผลดีถา้ มีผเู ้ ข้าสอบจํานวนน้อย เพราะต้องใช้เวลามาก ถามได้รายละเอียดเพราะ
สามารถโต้ตอบกันได้
2) แบบเขียนตอบ (Paper-pencil Test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้กนั
ทัว่ ไป ซึ่งจะมีกระดาษและดินสอหรื อปากกาเป็ นอุปกรณ์ช่วยตอบ แบ่งได้ 2 แบบ คือ 1. แบบความ
เรี ยง (Eassay Type ) เป็ นการทดสอบที่ให้ผตู ้ อบได้รวบรวมเรี ยบเรี ยงคําพูดของตนเอง แสดงเจต
คติ และความคิดได้อย่างอิสระภายใต้หวั ข้อเรื่ องที่กาํ หนดให้
3) แบบจํากัดคําตอบ (Fixed – response Test) เป็ นแบบคําตอบที่มีคาํ ตอบ
ถูกภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดให้อย่างจํากัด แบ่งออกเป็ น 4 แบบ คือ แบบถูกผิด (True-False) แบบ
เติมคํา (Completion) แบบจับคู่ (Matching) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice)
ชนิ ดที่ 2 แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั
ศักยภาพระดับสู งสุ ดของบุคคลว่า สมรรถภาพในการเรี ยนรู ้มากน้อยเพียงใด และควรเรี ยนด้านใด
จึงจะประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1) แบบทดสอบความถนัดในการเรี ยน (Scholastic Aptitude Test) เป็ น
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แบบทดสอบความถนัดที่วดั ความสามารถทางวิชาการว่า มีความถนัดวิชาใดและสามารถเรี ยนไป
ได้มากน้อยเพียงใด
2) แบบทดสอบวัดความถนัดจําเพาะ (Spectific Aptitude Test) เป็ น
แบบทดสอบที่ใช้วดั ความสามารถพิเศษของบุคคล เช่น ความถนัดทางดนตรี ทางการแพทย์ ทาง
ศิลปะ เป็ นต้น
ชนิดที่ 3 แบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ของบุคคลต่อสังคม (Personal–social Test)
เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั เกี่ ยวกับบุคลิกภาพหรื อการปรับตนเองของบุคคลในสังคม มักอยู่ในรู ป
แบบทดสอบ
2.5.2 แนวคิด ทฤษฎีทศั นคติ
2.5.2.1 ความหมายของทัศนคติ
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงค์ (2546) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง ความพร้อมของสภาพ
จิตหรื อระบบประสาทที่จะตอบสนองทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อสิ่ งเร้าต่างๆ ซึ่ งสิ่ งเร้าอาจเป็ นคน
สัตว์ สิ่ งของ ลัทธิ ความเชื่อ ประเพณี หรื อสภาพใดๆ ก็ได้ และการแสดงทัศนคติออกมาให้ปรากฏ
โดยใช้ภาษาเป็ นสื่ อเรี ยกความคิดเห็นและสามารถวัดทัศนคติโดยพิจารณาจากความคิดเห็นที่เขา
แสดงออกมา
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท และคณะ (2536) กล่าวว่าลักษณะของทัศนคติเป็ นสิ่ งที่
เกิดจากการเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมิใช่เป็ นสิ่ งที่ติดตัวมาแต่กาํ เนิดเป็ นสภาพทาง
จิตใจที่มีอิทธิพลและมีความถาวรพอควรต่อการคิดและการกระทําของบุคคลเป็ นอันมาก
จําเนี ยร ช่วงโชติ และคณะ(2519, น. 17) กล่าวว่าทัศนคติคือ สภาพจิตใจหรื อ
ความรู ้ สึกนึ กคิดหรื อความเห็ นที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด พฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งต่อบุคคลหนึ่ ง
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลคณะหนึ่ งคณะใดจะเป็ นเอกเทศหรื อคละรวมกันก็ได้ เช่ น ความชอบ
ความนิ ยม ความไม่ชอบ ความไม่นิยม ความศรัทธา ไม่ศรัทธา ความหวังดี เป็ นต้น ซึ่ งจะแสดง
ออกมาเป็ นการกระทําอันเกิดจากทัศนคติที่มีอยู่
เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุ วรรณ (2529, น.7) อธิ บายว่าทัศนคติเป็ นสภาพ
ความพร้อมทางด้านจิตของบุคคล ซึ่ งเป็ นผลรวมของความคิดเห็นความเชื่อของบุคคลที่ถูกกระตุน้
ด้วยอารมณ์ความรู ้สึก และทําให้บุคคลพร้อมที่จะกระทําสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดหรื อเป็ นตัวกําหนดแนวโน้ม
ของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่ งนั้น สิ่ งนั้นในที่น้ ี
อาจจะเป็ นบุคคล สิ่ งของ การกระทํา สถานการณ์
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นิ ภ าวรรณ มนุ ญปิ จุ (2531, น.68) กล่าวว่าทัศนคติ หมายถึ ง ความสนใจ
ความรู ้สึก ท่าที ความชอบการให้คุณค่าหรื อปรับปรุ งค่านิยมที่ยึดถือ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
คน การเกิดพฤติกรรมด้านทัศนคติจะเป็ นไปตามขั้นตอนดังนี้ คือการรับรู ้หรื อการให้ความสนใจ
การตอบสนองด้วยความเต็มใจ พอใจ การให้ค่า การจัดกลุ่มคํา และการแสดงลักษณะตามค่านิยมที่
เชื่อถือ
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2520, น. 1) ให้ความหมายว่า ทัศนคติ เป็ นความเชื่ อ
ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่างๆ เช่น บุคคล สิ่ งของ การกระทํา สถานการณ์และสิ่ งอื่นๆ รวมทั้ง
ท่าที่แสดงออกที่บ่งถึงสภาพจิตใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
สมจิ ตต์ สุ พ รรณทัสน์ (2525) ให้ค วามหมายทัศ นคติ คื อ ความพร้ อ มที่ แ สดง
ออกมาของบุคคล หรื ออาการไม่แสดงออกของบุคคลอย่างหนึ่ งเสมอต่อบุคคลอื่นหรื อความคิด
ใด ๆ ก็ได้หากบุคคลจะกระทําหรื อแสดงออกอะไรสักอย่างออกมาต่อสิ่ งใด เขาย่อมมีแนวโน้มที่จะ
ทําตามทัศนคติที่มีต่อสิ่ งนั้น
องค์ประกอบของทัศนคติ แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ,
2520, น. 3)
1) องค์ ป ระกอบด้ า นพุ ท ธปั ญญา (Cognitive Component) ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่มนุษย์ใช้ในการคิด ความคิดอาจอยูใ่ นรู ปใดรู ปหนึ่งแตกต่างกัน
2) องค์ประกอบด้านท่าทีรู้สึก (Affective Component) ได้แก่อารมณ์
ความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดด้านบวกหรื อด้านลบ
3) องค์ประกอบด้านปฏิบตั ิ (Behavior Component ) เป็ นองค์ประกอบที่
มีแนวโน้มในทางปฏิบตั ิ หรื อถ้ามีสิ่งเร้าที่เหมาะสมจะเกิดการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามีทศั นคติ
ที่ดีต่อเป้ าหมายเขาก็จะมีความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมสนับสนุนออกมา
2.5.2.2 การวัดทัศนคติ
การวัดทัศนคติมีหลักการวัด ดังนี้ (อุทยั หิ รัญโต, 2519, น. 81) คือ ทิศทาง
(Direction ) หมายถึง ทัศนคติที่เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย ชอบหรื อไม่ชอบ องศา (Degree) คือการ
แสดงออกมากหรื อน้อย พอใจ ไม่พอใจ ในระดับมากน้อยเพียงใด ความแน่ นอน (Intensity) คือ
ความรู ้สึกชอบ ไม่ชอบ ลักษณะนี้ จะค่อนข้างแน่ นอน ไม่เปลี่ยนแปลงเร็ วในการวัดทัศนคติอาจใช้
วิธีวดั ที่แตกต่างกันดังนี้
1)ใช้ก ารสั ง เกตจากพฤติ ก รรมของบุ ค คล ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารที่ ท าํ ได้ย าก
ผลลัพธ์อาจยังสรุ ปไม่ได้แน่นอนว่าเป็ นทัศนคติ
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2) วิธีรายงานถ้อยคําพูดโดยการใช้แบบทดสอบหรื อการสัมภาษณ์ ซึ่งจะมี
ลักษณะแบบปรนัยเป็ นที่นิยมใช้กนั มากและใช้ได้กบั กลุ่มคนเป็ นจํานวนมาก
3) การแปลความ เป็ นวิธีแบบอัตนัย เหมาะสําหรับการใช้บุคคลในจํานวน
น้อย ต้องอาศัยเวลามาก โดยผูถ้ ูกวัดจะแสดงความรู ้สึกนึ กคิดและตอบคําถามได้อย่างไม่จาํ กัดด้าน
เวลาและเนื้อหา
2.5.2.2 วิธีวดั ทัศนคติโดยใช้วิธี ลิเคอร์ (Likert Method)
ไลเคอร์ท (Likert) ถือว่าผูม้ ีทศั นคติต่อสิ่ งใด โอกาสที่จะตอบเห็นด้วยกับข้อความ
ที่สนับสนุนสิ่ งนั้นมีมากและโอกาสที่จะตอบเห็นด้วยกับข้อความที่ต่อต้านสิ่ งนั้นก็จะมีนอ้ ย ลิเคอร์
จึงใช้การวัดทัศนคติจากเลือกคําตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อข้อความแต่ละข้อ เปรี ยบเทียบทัศนคติให้เป็ นคะแนนข้อความที่
สนับสนุ นคําตอบว่า เห็ นด้วยอย่างยิ่งให้ 5 คะแนน ลดลงเรื่ อยๆ จนถึงไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่งให้ 1
คะแนน ส่ วนข้อความที่ต่อต้าน ถ้าตอบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน ลดลงเรื่ อยๆ จนถึงเห็น
ด้วยอย่างยิง่ ให้ 1 คะแนน ดังนั้นคะแนนรวมของทุกข้อเป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นถึงทัศนคติของผูต้ อบ ใน
แบบวัดทัศนคติของแต่ละคน
ประเภทของทัศนคติ นัก จิ ตวิ ท ยาสังคมได้แ บ่ งทัศนคติ อ อกเป็ น 2 ประเภทคื อ
1) ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่
พร้อมจะเข้าหาเมื่อเกิดความรู ้สึกชอบหรื อพอใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2) ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่
พร้อมจะถอยหนี หรื อหลีกหนี เมื่อเกิดความรู ้สึกไม่ชอบ หรื อไม่พอใจต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดหรื อบุคคล
หนึ่งบุคคลใด
2.5.3 ทฤษฎีการปฏิบัติ
2.5.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ
ประภาเพ็ญ สุ ว รรณ (2534) ได้ใ ห้ข อ้ คิ ด เห็ น ว่า ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งความรู ้
ทัศนคติ และการปฏิบตั ิน้ นั คือ การที่บุคคลมีความรู ้เกิดขึ้น แต่ความรู ้เพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็ นข้อ
ยืนยันว่าบุคคลจะปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ตนรู ้เสมอไป ทัศนคติเป็ นตัวเชื่อมระหว่างความรู ้กบั การกระทํา
หรื อการปฏิ บตั ิ ถ้ามี ทศั นคติที่ดีรวมกับองค์ประกอบอื่ นๆ ที่จะกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิแล้วบุคคลจะมี
แนวโน้มที่จะกระทําหรื อปฏิบตั ิมากกว่าบุคคลที่มีทศั นคติไม่ดี ดังนั้น ความรู ้มีผลต่อการปฏิบตั ิท้ งั
ทางตรงและทางอ้อมสําหรับทางอ้อมมีทศั นคติเป็ นตัวกลางทําให้เกิดการปฏิบตั ิ
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อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2536) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ
และพฤติ กรรมในกระบวนการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ได้ให้ความสําคัญ 3 ตัวแปร คือความรู ้
(knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับการปฏิบตั ิ (Practice) บางครั้งเรี ยกว่าแบบจําลอง
KAP เป็ นการให้ความรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอนั นําไปสู่ พฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิในที่สุด
ชัยพร วิชชาวุธ (2523) ได้ให้คาํ จํากัดความของพฤติกรรม (Behavior) ว่าหมายถึง
การกระทําของมนุษย์ การกระทําทุกอย่างของมนุษย์ไม่ว่าการกระทํานั้น ผูก้ ระทํา กระทําโดยรู ้ตวั
หรื อ ไม่ รู้ ต ัว และไม่ ว่า คนอื่ น จะสัง เกตการณ์ ก ระทํา นั้น ได้ห รื อ ไม่ ก็ต าม การพู ด การเดิ น การ
กระพริ บตา การได้ยนิ การเข้าใจ การรู ้สึกโกรธ การคิด ฯลฯ ต่างเป็ นพฤติกรรมทั้งนั้น
โสภา ชูพิกุลชัย (2521, น. 2) ได้ให้คาํ จํากัดความของพฤติกรรม (Behavior) ว่า
หมายถึงการกระทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่ งสิ่ งที่มีชีวิตและบุคคลอื่นสามารถสังเกตได้หรื อใช้เครื่ องมือ
ทดลองได้ เช่น การหัวเราะ การร้องไห้ การกิน การเล่น การนอน ฯลฯ
นิ ภาวรรณ มนุญปิ จุ (2531, น. 76) กล่าวว่า การปฏิบตั ิของบุคคลเป็ นกิจกรรมที่
บุคคลสามารถแสดงออกให้ปรากฏซึ่งสังเกตเห็นได้และประเมินได้
2.5.3.2 การวัดการปฏิบตั ิ
การวัด การปฏิ บตั ิ เ ป็ นการประเมิ น การกระทํา กิ จ กรรมต่ า งๆ ของบุ ค คลที่ อ าจ
สังเกตเห็นได้หรื อไม่ก็ตาม จึงต้องอาศัยเครื่ องมือในการวัดผลที่มีหลักเกณฑ์และมีความเชื่อถือได้
เครื่ องมือที่ใช้วดั ผลการปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้ (วิรัตน์ ศรี นพคุณ, 2541, น. 39-44)
1) การสังเกต (Observation)
การสัง เกตเป็ นการพิ จ ารณาปรากฏการณ์ ต่างๆ ด้ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ไ ด้
ข้อมูลที่ตอ้ งการโดยจะต้องมีการวางแผนก่อนว่า จะสังเกตเหตุการณ์ใด มีจุดมุ่งหมายของการสังเกต
อย่างไร และจะสังเกตเมื่อไร เพราะจะทําให้การสังเกตนั้นได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุม
2) การจัดอันดับ (Ranking)
การจัดอันดับเป็ นวิธีการที่จะเรี ยงลําดับการปฏิบตั ิตนหรื อผลงานของผูถ้ ูก
ทดสอบในคุณสมบัติหนึ่ งๆ ตามที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งการจัดอันดับจะมีความเชื่อมัน่ สู งขึ้น ถ้าผูท้ าํ การ
ทดสอบสามารถแยกคุณสมบัติให้ละเอียดและจําเพาะเจาะจง
3) มาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
มาตราส่ วนประมาณค่า เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้กนั มากในการประเมินผล
ทางด้านการปฏิบตั ิโดยทัว่ ๆ ไปจะใช้มาตราประมาณค่าแบบตัวเลขหรื อใช้มาตราส่ วนประมาณค่า
แบบกราฟซึ่งจะต้องกําหนดคุณลักษณะที่จะวัดให้ชดั เจน ทั้งคุณลักษณะของวิธีการและคุณลักษณะ
ของผลงาน
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4) แบบสํารวจพฤติกรรม (Check Lists)
แบบสํารวจพฤติกรรม ประกอบด้วยรายการของพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่ งจะ
ทําให้ผสู ้ ังเกตบันทึกว่า พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นหรื อไม่ แต่ไม่มีการประเมินค่าสิ่ งที่เกิดขึ้นว่ามีความ
เข้มระดับใด
5) การบันทึก (Record)
การบันทึก เป็ นวิธีการที่ไม่ได้กาํ หนดรู ปแบบไว้อย่างชัดเจนเหมือนวิธี
อื่ น ๆ การบัน ทึ ก นั้น ควรทํา อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ชัด เจนขึ้ น และจะต้อ งบัน ทึ ก แต่
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นหรื อไม่เกิดขึ้นเท่านั้น จะไม่บนั ทึกความเห็นไว้ดว้ ย
2.5.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิ
นิภาวรรณ มนูญปิ จุ (2531, น. 68) แสดงความสัมพันธ์ของความรู ้ ทัศนคติและการ
ปฏิบตั ิได้ 4 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 ความสั มพันธ์ กบั ทัศนคติ ส่ งผลให้ เกิดการปฏิบัติ
K
A
P
ภาพที่ 2.7 สดงความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ส่ งผลให้เกิดการปฏิบตั ิ
ความรู ้มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ส่ งผลให้เกิดการปฏิบตั ิเช่น ประชาชนกลุ่มเสี่ ยง
มี ความรู ้ เรื่ อง สาเหตุ อาการ การติ ดต่อ การป้ องกันโรค ทําให้เกิ ดทัศนคติ ต่อการป้ องกันโรค
ส่ งผลให้มีพฤติกรรมป้ องกันโรคด้วย
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ลักษณะที่ 2 ความรู้และทัศนคติมีความสั มพันธ์ กนั ทําให้ เกิดการปฏิบัติตามมา
K
P

A
ภาพที่ 2.8 แสดงความรู ้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กนั ทําให้เกิดการปฏิบตั ิตามมา
ความรู ้และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กนั และทําให้เกิดการปฏิบตั ิตามมา ในกรณี น้ ี
ความรู ้ทศั นคติ ก็ตอ้ งดีดว้ ย จึงจะส่ งผลให้เกิดการปฏิบตั ิที่ดีที่ถูกต้อง ถ้าความรู ้ ทัศนคติ ไม่ดี ก็ไม่
ส่ งผลให้เกิ ดการปฏิบตั ิที่ดีได้ ในทํานองเดี ยวกัน ถ้าความรู ้ไม่ดี ทัศนคติดี ก็ไม่ส่งผลให้เกิ ดการ
ปฏิบตั ิได้ เพราะความรู ้กบั ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันจึงส่ งผลให้เกิดการปฏิบตั ิ
ลักษณะที่ 3 ความรู้ และทัศนคติ ต่ างก็ทําให้ เกิดการปฏิบัติได้ โดยที่ความรู้ และทัศนคติไม่
จําเป็ นต้ องมีความสั มพันธ์ กนั
K
P
A
ภาพที่ 2.9 ความรู ้และทัศนคติ ต่างก็ทาํ ให้เกิดการปฏิบตั ิได้ โดยที่ความรู ้และทัศนคติ
ไม่จาํ เป็ นต้องมีความสัมพันธ์กนั
ความรู ้ และทัศนคติ ต่างก็ทาํ ให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ได้ โดยที่ ความรู ้ และทัศนคติ ไม่
จําเป็ นต้องมีความสัมพันธ์กนั ถ้าความรู ้ดีสามารถส่ งผลให้เกิ ดการปฏิบตั ิได้ และถ้าทัศนคติดีก็
ส่ งผลให้เกิ ดการปฏิบตั ิได้เช่ น ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงมีความรู ้เรื่ อง สาเหตุ อาการ การติดต่อ ความ
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รุ นแรงของโรคและวิธีการป้ องกันที่ถูกต้อง จะส่ งผลให้เกิดการปฏิบตั ิต่อการป้ องกันโรคได้และ
ทัศนคติในการป้ องกันโรคดีกส็ ่ งผลให้เกิดการปฏิบตั ิที่ถูกต้องได้ โดยไม่ตอ้ งมีความสัมพันธ์กนั
ลักษณะที่ 4 ความรู้ มีผลต่ อการปฏิบัติท้ังทางตรงและทางอ้ อม สํ าหรับทางอ้ อมมีทัศนคติ
เป็ นตัวกลางทําให้ เกิดการปฏิบัติตามมา
A
K
K =ความรู ้
A = ทัศนคติ
P = การปฏิบตั ิ

P

ภาพที่ 2.10 ความรู ้มีผลต่อการปฏิบตั ิท้ งั ทางตรงและทางอ้อม สําหรับทางอ้อมมีทศั นคติเป็ น
ตัวกลางทําให้เกิดการปฏิบตั ิตามมา
ความรู ้มีผลต่อการปฏิบตั ิท้ งั ทางตรงและทางอ้อม สําหรับทางอ้อมมีทศั นคติเป็ น
ตัวกลางทําให้เกิดการปฏิบตั ิตามมา จากความสัมพันธ์ของความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิที่เกิดจาก
การเรี ยนรู ้ประสบการณ์และความเชื่อของบุคคลนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้ท้ งั สิ้ น ต่างกันก็เพียงรู ปแบบ
ที่ทาํ ให้เกิดการไปปฏิบตั ิเท่านั้น

2.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.6.1 งานวิจัยเกีย่ วกับนวัตกรรมการสื่ อสาร
หนังสื อรายงานการวิจยั Mobile Messaging Futures 2012-2016 Analysis and growth
forecasts for mobile messaging markets worldwide (Sudhir Kumar, 2013, p. 349) ได้กล่าวถึง
เหตุผลที่ทาํ ให้ SMS เป็ นเครื่ องมือที่จะสามารถเติบโตได้อีกในอนาคตและคุณสมบัติเฉพาะของ
SMS ไว้ว่า SMS จะยังคงอยูอ่ ย่างยิง่ ใหญ่ดว้ ยเหตุผลง่ายๆ คือ มันสามารถอยูท่ ี่ไหนก็ได้ทุกหนทุก
แห่ งอย่างแน่ นอนในทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ และสามารถเข้าถึง SMS ได้ดว้ ยเครื่ องโทรศัพท์
มากที่สุด ตั้งแต่เบสิ กโฟนจนถึงสมาร์ ทโฟน ซึ่ งบางที่อาจจะเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากที่สุด และสามารถ
ใช้ได้กบั ทุกระบบสัญญาณโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็ นเก่าหรื อใหม่ อนาคตของการบริ การด้านข้อความ
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ขึ้นอยู่กบั ผูส้ ่ งและผูร้ ับต้องที่อุปกรณ์หรื อโปรแกรมที่เหมือนกัน และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการ
บริ การในอนาคตเราเชื่อใจได้วา่ จะเป็ นการบริ การที่ผรู ้ ับได้รับสารทันที ขณะที่สารของผูส้ ่ ง SMS มี
สถานะที่เฉพาะเจาะลงระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับ
2.6.1.1 การสื่ อสารสุ ขภาพ
Michie (2012)ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง Characterising the ‘Txt2Stop’ Smoking
Cessation Text Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change Techniques โดยมี
ผลการวิจยั ว่า โปรแกรมการส่ งข้อความสั้น ‘Txt2Stop’ ที่ใช้ในการทําวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผูท้ ี่
ร่ วมโปรแกรมมี โอกาสในการหยุดสู บบุหรี่ มากกว่าปกติ 2เท่า ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สําคัญในการอธิ บาย
ลักษณะเนื้ อหาของข้อมูลในแง่ของเทคนิ คการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง (BCTs) สําหรั บ
วัตถุประสงค์การพัฒนาในอนาคต
Wright (2011, p. 534-541)ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง Text messaging for HIV prevention
with Young Black Men: Formative Research and Campaign Development โดยมีขอ้ มูลการกําการ
ศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ เพื่ออธิ บายถึงการวิจยั และพัฒนาการรณรงค์การศึกษานําร่ องเพื่อทดสอบความ
เป็ นไปได้ในการทดสอบการใช้โทรศัพท์มือถือส่ งข้อความเพื่อที่จะสนับสนุ นส่ งเสริ มการป้ องกัน
เชื้อ HIV ในกลุ่มวัยรุ่ นชายแอฟริ กนั อเมริ กนั ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเปิ ดรับในการ
รั บข้อ ความสําหรั บ การรณรงค์ก ารป้ องกัน HIV
ซึ่ งสิ่ งที่ ต ามมาคื อการศึ ก ษาเพื่ อ ทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพในการส่ งข้อความดังกล่าวต่อพฤติกรรมเสี่ ยง และถ้ามีประสิ ทธิ ภาพก็จะทําให้การ
รณรงค์ดงั กล่าวมีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันพฤติกรรมเสี่ ยงดังกล่าว
กองโภชนาการ (กองโภชนาการ, 2550) ได้ศึกษาภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานใน
กลุ่มบุคคลวัยทํางานสังกัดกรมอนามัย (ส่ วนกลาง) 14 หน่ วย ประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
ชาย 287 คน หญิง 672 คนอายุระหว่าง 20–60 ปี ผลการศึกษาพบว่า ภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน
ร้อยละ 15 ภาวะโภชนาการมาตรฐานร้อยละ 40 และภาวะโภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ
34 ส่ วนพฤติกรรมการบริ โภคไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนัก และพบว่ายิ่งอายุมากขึ้น
แนวโน้มเป็ นโรคอ้วนมากขึ้น เพศชายเป็ นโรคอ้วนมากกว่าเพศหญิงในทุกกลุ่มอายุ ลูกจ้างเป็ นโรค
อ้วนมากกว่าข้าราชการ
ชุติมา วัชรกุล และ เบญจามุกตพันธุ์ (2550) ได้ศึกษาภาวะโภชนาการและทัศนคติ
ต่อรู ปร่ างของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตเทศบาลนครขอนแก่น จํานวน 709 คน พบว่า
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 70.2 เป็ นเพศหญิง กลุ่มภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มีทศั นคติไม่
เหมาะสมมากกว่ากลุ่มอื่น กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะโภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์เห็นว่าอ้วนเป็ นเรื่ องที่น่า
อาย ส่ วนในกลุ่มภาวะโภชนาการตามเกณฑ์เห็นว่าผอมลงชีวิตจะดีข้ ึน ทุกกลุ่มภาวะโภชนาการมี
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การใส่ ใจในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าให้เข้ากับรู ปร่ างของตนเอง และคิดว่ารู ปร่ างมีผลต่อการเข้าสังคม
เอกราช ดีเลิศ (2552)ได้สรุ ปผลการวิจยั เรื่ องผลของการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องโภชนาการของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 4 ไว้ดงั นี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องโภชนาการก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 ที่เรี ยนแบบบูรณาการพบว่า หลังการเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้ ด้านทัศนคติและด้านการ
ปฏิบตั ิสูงขึ้น และเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องโภชนาการก่อนและหลังการ
เรี ย นแบบบู รณาการก็พบว่า คะแนนเฉลี่ ย ด้านความรู ้ ด้านทัศนคติ และด้านการปฏิ บตั ิ มี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องโภชนาการของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนแบบบูรณาการกับการเรี ยนแบบปกติพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านความรู ้ ด้านทัศนคติและด้านการปฏิบตั ิมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบ
ปกติ และเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องโภชนาการของนักเรี ยนที่เรี ยนแบบ
บูรณาการกับนักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติกพ็ บว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านความรู ้ ด้านทัศนคติและ
ด้านการปฏิบตั ิ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนที่เรี ยนเรื่ อง
โภชนาการแบบบูรณาการ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการโดยรวมอยูใ่ น
ระดับดีมาก
2.6.2 งานวิจัยเกีย่ วกับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติ
Peterand (2006) ทํา การศึ ก ษาความชุ ก และการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ โรคอ้ว นในสถานบริ ก าร
สุ ขภาพปฐมภูมิ จํานวน 600 คน พบว่า ร้อยละ 39 มีภาวะอ้วนอันตราย ร้อยละ 30 มีภาวะนํ้าหนัก
เกิน ความพึงพอใจในรู ปร่ างมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีมวลกาย (P< 0.001) และร้อยละ 46 ของ
คนอ้วนมีความสุ ขกับรู ปร่ างของตนเอง
Kim and Sakong (2006) ทําการศึกษาวิถีชีวิตและการรับรู ้เกี่ยวกับโรคอ้วนของคนงานชาย
ในโรงงาน ผลิตปลอกคอสุ นขั พบว่า คนงานชายมีการสู บบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นประจํา ร้อยละ
32 มีภาวะนํ้าหนักเกิน คนงานที่มีน้ าํ หนักเกินร้อยละ54 สู บบุหรี่ ร้อยละ 88.5 ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อย
ละ 37.5 ไม่ออกกําลังกาย มีการรับรู ้เกี่ยวกับโรคอ้วนเพียงร้อยละ 36.5
Mohamed and Rekia (2006) ทําการศึกษาความพึงพอใจต่อรู ปร่ างและอิทธิ พลทาง
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อความอ้วนในผูห้ ญิงชาวโมร็ อกโก จํานวน 249 คน พบว่า ปั จจัย
หลักที่ทาํ ให้ผหู ้ ญิงชาวโมร็ อกโกเป็ นโรคอ้วนมาจากการเลียนแบบมารดา ผูช้ ายและลักษณะของ
เสื้ อผ้าที่สวมใส่

55
Kirk and others (2008) ทําการศึกษาการรับรู ้เกี่ยวกับรู ปร่ างและทัศนคติต่อโรคอ้วนใน
กลุ่มประชาชนเป้ าหมาย จํานวน 73 คน เปรี ยบเทียบกับกลุ่มพยาบาล จํานวน 34 คนพบว่า
ค่าเฉลี่ยทัศนคติโดยใช้แบบวัด BAOP มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรเป้ าหมายกับ
กลุ่มพยาบาล โดยกลุ่มประชากรเป้ าหมายมีค่าเฉลี่ย 13.9 (S.D. 5.3) กลุ่มพยาบาลมีค่าเฉลี่ย14.3
(S.D. 4.6)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิ จ ัย เรื่ อง ผลของนวัตกรรมการสื่ อ สารเรื่ อ งภาวะโภชนาการเกิ น ที่ มีผ ลต่ อ ความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตั ิของเด็กประถมศึกษาตอนปลายเป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง(Quasi-Experimental
Design)โดยจะมี ก ารทํา แบบทดสอบก่ อ นและหลัง ทํา การทดลองเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการสื่ อสารผ่านช่ องทาง SMS เรื่ องภาวะโภชนาการเกิ นของเด็ก
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยมีการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 109,557 คนจากจํานวนโรงเรี ยนทั้งหมด 438 โรงเรี ยน (สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร,
2557)
กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกโดยการสุ่ มแบบเจาะจง Purposive sampling จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6ภาคเรี ยนที่ 2ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนนาหลวงเขตทุ่ง
ครุ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 220คน ที่มีความพร้อมด้านโทรศัพท์ติดตามตัว (โทรศัพท์มือถือ) และ
เนื่ องจากโรงเรี ยนนาหลวงมีโครงการเด็กไทยไร้พุง อยู่ในแผนกิ จกรรมประจําปี การศึกษา 2557
เช่นเดียวกับโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีการจัดตารางอาหารเช้าและกลางวันบริ การฟรี
เช่นเดียวกับโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับโภชนาการในวิชาสุ ขศึกษา
ด้วยหลักสู ตรและตําราเช่นเดียวกับโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร และยังมีการจัดนักเรี ยนแต่
ละห้องแบบคละความสามารถ
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1) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และการทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบทดสอบและแบบวัดความรู ้ทศั นคติและ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ ประกอบกับเนื้ อหาเรื่ องโภชนาการที่บรรจุอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลการส่ ง SMS ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเครื่ องมือร่ วมกับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านโภชนาการและการวัด
และการประเมินผล โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
(1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุ ชาติโสมประยูร
ข้าราชการบํานาญ
(2) รองศาสตราจารย์ดร.เทพวาณี หอมสนิท
สังกัดคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนาสรายุทธพิทกั ษ์
สังกัดคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพสิ ริ กาญจนวาสี
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(5) ครู วลั ภา สิ งหธรรมสารสังกัดโรงเรี ยนดาราคาม
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
(1) เพศ
(2) อายุ
(3) ระดับชั้นที่ศึกษา
ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้
(1) โภชนาการและโภชนบัญญัติ
(2) ภาวะโภชนาการเกิน
ในการสร้างแบบทดสอบผูว้ ิจยั ดําเนินการดังนี้
(1) สร้างแบบทดสอบความรู ้เรื่ องโภชนาการเป็ นแบบสอบมีลกั ษณะเป็ น
ปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือกมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนโดยตอบตัวเลือกถูกตรงตามเฉลยให้ 1 คะแนน
ตอบตัวเลือกผิดไม่ตอบหรื อตอบมากกว่า1ตัวเลือกให้ 0 คะแนนซึ่ งในขั้นต้นผูว้ ิจยั ได้สร้างข้อสอบ
จํานวน 40 ข้อ
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(2) นําแบบทดสอบความรู ้เรื่ องโภชนาการที่สร้างขึ้นนําไปให้อาจารย์ที่
ปรึ ก ษาพิ จ ารณาตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาความสอดคล้อ งกับ จุ ด ประสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรม
ลักษณะการใช้คาํ ถามตัวเลือกตัวลวงพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดและความถูกต้องด้านภาษาพร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะนํามาปรับปรุ ง
(3) นําแบบทดสอบความรู ้เรื่ องโภชนาการที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคล้องกับจุดประสงค์
เชิ งพฤติกรรมลักษณะการใช้คาํ ถามตัวเลือกตัวลวงพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดและความถูกต้องด้าน
ภาษานํามาปรับปรุ งแก้ไขและตัดข้อที่ไม่เหมาะสมออกทําการคัดเลือกข้อทดสอบจนได้ขอ้ สอบที่มี
ความสมบูรณ์จาํ นวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบวัดทัศนคติ
(1) โภชนาการและโภชนบัญญัติ
(2) ภาวะโภชนาการเกิน
ในการพัฒนาแบบวัดทัศนคติของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการผูว้ ิจยั ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดกรอบการสร้างแบบวัดทัศนคติโดยศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้าง
จากตําราเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(2) สร้างแบบวัดทัศนคติของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการตามวิธีของลิเคอร์ท
(Likert’s Scale) ซึ่งเป็ นแบบวัดมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับคือ
เห็นด้วยอย่างยิง่

หมายถึง

เห็นด้วย

หมายถึง

ไม่เห็นด้วย

หมายถึง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

หมายถึง

นักเรี ยนมีความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
ตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด
นักเรี ยนมีความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
กับตรงกับข้อความนั้น
นักเรี ยนมีความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น
นักเรี ยนมีความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาที่สุด
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กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นในแต่ละข้อความในแบบวัดทัศนคติของ
นักเรี ยนเรื่ องโภชนาการดังนี้
ในข้อความที่เป็ นข้อความทางบวก
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 4 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 1 คะแนน
ในข้อความที่เป็ นข้อความทางลบ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้
ไม่เห็นด้วย
ให้
เห็นด้วย
ให้
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

กําหนดเกณฑ์การตัดสิ นทัศนคติเรื่ องโภชนาการพิจารณาตามเกณฑ์ตดั สิ นดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนนวัดทัศนคติการตัดสิ นทัศนคติเรื่ องโภชนาการ
1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.0

มีทศั นคติเรื่ องโภชนาการในระดับตํ่า
มีทศั นคติเรื่ องโภชนาการในระดับปานกลาง
มีทศั นคติเรื่ องโภชนาการในระดับสู ง
มีทศั นคติเรื่ องโภชนาการในระดับสู งมาก

(3) นําแบบวัดทัศนคติของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นในขั้นต้นมี
ข้อคําถามจํานวน40 ข้อไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาความ
สอดคล้องกับจุ ดประสงค์เชิ งพฤติกรรมลักษณะการใช้คาํ ถามพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดและความ
ถูกต้องด้านภาษาพร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะนํามาปรับปรุ งแก้ไข
(4) นําแบบวัดทัศนคติของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาความสอดคล้องกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมลักษณะการใช้คาํ ถามพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดและความถูกต้องด้านภาษา
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(5) นําข้อแนะนําที่รวบรวมได้จากผูท้ รงคุณวุฒิมาปรับปรุ งแก้ไขและตัดข้อที่
ไม่เหมาะสมออกทําการคัดเลือกข้อทดสอบจนได้ขอ้ ทดสอบที่มีความสมบูรณ์จาํ นวน 15ข้อ
(6) สรุ ปข้อแนะนําจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ตอนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตน
(1) โภชนาการและโภชนบัญญัติ
(2) ภาวะโภชนาการเกิน
ในการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการผูว้ ิจยั
ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดสร้างแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิโดยศึกษาแนวคิดและวิธีการ
สร้างตําราเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(2) สร้างแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการเป็ น
แบบวัดมาตราประเมินค่า(Rating Scale) 4 อันดับคือ
ปฏิบตั ิเป็ นประจํา
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง
ไม่เคยปฏิบตั ิเลย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบตั ิ6-7วันต่อสัปดาห์
ปฏิบตั ิ3-5วันต่อสัปดาห์
ปฏิบตั ิ1-2วันต่อสัปดาห์
ไม่ได้ปฏิบตั ิเลย

กํา หนดเกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ใ นแต่ ล ะข้อ ความในแบบสํา รวจ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการดังนี้
ในข้อความพฤติกรรมการปฏิบตั ิที่เป็ นข้อความทางบวกกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ปฏิบตั ิเป็ นประจํา
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง
ไม่เคยปฏิบตั ิเลย

ให้คะแนน 4
ให้คะแนน 3
ให้คะแนน 2
ให้คะแนน 1

ในข้อความพฤติกรรมการปฏิบตั ิที่เป็ นข้อความทางลบกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

61
ปฏิบตั ิเป็ นประจํา
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง
ไม่เคยปฏิบตั ิเลย

ให้คะแนน 1
ให้คะแนน 2
ให้คะแนน 3
ให้คะแนน 4

กําหนดเกณฑ์การตัดสิ นพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการพิจารณาตามเกณฑ์ตดั สิ น
ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการการตัดสิ นการนําไปปฏิบตั ิตนเรื่ อง
โภชนาการ
1.00-1.49 มีการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ
1.50-2.49 มีการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ
2.50-3.49 มีการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ
3.50-4.0 มีการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ

อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งปรับปรุ ง
อยูใ่ นระดับพอใช้
อยูใ่ นระดับดี
อยูใ่ นระดับดีมาก

(3) นําแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นในขั้นต้นมีขอ้ คําถามจํานวน 40 ข้อไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อหาความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้จุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมลักษณะการใช้คาํ ถาม
พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดและความถูกต้องด้านภาษาพร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะนํามาปรับปรุ งแก้ไข
(4) นําแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการที่ปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วนําไปให้ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาความ
สอดคล้องกับจุ ดประสงค์เชิ งพฤติ กรรมลักษณะการใช้คาํ ถามพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดและความ
ถูกต้องด้านภาษา
(4) นําคําแนะนําที่รวบรวมได้จากผูท้ รงคุณวุฒิมาปรับปรุ งแก้ไขและตัดข้อที่
ไม่เหมาะสมออก
(5) ทําการคัดเลือกข้อทดสอบจนได้ขอ้ ทดสอบที่มีความสมบูรณ์จาํ นวน
15 ข้อ
(6) สรุ ปคําแนะนําจากผูท้ รงคุณวุฒิ
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3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง(Quasi – Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัด
ก่อนและหลังการทดลอง (The Pretest – Posttest Design) ดังแบบการทดลอง
แสดงแบบการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
การวัดก่อนการทดลอง
การวัดหลังการทดลอง
E
O1
X
O2
E = กลุ่มทดลอง
O1 = ค่าที่สงั เกตหรื อผลที่วดั ได้ก่อนการทดลอง(KAP)
O2 = ค่าที่สงั เกตหรื อผลที่วดั ได้หลังการทดลอง(KAP)
X = ตัวแปรที่จดั กระทํา
ตัวแปรจัดกระทํา (X) ได้แก่การส่ งข้อความสั้น (SMS) ด้วยตนเองตามสาระการเรี ยนรู ้เรื่ อง
โภชนาการในกลุ่มผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบตั ิการ iOSผ่านโปรแกรม Group SMS! ของ
ผูพ้ ฒ
ั นา Cedars โดยบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างลงในโปรแกรม โดย
โปรแกรมสามารถแสดงสถานการณ์รับ-ส่ งข้อความว่าผูร้ ับข้อความได้รับข้อความแล้วหรื อยัง ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ก่อนการทดลองผูว้ ิจยั ทําการทดสอบก่อนทดลอง (Pre-test)กับกลุ่มทดลอง
2) ดําเนิ นการส่ งข่าวสารสุ ขภาพเกี่ยวกับเรื่ องโภชนาการทุกวันๆ ละ 1 ข้อความ
เป็ นเวลา 1 เดือนให้กลุ่มทดลองจํานวน 220 คน ซึ่งประกอบด้วยข้อความดังนี้
วันที่ 1 สวัสดีครับนักเรี ยนทุกคนครับ ขอต้อนรับเข้าสู่บริ การ SMS ฟรี เกี่ยวกับ
ข่าวสารเรื่ องโภชนาการโดยครู เอกราช ดีเลิศ(ไม่นบั เป็ นข่าวสารเรื่ องโภชนาการ)
วันที่ 2 ข้าว ขนมปัง ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยวกินแทนกันได้ให้พลังงานเหมือนกันครับ
วันที่ 3 ไขมันมีประโยชน์ช่วยละลายวิตามินบางชนิด แต่ตอ้ งรับประทานน้อยๆ
วันที่ 4 นํ้ามะนาวไม่สามารถทําให้เนื้อสุ กได้ นํ้าอัดลมมีกรดคาร์บอนิกกัด
กระเพาะได้
วันที่ 5 นํ้าส้มสายชูปลอมจะทําให้ใบผักชีที่ใส่ ลงไปไหม้เกรี ยม ผักและผลไม้
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ช่วยในการขับถ่าย
วันที่ 6 เนื้อ นม ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง ให้โปรตีน ผักผลไม้ให้โปรตีนและเกลือแร่
วันที่ 7 ข้าว แป้ ง นํ้าตาล เผือก มัน ขนมปัง ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว ให้สารอาหาร
คาร์โบไฮเดรต
วันที่ 8 การควบคุมนํ้าหนัก กินอาหาร 3มื้อ แต่ม้ือเย็นน้อยที่สุด ออกกําลังกาย
30นาที
วันที่ 9 ความเชื่อเรื่ องห้ามกินข้าวเหนียวและไข่ขณะเป็ นแผล แพทย์ระบุวา่ ไม่
เป็ นความจริ ง
วันที่ 10 สวัสดีปีใหม่ครับ อาหารดี ออกกําลังดี อารมณ์ดี 3อ นี้ชีวิตดีแน่ครับ
วันที่ 11 นํ้ามัน เนย มาการี น วิปครี ม กะทิ มันหมู ครี มต่างๆ ให้สารอาหารไขมัน
วันที่ 12 มื้อเช้าสําคัญที่สุดป้ องกันสมองเสื่ อม อาหารที่ดีไม่จาํ เป็ นต้องมีราคาแพง
วันที่ 13 ของหมักดองทําให้ทอ้ งเสี ยได้หากไม่สะอาด กุนเชียงสี แดงจัดอาจมีดิน
ปะสิ ว
วันที่ 14 การปฏิบตั ิตามหลักโภชนบัญญัติ ทําให้สุขภาพดี กะทิให้ไขมัน ลูกกวาด
ทําให้ฟันผุ
วันที่ 15 ธงโภชนาการคือรู ปสามเหลี่ยมหัวทิ่มแบ่งเป็ น 4ชั้น ชั้นที่ 1 คือพวกข้าว
แป้ ง
วันที่ 16 ธงโภชนากามรชั้นที่ 2 คือผักผลไม้ ชั้นที่ 3 คือเนื้อ นม ไข่ ปลา ชั้นที่ 4
เค็ม หวาน มัน
วันที่ 17 ธงโภชนาการชั้น 1 คาร์โบไฮเดรต ชั้น 2 เกลือแร่ วิตามิน ชั้น 3 โปรตีน
ชั้น 4 ไขมัน
วันที่ 18 การกินอาหารตามธงโภชนาการ กินจากมากไปหาน้อย เรี ยงจากชั้นที่ 1
ไปชั้นที่ 4
วันที่ 19 ธงโภชนาการชั้นที่ 4 ยอดแหลมของธง ได้แก่ไขมัน นํ้าตาล เกลือกินน้อย
ที่สุด
วันที่ 20 นมถัว่ เหลืองให้โปรตีน ขนมสี ฉูดฉาดอาจอันตราย แกงเขียวหวานกะทิมี
ไขมัน
วันที่ 21 โภชนบัญญัติ 9 ประการคือ 1กินครบ5หมู่ หลากหลาย 2ข้าวเป็ นหลัก 3
ผักผลไม้
วันที่ 22 โภชนบัญญัติ 9 ประการ ข้อ4 กินปลา ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง เนื้อไม่มนั 5นม
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สมวัย 6ไขมันพอควร
วันที่ 23 โภชนบัญญัติ 9 ประการ ข้อ7 หลีกเลี่ยงหวานเค็มจัด 8กินสะอาดไม่
ปนเปื้ อน
วันที่ 24 โภชนบัญญัติ 9 ประการ ข้อ9 งดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมานะครับ
วันที่ 25 เคี้ยวอาหารให้ละเอียดทําให้อิ่มเร็ วขึ้น ไม่พดู ขณะอาหารอยูใ่ นปากครับ
วันที่ 26 นํ้าวันละ 8แก้ว หลีกเลี่ยงอาหารริ มถนนและขนมกรุ บกรอบ ทอฟฟี่
ปลาร้าดิบ
วันที่ 27 อาหารหลัก 5หมู่ 1เนื้อนมไข่ถวั่ 2ข้าวแป้ งนํ้าตาลเผือกมัน 3ผัก 4ผลไม้
วันที่ 29 หมู่ท่ี5 ไขมันมีความสําคัญช่วยละลายวิตามิน ADEK
วันที่ 30 เหนียวไก่ทอด กุย้ ช่ายทอด กล้วยทอด หมูยา่ งมันๆ ลูกชิ้นทอด มีไขมันสู ง
วันที่ 31 อาหารกระป๋ องบุบไม่ควรกิน ตักอาหารด้วยช้อนกลาง นํ้าอัดลมทําให้
อ้วนได้
3.3 หลังการทดลองผูว้ ิจยั ทําการทดสอบหลังทดลอง (Post-test) กับกลุ่มทดลอง
3.4 นําคะแนนแบบทดสอบและแบบวัดไปทดสอบค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั

3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
การวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล เชิ งปริ ม าณวิเ คราะห์ ด้ว ยโปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร์ สํา เร็ จ รู ปเพื่ อ
เปรี ยบเทียบคะแนนเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู ้ทศั นคติและพฤติกรรมการปฏิบตั ิตน
เรื่ องโภชนาการก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิ ติ.05 และหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s Correlation
Coefficient)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องผลของนวัตกรรมการสื่ อสารเรื่ องภาวะโภชนาการเกินที่มีผลต่อความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตั ิของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
แบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี้
4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล

4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม
ตัวอย่าง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ทดลอง

100

120

220

ร้อยละ

45.45

54.55

100

ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรี ยนเพศชายจํานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.45 และนักเรี ยนเพศหญิงจํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.55 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 220 คน
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4.2 ผลการวิเคราะห์ คะแนนและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบร้อยละของคะแนนความรู ้ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังการ
ทดลอง (n=220)
ตอบถูก(%)
ข้ อคําถาม

ตอบผิด(%)

ก่อน หลัง ก่อน หลัง

1. การรับประทานอาหารตามหลักอาหารหลัก 5 หมู่ได้แก่การปฏิบตั ิตามข้อใด

87.7

96.8

12.3

3.2

2. การรับประทานเนื้ อสัตว์นมและไข่จะได้สารอาหารประเภทใด

95.5

97.3

4.5

2.7

3. สารอาหารคาร์ โบไฮเดรตจะมีอยูใ่ นอาหารประเภทใด

87.3

94.5

12.7

5.5

4. อาหารข้อใดให้สารอาหารประเภทเดียวกับข้าวแป้ งเผือกและมัน

84.1

93.6

15.9

6.4

5. ข้อใดเป็ นความสัมพันธ์ที่ถกู ต้องเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
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90.5

35

9.5

6. เพื่อนของนักเรี ยนมีภาวะนํ้าหนักเกินนักเรี ยนจะแนะนําให้เพื่อนแก้ไขปั ญหาภาวะนํ้าหนักเกินอย่างไร

53.2

86.8

46.8

13.2

7. อาหารในข้อใดให้สารอาหารประเภทไขมัน

54.1

83.2

45.9

16.8

8. จากภาพด้านบนหมายเลข 1 คืออาหารในข้อใด

53.2

86.8

46.8

13.2

9. จากภาพด้านบนหมายเลข 2 คืออาหารในข้อใด

53.6

83.2

46.4

16.8

10. จากภาพด้านบนหมายเลข 4 คืออาหารในข้อใด

54.1

79.5

45.9

20.5

11. ความสัมพันธ์ระหว่างธงโภชนาการและสารอาหารในข้อใดถูกต้อง

23.6

78.2

76.4

21.8
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ตอบถูก(%)
ข้ อคําถาม
12. “ในหนึ่งวันถ้านักเรี ยนรับประทานข้าวประมาณ 3 จานปลาทูทอด 1 ตัวไข่ตม้ 1 ฟอง

ตอบผิด(%)

ก่อน หลัง ก่อน หลัง
54.5

86.8

45.5

13.2

13. นักเรี ยนควรหลีกเลีย่ งอาหารในข้อใดต่อไปนี้

71.4

92.3

28.6

7.7

14. นักเรี ยนควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใดต่อไปนี้

51.8

86.8

48.2

13.2

พริ กสดที่อยูใ่ นนํ้าส้มสายชูน้ นั สี ซีดและเปื่ อยยุย่ มากนักเรี ยนจะทําอย่างไรเพราะเหตุใด

55.5

91.8

44.5

8.2

16. การปฏิบตั ิตามหลักโภชนบัญญัติได้แก่การปฏิบตั ิตามข้อใด

88.6

96.8

11.4

3.2

17. นักเรี ยนควรรับประทานอาหารข้อใดที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกับขนมจีน
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91.4

35

8.6

18. นักเรี ยนควรรับประทานอาหารข้อใดที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน

74.5

93.6

25.5

6.4

19. นักเรี ยนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนักเรี ยนควรเลือกรับประทานอาหารตามข้อใด

68.2

90.9

31.8

9.1

71.4

94.1

28.6

5.9

ไก่ยา่ ง 1 ชิ้นผัดผักรวมมิตร 1 จานส้มกล้วยและฝรั่งอย่างละ 1 ผลและนมสด 1แก้ว” แสดงว่า
นักเรี ยนปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมตามสัดส่ วนธงโภชนาการหรื อไม่เพราะเหตุใด

15. นักเรี ยนรับประทานก๋ วยเตี๋ยวที่ร้านแห่ งหนึ่ งเมื่อเปิ ดถ้วยเครื่ องปรุ งนํ้าส้มสายชูปรากฏว่า

20. โภชนบัญญัติขอ้ ที่6 บอกไว้วา่ “รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร” นักเรี ยนเห็นด้วย

หรื อไม่เพราะเหตุใด

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนด้านความรู ้เกี่ยวกับโภชนาการหลัง
ได้รับข้อมูลข่าวสารโภชนาการเกินผ่านทาง SMS สู งขึ้น โดยมีร้อยละของคะแนนด้านความรู ้เรื่ อง
โภชนาการหลังทดลองสูงขึ้นทุกข้อ
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อก็จะพบว่าร้อยละของคะแนนความรู ้ที่เพิ่มมากที่สุดได้แก่ขอ้ ที่ 11
เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างธงโภชนาการและสารอาหารในข้อใดถูกต้อง”โดยที่ก่อนทดลองมี
คะแนนตอบถูกร้อยละ 23.6 หลังทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 78.2 ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.6
รองลงมาคือข้อ 15 เรื่ อง “นักเรี ยนรับประทานก๋ วยเตี๋ยวที่ร้านแห่ งหนึ่ งเมื่อเปิ ดถ้วยเครื่ องปรุ ง
นํ้าส้มสายชูปรากฏว่าพริ กสดที่อยู่ในนํ้าส้มสายชูน้ นั สี ซีดและเปื่ อยยุ่ยมากนักเรี ยนจะทําอย่างไร
เพราะเหตุใด”โดยที่ก่อนทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 55.5 หลังทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ
91.8 ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.3 สําหรับลําดับสามได้แก่ขอ้ 14 เรื่ อง “นักเรี ยนควรเลือกรับประทาน
อาหารในข้อใดต่อไปนี้” โดยที่ก่อนทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 51.8 หลังทดลองมีคะแนนตอบ
ถูกร้อยละ 86.8 ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 โดยมีขอ้ 2 เรื่ อง “การรับประทานเนื้ อสัตว์นมและไข่จะได้
สารอาหารประเภทใด” เป็ นลําดับสุ ดท้าย โดยที่ก่อนทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 95.5 หลัง
ทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 97.3 ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 อาจเนื่ องมาจากก่อนการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู ้อยูใ่ นระดับสู งอยูแ่ ล้ว
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ตารางที่ 4.3 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทัศนคติของ
กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อนและหลังทดลอง (n=220)
ข้ อคําถาม

1.

อาหารดีตอ้ งมีราคาแพง

2. ไขมันไม่มีประโยชน์ต่อร่ างกายเลย
3. การรับประทานอาหารครบ 5หมู่ จะทําให้สุขภาพดี
4. การดื่มนํ้าอัดลมทําให้เป็ นโรคกระเพาะได้
5. การอมลูกอมทําให้ฟันผุแน่นอน
6. การรับประทานขนมสี สวยงามไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย
7.

อาหารกระป๋ องที่มีรอยบุบเพียงเล็กน้อยสามารถนํามารับประทานได้

8. กุนเชียงที่มีสีแดงสด รสชาติอร่ อยกว่ากุนเชียงทัว่ ไป
9. นํ้ามะนาวทําให้อาหารสุ กได้ โดยไม่ใช้ความร้อน
10. การปฏิบตั ิตามโภชนบัญญัติ ทําให้สุขภาพดีได้
11. อาหารมื้อสําคัญที่สุดคืออาหารมื้อเช้า
12. การรับประทานข้าวเหนียว ขณะมีบาดแผลจะทําให้เกิดแผลเป็ น
13. การรับประทานขนมปั งสามารถแทนข้าวได้
14. การรับประทานอาหารหมักดอง ทําให้ทอ้ งเสี ยได้
15. การรับประทานผักและผลไม้ แก้ปัญหาการขับถ่ายได้
เฉลี่ยรวม

ก่อนการ

หลังการ

ทดลอง

ทดลอง

ܺത

SD

ܺത

SD

2.83

0.77

3.91

0.29

2.86

0.87

3.93

0.26

3.75

0.53

3.97

0.16

3.15

0.77

3.94

0.24

2.76

0.79

3.91

0.29

2.51

0.98

2.62

1.01

3.02

0.79

3.88

0.40

2.76

0.79

3.81

0.39

2.60

0.79

3.90

0.30

3.65

0.56

3.95

0.23

3.81

0.49

3.97

0.18

2.32

0.89

3.77

0.42

2.76

0.79

3.83

0.38

2.78

0.79

3.88

0.32

3.78

0.51

3.99

0.12

3.02

0.49

3.82

0.34
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จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนด้านทัศนคติหลังได้รับข้อมูลข่าวสาร
โภชนาการเกินผ่านทาง SMS สู งขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติเรื่ องโภชนาการก่อนทดลอง
เท่ากับ 3.02 และหลังการทดลองเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติเป็ นรายข้อ
พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติหลังการทดลองสูงขึ้นทุกข้อ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อก็จะพบว่าคะแนนทัศนคติที่เพิ่มมากที่สุดได้แก่ขอ้ ที่ 12 เรื่ อง “การ
รับประทานข้าวเหนียว ขณะมีบาดแผลจะทําให้เกิดแผลเป็ น”โดยที่ก่อนทดลองมีคะแนนทัศนคติอยู่
ที่ 2.32 หลังทดลองมีคะแนนทัศนคติอยูท่ ี่ 3.77 ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.45 รองลงมาคือข้อที่ 9 เรื่ อง “นํ้ามะนาว
ทําให้อาหารสุ กได้ โดยไม่ใช้ความร้อน” โดยที่ก่อนทดลองมีคะแนนทัศนคติอยูท่ ี่ 2.60 หลังทดลอง
มีคะแนนทัศนคติอยูท่ ี่ 3.90 ซึ่ งเพิ่มขึ้น 1.30 สําหรับลําดับที่สามได้แก่ขอ้ ที่ 5 เรื่ อง “การอมลูกอมทํา
ให้ฟันผุแน่นอน” โดยที่ก่อนทดลองมีคะแนนทัศนคติอยูท่ ี่ 2.76 หลังทดลองมีคะแนนทัศนคติอยูท่ ี่
3.91 ซึ่ งเพิ่มขึ้น 1.15 โดยมีขอ้ ที่ 6 เรื่ อง “การรับประทานขนมสี สวยงามไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย”
เป็ นลําดับสุ ดท้ายโดยที่ก่อนทดลองมีคะแนนทัศนคติอยูท่ ี่ 2.51 หลังทดลองมีคะแนนทัศนคติอยูท่ ี่
2.62 ซึ่ งเพิ่มขึ้น 0.11 อาจเนื่ องมาจากนักเรี ยนระดับประถมศึกษามีความชื่นชอบในขนม อาหารที่มี
สี สนั สวยงามและขนมที่มีของเล่นสี สนั สวยงามแถมมาด้วย
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ตารางที่ 4.4 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการปฏิบตั ิของ
กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อนและหลังทดลอง (n=220)
ข้ อคําถาม

1.

ฉันเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน

2. ฉันใช้ชอ้ นกลางในการรับประทานอาหารกับผูอ้ ื่น
3. ฉันรับประทานผักต่างๆ
4. ฉันดื่มนํ้าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
5. ฉันรับประทานอาหารที่ขายบริ เวณทางเท้า
6. ฉันตักอาหารของเพื่อนรับประทานโดยไม่ขออนุญาตก่อน
7.

ฉันดื่มนํ้าอัดลม

8. ฉันรับประทานอาหารรสชาติหวาน
9. ฉันรับประทานอาหารรสจัด
10. ฉันพูดคุยขณะอาหารยังอยูใ่ นปาก
11. ฉันดื่มนม
12. ฉันรับประทานอาหาร 3 มื้อใน 1 วัน
13. ฉันรับประทานลูกกวาด
14. ฉันรับประทานเนื้อปลา
15. ฉันรับประทานอาหารที่มีสีสวยงาม
เฉลี่ยรวม

ก่อนการ

หลังการ

ทดลอง

ทดลอง

ܺത

SD

ܺത

SD

3.11

0.76

3.80

0.40

2.70

0.68

3.65

0.54

2.48

0.76

3.48

0.72

2.67

0.78

3.58

0.56

2.22

0.75

3.23

0.77

3.08

0.82

3.76

0.51

1.78

0.87

2.73

0.81

2.16

0.80

3.13

0.77

1.78

0.75

2.77

0.76

2.32

0.99

3.16

0.78

3.30

0.70

3.90

0.30

3.53

0.69

3.94

0.24

2.35

0.70

3.33

0.66

2.48

0.76

3.48

0.72

2.49

0.76

3.45

0.76

2.56

0.51

3.42

0.37
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จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนด้านการปฏิบตั ิหลังได้รับข้อมูล
ข่าวสารโภชนาการเกินผ่านทาง SMS สู งขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบตั ิเรื่ องโภชนาการก่อน
ทดลองเท่ากับ 2.56 และหลังการทดลองเท่ากับ 3.42 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบตั ิเป็ น
รายข้อพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบตั ิหลังการทดลองสู งขึ้นทุกข้อ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อก็จะพบว่าคะแนนการปฏิบตั ิที่เพิ่มมากที่สุดได้แก่ขอ้ ที่ 5 เรื่ อง “ฉัน
รับประทานอาหารที่ขายบริ เวณทางเท้า”โดยที่ก่อนทดลองมีคะแนนการปฏิบตั ิอยู่ที่ 2.22 หลัง
ทดลองมีคะแนนการปฏิบตั ิอยูท่ ี่ 3.23 ซึ่ งเพิ่มขึ้น 1.01 รองลงมาคือข้อที่ 3 เรื่ อง “ฉันรับประทานผัก
ต่างๆ” โดยที่ก่อนทดลองมีคะแนนการปฏิบตั ิอยูท่ ี่ 2.48 หลังทดลองมีคะแนนการปฏิบตั ิอยูท่ ี่ 3.48
ซึ่ งเพิ่มขึ้น 1.00 สําหรับลําดับที่สามได้แก่ขอ้ ที่ 14 เรื่ อง “ฉันรับประทานเนื้ อปลา” โดยที่ก่อน
ทดลองมีคะแนนการปฏิบตั ิอยูท่ ี่ 2.48 หลังทดลองมีคะแนนการปฏิบตั ิอยูท่ ี่ 3.48 ซึ่ งเพิ่มขึ้น 1.00
โดยมีขอ้ ที่ 12 เรื่ อง “ฉันรับประทานอาหาร 3 มื้อใน 1 วัน” เป็ นลําดับสุ ดท้ายโดยที่ก่อนทดลองมี
คะแนนทัศนคติอยูท่ ี่ 3.53 หลังทดลองมีคะแนนทัศนคติอยูท่ ี่ 3.94 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.41 อาจเนื่ องมาจาก
นักเรี ยนระดับประถมศึกษามีความชื่ นชอบในขนม อาหารที่มีสีสันสวยงามและขนมที่มีของเล่น
สี สันสวยงามแถมมาด้วย อาจเนื่ องมาจากก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความรู ้อยูใ่ นระดับสู งอยู่
แล้ว
ตารางที่ 4.5 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของคะแนน
ความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อนและหลังทดลอง (n=220)

ผลคะแนน

ก่อนการ

หลังการ

ทดลอง

ทดลอง

t

ܺത

SD

ܺത

SD

ด้านความรู้

2.97

0.17

3.71

0.06

-8.66

ด้านทัศนคติ

3.02

0.49

3.82

0.34

-6.65

ด้านการปฏิบตั ิ

2.56

0.51

3.42

0.37

-18.32
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จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนด้านความรู ้หลังได้รับข้อมูลข่าวสาร
โภชนาการเกินผ่านทาง SMS สู งขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้เรื่ องโภชนาการก่อนทดลอง
เท่ากับ 2.97 และหลังการทดลองเท่ากับ 3.71 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้มาทดสอบความ
แตกต่างก่อนและหลังทําการทดลอง ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มทดลองมีคะแนนด้านทัศนคติหลังได้รับข้อมูลข่าวสารโภชนาการเกินผ่านทาง SMS
สู งขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติเรื่ องโภชนาการก่อนทดลองเท่ากับ 3.02 และหลังการทดลอง
เท่ากับ 3.82 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติมาทดสอบความแตกต่างก่อนและหลังทําการทดลอง ก็
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มทดลองมีคะแนนด้านการปฏิบตั ิหลังได้รับข้อมูลข่าวสารโภชนาการเกินผ่านทาง SMS
สู งขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบตั ิเรื่ องโภชนาการก่อนทดลองเท่ากับ 2.56 และหลังการ
ทดลองเท่ากับ 3.42 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบตั ิมาทดสอบความแตกต่างก่อนและหลังทํา
การทดลอง ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.3 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของข้ อมูล
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั การปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่าง หลัง
ทดลอง (n=220)
ความสัมพันธ์
n
ความรู ้กบั การปฏิบตั ิ
220
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

r
-.341

ความมีนยั สําคัญr(p)
.000**

จากตารางที่ 4.6 แสดงว่าความรู ้กบั การปฏิบตั ิเกี่ยวกับโภชนาการของกลุ่มทดลองหลัง
ได้รับข้อมูลข่าวสารโภชนาการเกินผ่านทาง SMS มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (p=.000)
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ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั การปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่าง หลัง
ทดลอง (n=220)
ความสัมพันธ์
n
r
ความมีนยั สําคัญr(p)
ทัศนคติกบั การปฏิบตั ิ
220
.107
.114
จากตารางที่ 4.7 แสดงว่าทัศนคติกบั การปฏิบตั ิเกี่ยวกับโภชนาการของกลุ่มทดลองหลัง
ได้รับข้อมูลข่าวสารโภชนาการเกินผ่านทาง SMS ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง หลังทดลอง
(n=220)
ความสัมพันธ์
ความรู ้กบั ทัศนคติ

n
220

r
.003

ความมีนยั สําคัญr(p)
.964

จากตารางที่ 4.8 แสดงว่าความรู ้กบั ทัศนคติเกี่ยวกับโภชนาการของกลุ่มทดลองหลังได้รับ
ข้อมูลข่าวสารโภชนาการเกินผ่านทาง SMS ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อ งผลของนวัต กรรมการสื่ อ สารเรื่ อ งภาวะโภชนาการเกิ น ที่ มี ผ ลต่ อ ความรู ้
ทัศ นคติ แ ละการปฏิ บ ัติ ข องเด็ ก ประถมศึ ก ษาตอนปลายมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิผลของการสื่ อสารเรื่ องภาวะโภชนาการเกินผ่านช่องทางSMS ของเด็กประถมศึกษาตอน
ปลายระหว่างก่อนและหลังการทดลองส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่านช่องทาง SMS กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6ภาคเรี ยนที่ 2ปี การศึกษา 2557โรงเรี ยนนาหลวงเขตทุ่ง
ครุ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 220 คน สําหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ โทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนระบบปฏิ บตั ิ การ iOSซิ มการ์ ดเครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อ
โปรแกรม Group SMS! แบบทดสอบด้านความรู ้เรื่ องโภชนาการ แบบสอบถามด้านทัศนคติเรื่ อง
โภชนาการ และแบบสอบถามด้านการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ ซึ่ งผูว้ ิจยั ดําเนิ นการส่ งข่าวสาร
เรื่ องโภชนาการผ่าน SMS ด้วยตนเอง มีการวัดผลคะแนนก่อนและหลังการทดลอง จากนั้นนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที(t-test)และ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ของความรู ้ ทัศนคติและ
การปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ

5.1 สรุ ปผลการวิจยั
1) ผลคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการก่อนและหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ อง
โภชนาการผ่านSMS ของนักเรี ยนชั้นประถมตอนปลายพบว่าหลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านSMS มี
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้สูงขึ้นและเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการก่อนและ
หลังส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านSMSก็พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2) ผลคะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการก่อนและหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ อง
โภชนาการผ่านSMS ของนักเรี ยนชั้นประถมตอนปลายพบว่าหลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านSMS มี
คะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติสูงขึ้นและเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบคะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการก่อนและ
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หลังส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านSMSก็พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3) ผลคะแนนการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการก่อนและหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ อง
เรื่ องโภชนาการผ่านSMS ของนักเรี ยนชั้นประถมตอนปลายพบว่าหลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่าน
SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบตั ิตนสู งขึ้นและเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบคะแนนการปฏิบตั ิตนเรื่ อง
โภชนาการก่อนและหลังส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านSMSก็พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบตั ิตนมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการและคะแนนการปฏิบตั ิ
ตนปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่านSMS ของนักเรี ยนชั้น
ประถมตอนปลายพบว่าหลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านSMS คะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับคะแนนการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการและคะแนนการปฏิบตั ิ
ตนเรื่ องโภชนาการหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่านSMS ของนักเรี ยนชั้นประถม
ตอนปลายพบว่าหลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านSMS คะแนนทัศนคติ เรื่ องโภชนาการไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ
6) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการและคะแนนทัศนคติเรื่ อง
โภชนาการหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่านSMS ของนักเรี ยนชั้นประถมตอนปลาย
พบว่าหลังการส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านSMS คะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กบั
คะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการ

5.2 อภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องผลของนวัตกรรมการสื่ อสารสุ ขภาพเรื่ องภาวะโภชนาการเกินของเด็ก
ประถมศึกษาตอนปลายผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1) ผลคะแนนเรื่ องโภชนาการก่อนและหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่าน
SMS ของนักเรี ยนชั้นประถมตอนปลายผลคะแนนด้านความรู ้ดา้ นทัศนคติและด้านการปฏิบตั ิของ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่านSMS พบว่าคะแนนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
สู ง ขึ้ น ทุ ก ข้อ ทั้ง นี้ อาจสื บ เนื่ อ งมาจากการส่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารเรื่ อ งโภชนาการผ่า นช่ อ งทางSMS
สามารถส่ งได้ตลอดเวลาไม่จาํ กัดจํานวนข้อความ (เพียงแต่จาํ กัดจํานวนตัวอักษรในแต่ละครั้งที่ส่ง)
ผูส้ ่ งสามารถส่ งSMSไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้หลากหลายข้อความเป็ นสื่ อทางตรงที่ถึงมือกลุ่มตัวอย่าง
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แน่ นอนกว่า 90% เนื่ องจากสื่ อที่ รับสารนั้นเป็ นโทรศัพท์ที่อยู่ติดตัวกับกลุ่มตัวอย่างตลอดเวลา
ดังนั้นอัตราในการรับสื่ อค่อนข้างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับสื่ ออื่นๆSMSเป็ นสื่ อทางตรงที่สามารถ
เรี ยกกลับมาดูได้หลายครั้งกลุ่มตัวอย่างสามารถเรี ยกข้อความนั้นกลับมาดูรายละเอียดที่สนใจหรื อ
เนื้ อหาที่สําคัญๆอีกครั้ งเป็ นสื่ อทางตรงที่สามารถส่ งข้อมูลป้ อนกลับหรื อติดต่อกลับได้โดยทันที
(Real Time Marketing) กลุ่มตัวอย่างสามารถร่ วมสนุกกับผูส้ ่ งเนื้อหา (Content) ได้โดยทันทีและ
หากส่ งหมายเลขโทรศัพท์มากลุ่มตัวอย่างก็สามารถโทรศัพท์กลับไปสอบถามได้ทนั ทีถือว่าเป็ นสื่ อ
ที่มีการตอบโต้อย่างทันที(Real Time) ได้มากกว่าสื่ อประเภทอื่นๆเป็ นสื่ อทางตรงที่สามารถมอบคุณ
(Value Delivery)ถึงมือกลุ่มตัวอย่างได้โดยตรงผูส้ ่ งสามารถสร้างความประทับใจด้วยคุณค่าใน
รู ปแบบสิ ทธิ พิเศษต่างๆรายให้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความพึงพอใจเป็ นสื่ อทาง
ตรงที่สามารถระบุชื่อผูร้ ับได้สร้างความเป็ นเอกลักษณ์รายบุคคลแก่ผรู ้ ับ(Exclusive) โดยมากผูร้ ับ
จะรู ้สึกดีและเป็ นส่ วนตัวกับหากมีการระบุชื่อผูร้ ับในข้อความจึงสามารถสร้างความประทับใจแรก
พบกับข้อความได้ไ ม่ ยากเป็ นสื่ อทางตรงที่ สามารถลบได้หากเนื้ อหา(Content)ไม่ ตรงกับความ
ต้อ งการหรื อ ความสนใจเมื่ อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งไม่ ส ะดวกที่ จ ะรั บ บริ ก ารหรื อ ไม่ ส นใจในเนื้ อ หา
(Content)ที่ส่งมากลุ่มตัวอย่างอาจลบได้ทุกเวลาที่ตอ้ งการเป็ นสื่ อทางตรงที่สามารถคัดเลือกจาก
ฐานข้อมูลแล้วส่ งได้ตามวิถีการดําเนิ นชี วิต(Lifestyle)ของแต่ละคนโดยผูส้ ่ งสามารถคัดเลือกจาก
ฐานข้อมูลของตนเองแล้วส่ งข้อความที่สอดคล้องกับวิถีการดําเนิ นชีวิต(Lifestyle)ของกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละรายเป็ นสื่ อทางตรงที่สามารถวัดผลได้(Measurability)จากการวัดการตอบรับและการนํา
SMS มาแสดงหากมีผไู ้ ด้รับข่าวสารทางSMSแล้วนํามาแสดงแก่ผสู ้ ่ งเป็ นจํานวนมากนัน่ หมายความ
ว่าการส่ งSMS นั้นประสบความสําเร็ จและเกิดคุณค่าแก่กลุ่มตัวอย่างซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและ
การวิจยั ของKumar(2013: 349) เอกสารรายงานการวิจยั Mobile Messaging Futures 2012-2016
Analysis and Growth Forecasts for Mobile Messaging Markets Worldwide ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ทาํ
ให้SMS เป็ นเครื่ องมือที่จะสามารถเติบโตได้อีกในอนาคตและคุณสมบัติเฉพาะของSMS ไว้ว่า
SMSจะยังคงอยู่อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยเหตุ ผลง่ ายๆคื อมันสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกหนทุ กแห่ งอย่าง
แน่นอนในทุกที่ที่มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์และสามารถเข้าถึงSMS ได้ดว้ ยเครื่ องโทรศัพท์มากที่สุดตั้งแต่
เบสิ กโฟนจนถึงสมาร์ทโฟนซึ่งบางที่อาจจะเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากที่สุดและสามารถใช้ได้กบั ทุกระบบ
สัญญาณโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็ นเก่าหรื อใหม่อนาคตของการบริ การด้านข้อความขึ้นอยู่กบั ผูส้ ่ งและ
ผูร้ ับต้องที่อุปกรณ์หรื อโปรแกรมที่เหมือนกันและที่สาํ คัญไปกว่านั้นก็คือการบริ การในอนาคตเรา
เชื่อใจได้ว่าจะเป็ นการบริ การที่ผรู ้ ับได้รับสารทันทีขณะที่สารของผูส้ ่ งSMS มีสถานะที่เฉพาะเจาะ
ลงระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับซึ่ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของSMS ยังสอดคล้องกับการวิจยั ของ
Michie (2012)ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องCharacterising the ‘Txt2Stop’ Smoking Cessation Text
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Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change Techniques โดยมีผลการวิจยั ว่าโปรแกรม
การส่ งข้อความสั้น‘Txt2Stop’ที่ใช้ในการทําวิจยั ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าผูท้ ี่ร่วมโปรแกรมมีโอกาสใน
การหยุดสู บบุหรี่ มากกว่าปกติ2เท่าซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการอธิ บายลักษณะเนื้ อหาของข้อมูลในแง่
ของเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง (BCTs) สําหรับวัตถุประสงค์การพัฒนาในอนาคต
นอกจากนี้Wright (2011, p. 534-541)ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง Text Messaging for HIV Prevention with
Young Black Men: Formative Research and Campaign Developmentโดยมีขอ้ มูลการกําการ
ศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ เพื่ออธิ บายถึงการวิจยั และพัฒนาการรณรงค์การศึกษานําร่ องเพื่อทดสอบความ
เป็ นไปได้ในการทดสอบการใช้โทรศัพท์มือถือส่ งข้อความเพื่อที่จะสนับสนุนส่ งเสริ มการป้ องกัน
เชื้อHIV ในกลุ่มวัยรุ่ นชายแอฟริ กนั อเมริ กนั ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเปิ ดรับในการ
รั บ ข้อ ความสํา หรั บ การรณรงค์ก ารป้ องกัน HIV
ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ การศึ ก ษาเพื่ อ ทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพในการส่ งข้อความดังกล่าวต่อพฤติกรรมเสี่ ยงและถ้ามีประสิ ทธิ ภาพก็จะทําให้การ
รณรงค์ดงั กล่าวมีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันพฤติกรรมเสี่ ยงดังกล่าว
2) ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เรื่ องโภชนาการกับการ
ปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่านSMS ของนักเรี ยนชั้น
ประถมตอนปลายพบว่ า ความรู ้ เ รื่ อ งโภชนาการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ การปฏิ บ ัติ ต นเรื่ อ ง
โภชนาการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .01 กล่าวคือเมื่อคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการเพิ่มขึ้นก็ไม่
ส่ งผลให้การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับโภชนาการดีข้ ึนแต่กลับมีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับโภชนาการที่ดอ้ ยลง อาจ
เนื่ องมาจากการรั บข่าวสารทางโภชนาการทาง SMS เป็ นการให้ความรู ้ เพียงเวลาสั้นๆ ด้วย
ระยะเวลาหนึ่ งเดือน ความรู ้ที่ได้รับนั้นจึงยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิมาเป็ นเวลา
หลายปี และเนื่ องจากการส่ งข่าวสารทางโภชนาการผ่าน SMS อาจไม่สามารถทําให้กลุ่มตัวอย่าง
เห็ นผลกระทบต่อสุ ขภาพได้ชัดเจนเนื่ องจากเป็ นความรู ้ ที่รับเพียงข้อความเท่านั้น ประกอบกับ
สิ่ งแวดล้อมที่กลุ่มตัวอย่างได้อาศัยอยู่ ทั้งในโรงเรี ยนและบริ เวณด้านหน้าโรงเรี ยนมีการจําหน่ าย
อาหารและขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการตํ่า ทั้งยังไม่มีร้านค้าที่จาํ หน่ายสิ นค้าที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการให้นักเรี ยนได้เลือกบริ โภค นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจึ งต้องบริ โภคสิ นค้าที่จาํ หน่ ายโดย
ปริ ยาย โดยความสัมพันธ์ของความรู ้ และการปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวโดยงานวิจยั ที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความรู ้และการปฏิบตั ิตนของสุ พรรณิ การ์ ปานบางพระ และคณะ (2556 )ที่ได้ทาํ การวิจยั
เรื่ องความรู ้และทัศนคติของพยาบาลในการส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลเอกชน
ผลการวิจยั พบว่าพยาบาลมีคะแนนความรู ้ในการส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับปานกลาง
(x̄ = 16.79±2.833) คะแนนทัศนคติในการส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับสู ง (x̄ = 4.00 ±
.317) และคะแนนการปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับสู งเฉลี่ย (x̄ = 2.37 ± .484)
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เมื่ อ ทดสอบความสั มพัน ธ์ ระหว่า งความรู ้ ทศั นคติ แ ละการปฏิ บตั ิ พบว่ าทัศ นคติ ข องพยาบาลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิ บตั ิ ของพยาบาลในการส่ งเสริ มการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = .295, p = .006) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั ทัศนคติและ
ความรู ้กบั การปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ สุ มิตรา ชูแก้ว (2555) ได้
ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตามการรับรู ้ของพยาบาลในการช่วยเหลือและ
สร้างเสริ มสุ ขภาพของญาติผดู ้ ูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังผลการวิจยั พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั การ
ปฏิบตั ิตามการรับรู ้ของพยาบาลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติแต่ความรู ้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกบั
ทัศนคติและการปฏิบตั ิ เมื่อวิเคราะห์รายข้อ แบบสอบถามทัศนคติและการปฏิบตั ิพบว่า พยาบาลยัง
ต้องปรับทัศนคติดา้ นการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือญาติผดู ้ ูแล และครอบครัวของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังใน
การจัดการปั ญหาของครอบครัว รวมทั้งการประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวให้มากขึ้น ส่ วน
ด้านการปฏิบตั ิพบว่า พยาบาลยังต้องค้นคว้าและอบรมเพิ่มเติม เพื่อประเมินภาวะสุ ขภาพของญาติ
ผูด้ ูแล และให้การช่วยเหลือญาติผูด้ ูแลในการจัดการกับความเครี ยดที่เกิ ดจากการดูแลให้มากขึ้น
รวมทั้งนําผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการช่วยเหลือญาติผดู ้ ูแล สําหรับ จตุวิทย์ หอวรรณภากร
และคณะ (2550) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้และทัศนคติกบั การ
ปฏิบตั ิตนในเรื่ องการคุมกําเนิ ดของนิ สิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผลการวิจยั พบว่าไม่มีความสัมพันธ์
ทางสถิติระหว่างความรู ้กบั การปฏิบตั ิตนในเรื่ องการคุมกําเนิ ดทั้งนิสิตชายและหญิงและพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างทัศนคติกบั การปฏิบตั ิตนในเรื่ องการคุมกําเนิ ดของทั้งนิ สิตชายและ
หญิง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้และทัศนคติกบั การปฏิบตั ิตนในเรื่ องการคุมกําเนิดความสัมพันธ์
ของความรู ้ และการปฏิบตั ิตนในการคุมกําเนิ ดของนิ สิตเพศหญิงมหาวิทยาลัยนเรศวรพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กนั ทางสถิติโดยที่ได้ค่าCorrelation Coefficient (r) = 0.38 r2 = 0.14 และ95 % CI อยู่
ในช่วง–0.11< r < 0.72 ความสัมพันธ์ของทัศนคติและการปฏิบตั ิตนในการคุมกําเนิดของนิ สิตเพศ
หญิงมหาวิทยาลัยนเรศวรพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติโดยที่ได้ค่า Correlation Coefficient
(r) = 0.47 r2 = 0.22 และ95 % CI อยูใ่ นช่วง- 0.00 < r < 0.77ความสัมพันธ์ของความรู ้และการปฏิบตั ิ
ตนในการคุมกําเนิดของนิ สิตเพศชายมหาวิทยาลัยนเรศวรพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติโดย
ที่ได้ค่าCorrelation coefficient (r) = -0.12 r2 = 0.01 และ95 % CI อยูใ่ นช่วง-0.39 < r < 0.17
ความสัมพันธ์ของความรู ้และการปฏิบตั ิตนในการคุมกําเนิ ดของนิ สิตเพศชายมหาวิทยาลัยนเรศวร
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติโดยที่ได้ค่าCorrelation coefficient (r) = -0.16 r2 = 0.03 และ95
% CI อยูใ่ นช่วง-0.43 < r < 0.12
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3) ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเรื่ องโภชนาการกับการ
ปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่านSMS ของนักเรี ยนชั้น
ประถมตอนปลายพบว่าทัศนคติเรื่ องโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกล่าวคือคะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการไม่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับ
โภชนาการอาจเนื่ องมาจากข้อจํากัดของสังคมและสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ถึงแม้ว่านักเรี ยนหรื อ
กลุ่ มตัวอย่างจะมี ทศั นคติ ที่ดีข้ ึน แต่ด้วยข้อจํากัดด้านโภชนาการในโรงเรี ยน เนื่ องจากการขาย
อาหาร เครื่ องดื่ม หรื อขนมต่างๆ ภายในโรงเรี ยนมีผใู ้ ห้บริ การเพียงรายเดียวเท่านั้น ซึ่งทางโรงเรี ยน
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพจากผูป้ ระมูลขายสิ นค้าได้ จึงส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างบริ โภคอาหารที่ไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการ ซึ่ งตรงข้ามกับทัศนคติที่มี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจยั ของ อรทัย
วงศ์พิกุลและคณะ(2550) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความรู ้ ทศั นคติและการปฏิบตั ิตวั ของหญิ งตั้งครรภ์
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติและการ
ปฏิบตั ิตวั ของหญิงตั้งครรภ์หญิง บางครั้งก็ไม่ได้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเช่นตั้งครรภ์ส่วน
ใหญ่มีทศั นคติเชิงบวกต้องการรับประทานยาบํารุ งเลือดในระหว่างตั้งครรภ แต่ในแง่ของการปฏิบตั ิ
ตัว ยังมีบางสวนที่ปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้องในการรับประทานยาบํารุ งเลือด นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
งานวิ จยั ของสุ มณฑา สร้ อยนํ้าและคณะ(2550) ได้ทาํ การศึ กษาวิจ ัยเรื่ องความสัมพัน ธ์ระหว่าง
ความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิตนในการป้ องกันโรคเอดส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรี ยนบ้านหนองใยบัว ตําบลหนองกวางอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั พบว่าเมื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั ทัศนคติไม่พบว่าสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและ
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั การปฏิบตั ิตน ไม่พบว่าสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญสถิติ
4) ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เรื่ องโภชนาการกับทัศนคติ
เรื่ องโภชนาการหลังทําการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่านSMS ของนักเรี ยนชั้นประถมตอน
ปลายพบว่าความรู ้ เ รื่ องโภชนาการไม่ มีความสัมพัน ธ์กับการปฏิ บตั ิ ตนเรื่ องโภชนาการอย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ก ล่ า วคื อ คะแนนความรู ้ เ รื่ องโภชนาการไม่ ส่ ง ผลต่ อ ทัศ นคติ ที่ ดี เ กี่ ย วกับ
โภชนาการอาจสื บเนื่ องมาจากทัศนคติตอ้ งได้รับการปลูกฝังเรื่ องโภชนาการที่ถูกต้องนั้นต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งระยะเวลาในการทําการทดลองครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน ประกอบ
กับทัศนคติเรื่ องโภชนาการหากได้รับการปลูกฝังจากบุคคลที่มีอิทธิ พลในบ้านเช่นผูป้ กครอง กลุ่ม
ตัวอย่างก็จะมีทศั นคติตามที่ได้รับการปลูกฝังมา แม้จะได้รับความรู ้ที่ถูกต้องก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ
คลังพลอยเอื้อวิทยาศุภรและคณะ(2554) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสี มาผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่ นส่ วนมากเป็ นเพศ
หญิง (ร้อยละ 64.40) อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา (ร้อยละ 77.20 ) มีอายุเฉลี่ย 15 ปี (ค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 1.6 ) มีเกรดเฉลี่ย 2.73 เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 17) เมื่อแบ่งระดับความรู ้พบว่าวัยรุ่ น
ส่ วนมาก (ร้อยละ 30.04) มีความรู ้ในระดับตํ่าและมีทศั นคติที่เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
(ร้อยละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศที่วยั รุ่ นมีทศั นคติเห็นด้วยที่
เหมาะสมคือการมีแฟนในวัยรุ่ นไม่จาํ เป็ นต้องมีเพศสัมพันธ์โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 โดยสรุ ปผล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นในระดับตํ่า
แต่มีทศั นคติ ที่เหมาะสมอยู่ในระดับมากจึ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ โรงเรี ยนต้องจัดการเรี ยนการสอน
เพศศึกษาพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นให้มีเนื้ อหาที่เหมาะสมกับปั ญหาของวัยรุ่ นและควร
กระตุน้ ให้บิดามารดาและผูป้ กครองให้เอาใจใส่ ในกลุ่มวัยรุ่ นอย่างเข้าใจและเห็ นใจนอกจากนี้
สุ พรรณิ การ์ปานบางพระและคณะ(2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความรู ้และทัศนคติของพยาบาลในการ
ส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลเอกชนผลการวิจยั พบว่าพยาบาลมีคะแนนความรู ้ใน
การส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับปานกลาง (x̄ = 16.79±2.833) คะแนนทัศนคติในการ
ส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับสู ง(x̄ = 4.00 ± .317) และคะแนนการปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับสู งเฉลี่ย (x̄ = 2.37 ± .484) เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
ทัศ นคติ แ ละการปฏิ บตั ิ พ บว่า ทัศ นคติ ข องพยาบาลมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ การปฏิ บ ัติ ข อง
พยาบาลในการส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = .295, p = .006) แต่ไม่
พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ กบั ทัศนคติและความรู ้กบั การปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ซ่ ึ งสอดคล้องกับคลังพลอยเอื้อวิทยาศุภรและคณะ(2554) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความรู ้และ
ทัศนคติ เกี่ ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นอําเภอเมื องจังหวัดนครราชสี มาผลการศึกษา
พบว่าวัยรุ่ นส่ วนมากเป็ นเพศหญิง(ร้อยละ 64.40) อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา (ร้อยละ 77.20 ) มีอายุเฉลี่ย
15 ปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.6 ) มีเกรดเฉลี่ย 2.73 เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 17) เมื่อแบ่งระดับ
ความรู ้พบว่าวัยรุ่ นส่ วนมาก (ร้อยละ 30.04) มีความรู ้ในระดับตํ่าและมีทศั นคติที่เหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศที่วยั รุ่ นมี
ทัศนคติเห็นด้วยที่เหมาะสมคือการมีแฟนในวัยรุ่ นไม่จาํ เป็ นต้องมีเพศสัมพันธ์โดยมีคะแนนเฉลี่ย
4.33 โดยสรุ ปผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของ
วัยรุ่ นในระดับตํ่าแต่มีทศั นคติที่เหมาะสมอยู่ในระดับมากจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่โรงเรี ยนต้องจัดการ
เรี ยนการสอนเพศศึกษาพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของวัยรุ่ นให้มีเนื้ อหาที่เหมาะสมกับปั ญหาของ
วัยรุ่ นและควรกระตุน้ ให้บิดามารดาและผูป้ กครองให้เอาใจใส่ ในกลุ่มวัยรุ่ นอย่างเข้าใจและเห็นใจ
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5.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
1) ผลการวิจยั พบว่าบริ การรับส่ งข้อความสั้น (SMS)เป็ นช่องทาง (Channel)ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง สาร (Message) ไปยัง กลุ่ ม เป้ าหมายหรื อ ผู ร้ ั บ สาร (Receiver)ได้ต รง
วัต ถุ ป ระสงค์ข องผูส้ ่ ง (Sender)ดัง นั้น จึ ง ควรประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีบ ริ ก ารรั บ ส่ ง ข้อ ความสั้น
(SMS)ในแขนงอื่นๆ เช่น เกษตรกรรม หรื อศาสนาเป็ นต้น
2) ผลการวิจยั พบว่าการส่ งข่าวสารเรื่ องโภชนาการผ่านช่องทาง SMS ทําให้กลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการ คะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการ และคะแนนการปฏิบตั ิตนเรื่ อง
โภชนาการสู งขึ้น ดังนั้นครู ผสู ้ อนสุ ขศึกษาควรนําเทคโนโลยีบริ การรับส่ งข้อความสั้น (SMS) หรื อ
เทคโนโลยีการสื่ อสารช่องทางอื่นๆ เช่น โปรแกรมFacebook โปรแกรมLine โปรแกรมWhatApp
ฯลฯไปประยุกต์ใช้เป็ นสื่ อในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องโภชนาการในระดับช่ วงชั้น
ต่ างๆ เพื่อ พัฒ นาให้นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ อ งโภชนาการเพิ่ ม มากขึ้ น อี ก ทั้ง เป็ น
แนวทางสําคัญในการแก้ไขปั ญหาเรื่ องโภชนาการเกินของนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอีกด้วย
3) ครู ผสู ้ อนเนื้อหาสุ ขศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ควรนํา
เทคโนโลยี บ ริ ก ารรั บ ส่ ง ข้อ ความสั้ น (SMS) หรื อ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารช่ อ งทางอื่ น ๆ เช่ น
โปรแกรมFacebook โปรแกรมLine โปรแกรมWhatAppฯลฯ ไปใช้เป็ นสื่ อในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ในเนื้ อหาสุ ขศึกษาอื่นๆ เช่ น เนื้ อหาเรื่ องเพศศึกษา ยาเสพติด สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค โรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อเป็ นต้น เนื่องจากทุกเนื้ อหาครู ผสู ้ อนสามารถนําเทคโนโลยีบริ การรับส่ งข้อความ
สั้น (SMS)และโปรแกรมอื่ นๆ ไปใช้เ ป็ นสื่ อในกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะส่ งผลต่ อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนอันนําไปสู่ การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีได้
4) เทคโนโลยีบริ การรับส่ งข้อความสั้น (SMS) เป็ นช่องทางสื่ อสารที่มีความจํากัดจํานวน
ตัวอักษรในหนึ่งข้อความ ดังนั้นครู ผสู ้ อนควรจะมีการจัดเนื้อหาให้เหมาะสม ได้ใจความสําคัญของ
สารที่จะส่ งและมีการวางแผนการส่ งข้อความให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประสบผลสําเร็ จเป็ นอย่างดี
5) การประเมินผลคะแนนความรู ้เรื่ องโภชนาการและคะแนนทัศนคติเรื่ องโภชนาการควร
ใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการประเมิ นผล เพื่อที่ จะได้ดูความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เรื่ อง
โภชนาการและทัศนคติเรื่ องโภชนาการอย่างชัดเจน
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5.4 ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องความคงทนหลังจากการส่ งข้อมูลข่าวสารเรื่ อง
โภชนาการโภชนาการผ่านช่องทาง SMS ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของช่องทางการสื่ อสาร
ผ่านบริ การ SMS ในระยะยาวต่อไป
2) ควรศึกษาผลของนวัตกรรมการสื่ อสารเรื่ องโภชนาการในกลุ่มอื่นๆ เช่นระดับ
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประชาชนทัว่ ไปที่มีปัญหาทางโภชนาการเป็ นต้น
3) ควรศึกษาผลของนวัตกรรมการสื่ อสารที่มีต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น เพศของกลุ่มตัวอย่าง
รายได้ของครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง หรื ออาชีพของครอบครัวกลุ่มตัวอย่างเป็ นต้น
4) ควรศึกษาผลของนวัตกรรมการสื่ อสารด้วยช่องทางการสื่ อสารที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมใน
ปั จจุบนั เช่น LINE FacebookInstagramWhatAppเป็ นต้น
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่องผลของนวัตกรรมการสื่ อสารสุ ขภาพเรื่องภาวะโภชนาการเกินทีม่ ีผลต่ อความรู้
ทัศนคติและการปฏิบตั ิของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1) แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็ น 4ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบทดสอบด้านความรู ้เรื่ องโภชนาการจํานวน 20 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเรื่ องโภชนาการจํานวน 15 ข้อ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเรื่ องโภชนาการจํานวน 15 ข้อ
2) การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเพื่อทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโทสาขา
นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ ซ่ ึ งจะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนสอบใดๆทั้งสิ้ นดังนั้นนักเรี ยนกรุ ณาตอบแบบสอบถามให้
ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและตรงตามความเป็ นจริ งคําตอบที่ได้ผวู ้ ิจยั จะเก็บเป็ นความลับ
ขอขอบคุณนักเรี ยนทุกคนที่ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่
นายเอกราช ดีเลิศ
ผูว้ ิจยั
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ส่ วนที1่ ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) อายุ...................................................................................................................
2) เพศ...................................................................................................................
3) ระดับชั้น..........................................................................................................
ส่ วนที่ 2 แบบทดสอบด้ านความรู้
คําชี้แจง
1) แบบวัดความรู ้เรื่ องโภชนาการมีท้ งั หมด 20 ข้อ
2) ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย × ทับตัวอักษรกขคหรื องของแต่ละข้อที่เห็นว่าเป็ น
คําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวลงในแบบสอบถามฉบับนี้
1. การรับประทานอาหารตามหลักอาหารหลัก 5 หมู่ได้แก่การปฏิบตั ิตามข้อใด
ก. รับประทานขนมปังปิ้ งทาแยมผลไม้
ข. รับประทานข้ าวกับผักกาดขาวผัดไข่ และส้ ม
ค. รับประทานข้าวต้มกับผักกาดดองและทุเรี ยน
ง. รับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งและสับปะรดกวน
2. การรับประทานเนื้อสัตว์นมและไข่จะได้สารอาหารประเภทใด
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ค. เกลือแร่
ง. คาร์โบไฮเดรต
3. สารอาหารคาร์โบไฮเดรตจะมีอยูใ่ นอาหารประเภทใด
ก. ข้ าวกล้อง
ข. ปลาทูทอด
ค. มะม่วงดอง
ง. คะน้าหมูกรอบ
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4. อาหารข้อใดให้สารอาหารประเภทเดียวกับข้าวแป้ งเผือกและมัน
ก. ขนมปังก๋ วยเตี๋ยว
ข. ลูกชิ้นทอดไก่ทอด
ค. ผัดผักรวมส้มตําไทย
ง. มะม่วงสุ กนํ้านมถัว่ เหลือง
5. ข้อใดเป็ นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
ก. หมู่ท่ี3 กับเนย
ข. หมู่ที่2 กับไก่ยา่ ง
ค. หมู่ท4ี่ กับสั บปะรด
ง. หมู่ที่1 กับเส้นก๋ วยเตี๋ยว
6. เพื่อนของนักเรี ยนมีภาวะนํ้าหนักเกินนักเรี ยนจะแนะนําให้เพื่อนแก้ไขปั ญหาภาวะนํ้าหนักเกิน
อย่างไร
ก. ให้รับประทานอาหารเพียง 1 มื้อเท่านั้น
ข. ให้รับประทานผักและผลไม้เป็ นอาหารหลัก
ค. ให้รับประทานแต่กบั ข้าวไม่ตอ้ งรับประทานข้าว
ง. ให้ รับประทานครบทั้ง 3 มือ้ ค่ อยๆลดอาหารลงรับประทานมือ้ เย็นน้ อยทีส่ ุ ด
7. อาหารในข้อใดให้สารอาหารประเภทไขมัน
ก. แกงส้ม
ข. แกงเห็ด
ค. แกงจืดเต้าหู ้
ง. แกงเขียวหวาน

90
พิจารณาภาพแล้วตอบคําถามข้อ 8-10

8. จากภาพด้านบนหมายเลข 1 คืออาหารในข้อใด
ก. ข้ าวต้ ม
ข. หมูยา่ ง
ค. นํ้าอัดลม
ง. สลัดผักและผลไม้
9. จากภาพด้านบนหมายเลข 2 คืออาหารในข้อใด
ก. เนย
ข. ลูกกวาด
ค. ผัดผักรวม
ง. หมูทอดกระเทียม
10. จากภาพด้านบนหมายเลข 4 คืออาหารในข้อใด
ก. นํา้ ปลา
ข. กล้วยไข่
ค. นํ้าเต้าหู ้
ง. นํ้ามะพร้าว
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11. ความสัมพันธ์ระหว่างธงโภชนาการและสารอาหารในข้อใดถูกต้อง
ก. ธงชั้นที่2 กับโปรตีน
ข. ธงชั้นที่4 กับวิตามิน
ค. ธงชั้นที่3 กับเกลือแร่
ง. ธงชั้นที1่ กับคาร์ โบไฮเดรต
12. “ในหนึ่งวันถ้านักเรี ยนรับประทานข้าวประมาณ 3 จานปลาทูทอด 1 ตัวไข่ตม้ 1 ฟองน่องไก่ยา่ ง
1 ชิ้นผัดผักรวมมิตร 1 จานส้มกล้วยและฝรั่งอย่างละ 1 ผลและนมสด 1แก้ว” แสดงว่านักเรี ยน
ปฏิบตั ิตนในการรับประทานอาหารได้เหมาะสมตามสัดส่ วนธงโภชนาการหรื อไม่เพราะเหตุใด
ก. ไม่เหมาะสมเพราะรับประทานมากเกินไป
ข. ไม่เหมาะสมเพราะรับประทานน้อยเกินไป
ค. เหมาะสมเพราะรับประทานอาหารหลากหลาย
ง. เหมาะสมเพราะรับประทานข้ าวมากทีส่ ุ ดรองลงมาคือผักผลไม้ และโปรตีน
13. นักเรี ยนควรหลีกเลีย่ งอาหารในข้อใดต่อไปนี้
ก. ส้ มตําปลาร้ า
ข. ปลาทูตม้ ยํา
ค. กะหลํ่าปลีผดั ไข่
ง. ไก่ผดั เปรี้ ยวหวาน
14. นักเรี ยนควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใดต่อไปนี้
ก. บ๊วยดอง
ข. วุ้นใบเตย
ค. ทอฟฟี่ รสนม
ง. ขนมกรุ บกรอบ
15. นักเรี ยนรับประทานก๋ วยเตี๋ยวที่ร้านแห่ งหนึ่ งเมื่อเปิ ดถ้วยเครื่ องปรุ งนํ้าส้มสายชูปรากฏว่าพริ ก
สดที่อยูใ่ นนํ้าส้มสายชูน้ นั สี ซีดและเปื่ อยยุย่ มากนักเรี ยนจะทําอย่างไรเพราะเหตุใด
ก. ไม่ตกั นํ้าส้มสายชูถว้ ยนี้เพราะเป็ นนํ้าส้มสายชูที่หมดอายุ
ข. ไม่ รับประทานนํา้ ส้ มสายชู เพราะอาจเป็ นนํา้ ส้ มสายชู ปลอม
ค. ตักนํ้าส้มสายชูไม่ให้มีพริ กปะปนมาเพราะพริ กอาจใส่ ไว้นานแล้ว
ง. ตักนํ้าส้มสายชูตามปกติเพราะคงปลอดภัยหากโดนนํ้าก๋ วยเตี๋ยวร้อนๆ
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16. การปฏิบตั ิตามหลักโภชนบัญญัติได้แก่การปฏิบตั ิตามข้อใด
ก. รับประทานขนมปังทุกมื้อ
ข. รับประทานขนมจีนทุกมื้อ
ค. รับประทานผักผลไม้ ทุกมือ้
ง. รับประทานขนมกรุ บกรอบทุกมื้อ
17.นักเรี ยนควรรับประทานอาหารข้อใดที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกับขนมจีน
ก. ไก่ยา่ ง
ข. นมรสจืด
ค. มะม่วงสุ ก
ง. ขนมปังทาแยม
18. นักเรี ยนควรรับประทานอาหารข้อใดที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน
ก. ผัดถัว่ งอก
ข. ผัดถัว่ ลันเตา
ค. นํา้ นมถั่วเหลือง
ง. ผัดเผ็ดถัว่ ฝักยาว
19. นักเรี ยนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนักเรี ยนควรเลือกรับประทานอาหารตามข้อใด
ก. หมูยา่ ง
ข. ไก่ทอด
ค. ทุเรี ยนกวน
ง. ผัดผักบุ้งไฟแดง
20. โภชนบัญญัติขอ้ ที่6 บอกไว้ว่า “รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร” นักเรี ยนเห็นด้วย
หรื อไม่เพราะเหตุใด
ก. ไม่เห็นด้วยเพราะไขมันทําให้อว้ น
ข. ไม่เห็นด้วยเพราะไขมันไม่มีประโยชน์
ค. เห็นด้วยเพราะไขมันช่วยละลายเกลือแร่ ได้
ง. เห็นด้ วยเพราะไขมันช่ วยละลายวิตามินบางชนิด
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ส่ วนที3่ แบบสอบถามทัศนคติ
คําชี้แจง
1) แบบสอบถามทัศนคติของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการมีจาํ นวนข้อคําถาม 15 ข้อ
2) ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย√ลงท้ายข้อความที่ตรงกับความคิดหรื อความรู ้สึกที่
แท้จริ งของนักเรี ยนมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิง่
หมายถึง
เห็นด้วย

หมายถึง

ไม่เห็นด้วย

หมายถึง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง

นักเรี ยนมีความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
ตรงกับข้อความข้อนั้นมากที่สุด
นักเรี ยนมีความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
ตรงกับข้อความข้อนั้น
นักเรี ยนมีความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น
นักเรี ยนมีความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
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หมายถึงทัศนคติทางลบลบ
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ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติตน
คําชี้แจง
1) แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนเรื่ องโภชนาการมีจาํ นวนข้อ
คําถาม 15 ข้อ
2) ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย√ลงท้ายข้อความที่ตรงกับการปฏิบตั ิที่แท้จริ งของนักเรี ยน
มากที่สุด
ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบตั ิเป็ นประจํา
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง
ไม่เคยปฏิบตั ิเลย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบตั ิ6-7วันต่อสัปดาห์
ปฏิบตั ิ3-5วันต่อสัปดาห์
ปฏิบตั ิ1-2วันต่อสัปดาห์
ไม่ได้ปฏิบตั ิเลย
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