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 การวิจยัเร่ืองผลของนวตักรรมการส่ือสารเร่ืองภาวะโภชนาการเกินท่ีมีต่อความรู้ ทศันคติ
และการปฏิบติัของเดก็ประถมศึกษาตอนปลายมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยี
การส่ือสารผา่นช่องทาง SMS (Short Message Service) ในดา้นความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัตน
ดา้นโภชนาการของเด็กวยัประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างก่อนทาํการทดลองและหลงัทาํการ
ทดลองและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตนเร่ือง
โภชนาการ  
 กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 220 คน มีการวดัคะแนนของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงัการทดลองจากนั้นนาํ
ขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าที (t-test) และหา
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’ s Correlation Coefficient)  

 ผลการวิจยัพบวา่  
1) ผลคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสาร

เร่ืองโภชนาการผา่น SMS ของนกัเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผา่น 
SMS มีคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้สูงข้ึนและเม่ือนาํมาเปรียบเทียบคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการก่อน
และหลงัส่งขอ้มูลข่าวสารผ่าน SMS ก็พบว่า คะแนนเฉล่ียดา้นความรู้ มีความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2) ผลคะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสาร
เร่ืองโภชนาการผา่น SMS ของนกัเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผา่น 
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ก่อนและหลงัส่งขอ้มูลข่าวสารผา่น SMS ก็พบว่า คะแนนเฉล่ียดา้นทศันคติ มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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3) ผลคะแนนการปฏิบัติตนเร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัทาํการส่งขอ้มูล
ข่าวสารเร่ืองโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลงัการส่งขอ้มูล
ข่าวสารผา่น SMS มีคะแนนเฉล่ียดา้นการปฏิบติัตนสูงข้ึนและเม่ือนาํมาเปรียบเทียบคะแนนการ
ปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัส่งขอ้มูลข่าวสารผ่าน SMSก็พบว่า คะแนนเฉล่ียดา้นการ
ปฏิบติัตน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการและคะแนน
การปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่น SMS ของนกัเรียน
ชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผา่น SMS คะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการมี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัคะแนนการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     

5) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการและคะแนน
การปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่น SMS ของนกัเรียน
ชั้นประถมตอนปลายพบวา่ หลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผา่น SMS คะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการไม่
มีความสมัพนัธ์กบัคะแนนการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

6) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการและคะแนน
ทศันคติเร่ืองโภชนาการหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผ่าน SMS ของนกัเรียนชั้น
ประถมตอนปลายพบว่า หลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผา่น SMS คะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัคะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการในทางสถิต 
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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 
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 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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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1  ทีม่าและความสําคญั 
 

ขอ้มูลจากองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, 2013) ไดร้ะบุเก่ียวกบัปัญหาท่ี
เกิดจากภาวะโภชนาการเกินไวว้่าประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีรายไดอ้ยู่ในช่วงตํ่าถึงปานกลางมีปัญหา
ทางสุขภาพท่ีถือว่าเป็นภยัคุกคามสําคญันั่นก็คือปัญหาโรคอว้นโดยประเทศดงักล่าวมีนโยบายท่ี
ป้องกันโรคขาดสารอาหารแต่ละเลยนโยบายท่ีจะป้องกันโรคอว้นซ่ึงขอ้มูลใหม่ท่ีองค์การการ
อนามยัโลกพบนัน่ก็คือกว่า 75% ของจาํนวนเด็กในประเทศกาํลงัพฒันาอว้นเพ่ิมข้ึนเป็นจาํวนวน     
2 เท่าของเด็กในทวีปแอฟริกาภายในช่วงเวลา 20 ปีท่ีผา่นมาและท่ีสาํคญัเด็กอว้นมีแนวโนม้ท่ีจะ
เป็นโรคอว้นเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความเส่ียงเพิ่มข้ึนของโรคเบาหวานและโรค อ่ืนๆ อีกดว้ย  

ปัจจุบนัมีคนไทยท่ีรูปร่างทว้มจนถึงระดบัอว้นถึง 17 ลา้นคน และเสียชีวิตจากโรคอว้นถึง
ปีละ 20,000 คน (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 255, น. 4) หากพิจารณาตาม
ช่วงอายขุองประชากรพบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2548-2555 เด็กไทยท่ีมีอายแุรกเกิดถึง 5 ปีมีภาวะนํ้ าหนกั
เกินมากถึง 8% (WHO, 2003, p. 113) กรมอนามยัไดป้ระมาณการสดัส่วนของเด็กไทยท่ีอาจจะเขา้สู่
สภาวะเป็นเด็กอว้นไวว้่า ในปี 2558 เด็กก่อนวยัเรียน จะกลายเป็นเด็กอว้นในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน  5 
คือ เด็ก 5 คน จะมีเด็กอว้น 1 คน และเด็กวยัเรียนจะมีสัดส่วนของเด็กอว้นอยูท่ี่ 1 ใน 10 และจาก
ขอ้มูลยงัพบว่า ช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา อุบติัการณ์โรคอว้นในเด็กไทยเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและตามสถิติ
อาจสรุปไดว้่าไทยเป็นประเทศท่ีมีการเพิ่มจาํนวนเด็กอว้นเร็วท่ีสุดในโลก โดยมีรายงานว่าเฉพาะ
ช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา จาํนวนเด็กก่อนวยัเรียนอว้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 และ เด็กวยัเรียนอาย ุ     
6-13 ปี อว้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.5 ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคของเดก็ไทยน่าเป็นห่วงถือเป็นวาระสาํคญั
ของประเทศท่ีทุกฝ่ายโดยเฉพาะโรงเรียนตอ้งเร่งใหค้วามรู้แก่เด็ก (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ, 2556) 
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ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
จดัทาํโครงการพฒันาตน้แบบโรงเรียนเด็กไทยดูดีมีพลานามยัสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่านกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนโรคอว้นมาก
ท่ีสุดโดยปี  2555ผลการสาํรวจในเครือข่ายโรงเรียนภาครัฐ 4 โรงเรียน ป.1-ป.6 มีอตัราการเกิดโรค
อว้น 21% ไขมนัในเลือด 66% ใกลเ้คียงกบัการสาํรวจในระยะแรกเม่ือปี 2547-2549 ท่ีพบว่า
เด็กไทย เกิดโรคอว้น 20% มีไขมนัในเลือดสูง 78% และ 1 ใน 3 ของเด็กอว้นมีป้ืนดาํท่ีคอเป็น
สัญญาณเตือนถึงความเส่ียงในการเป็นโรคเบาหวานการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสะสมตั้งแต่
วยัเด็กหากเด็กยงัคงความอว้นต่อเน่ืองไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตและ
เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอว้นก็จะพบว่าปัจจยัหลกัก็คือความรู้ 
ความเขา้ใจและการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการเป็นสาํคญั (ชุติมาศิริกลุชยานนท,์ 2556, น. 15) 
 จากการเกบ็รวบรวมขององคก์ารอนามยัโลกในปี พ.ศ. 2551 ยงัระบุอีกวา่ประชากรไทยท่ีมี
อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปมีภาวะนํ้ าหนกัเกินมาตรฐานในเพศชาย  4.9%  และสูงถึง 11.8% ในเพศหญิง
โดยอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีสูงกว่าอตัราเฉล่ียในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเม่ือพิจารณา
จากสถิติในจดหมายข่าวชุมชนคนสร้างเสริมสุขภาพฉบบัสร้างสุขก็จะพบขอ้มูลจาํนวนประชากร
ไทยท่ีมีรูปร่างทว้มจนถึงระดบัอว้นเป็นจาํนวนมาก (WHO, 2003, p. 113)  
 เน่ืองจากโรคน้ีเป็นโรคท่ีเกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทย ท่ีเปล่ียนแปลงเป็น
รูปแบบคนเมืองมากข้ึน ทาํให้มีพฤติกรรมการกินอาหารท่ีมีรสหวาน มนั เคม็เพิ่มข้ึน กินผกัผลไม้
นอ้ยลง ซํ้ ายงัขาดกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) อีกดว้ย เรียกว่าขาดความสมดุลระหว่าง 
พลงังานท่ีรับเขา้ไปสะสมในร่างกาย และการเผาผลาญหรือการใชพ้ลงังานออกไปนัน่เอง (สสส., 
2556, น. 4)       

จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโรคท่ีไดก้ล่าวถึงโรคอว้นในระดบันานาชาติและมีขอ้มูลจาก
หนงัสือ World Health Statistics 2013 ขององคก์ารอนามยัโลกท่ีแสดงถึงปัญหาดงักล่าวในประเทศ
ไทยทาํให้ทราบถึงวิกฤตการณ์ดงักล่าว ประกอบกบัขอ้มูลทางสถิติของนกัวิชาการในประเทศไทย 
แสดงให้เห็นปัญหาดังกล่าว ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากอุปนิสัยในการรับประทานอาหารโดยไม่
คาํนึงถึงความสมดุลของปริมาณพลังงานท่ีได้รับกับพลังงานท่ีใช้ในกิจกรรมของแต่ละวัน
ดงัต่อไปน้ี        

สาเหตุของการมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอว้นไวใ้นคู่มือการควบคุมและป้องกนัภาวะ
โภชนาการเกินว่าสาเหตุของการมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอว้นเกิดจากความผิดปกติของการ
เผาผลาญพลงังาน เป็นผลจากความไม่สมดุลระหว่างพลงังานท่ีไดรั้บกบัพลงังานท่ีเผาผลาญทาํให้
เกิดการสะสมพลงังานในรูปของ Triglycerides ในเน้ือเยือ่ไขมนั อุบติัการณ์ท่ีเพิ่มข้ึนของผูใ้หญ่และ
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เด็กอว้นเป็นการช้ีบ่งถึงการเปล่ียนแปลงในระบบพ้ืนฐาน (Fundamental Shift) ของการไดรั้บและ
การใช้พลังงานท่ีมีต่อความสมดุลของพลังงาน  มีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อเด็กอ้วนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าเด็กอว้นและวยัรุ่นท่ีอว้นจะมีพ่อแม่อว้น และมีอุปนิสัยชอบรับประทาน
อาหารจานด่วน ด่ืมนํ้ าอดัลม และไม่มีกิจกรรมหลงัเลิกเรียนมกัอยู่กบับา้น ดูทีวีและส่วนใหญ่มี
ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการแต่ไม่สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง (กระทรวงสาธารณสุข,  กรมอนามยั, 
2546, น. 4)   

นอกจากขอ้มูลในประเทศไทยท่ีระบุถึงสาเหตุดงักล่าวแลว้ U.S. Department of Health and 
Human Services (2012, p. 2 )ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้น
ว่าภาวะนํ้ าหนกัเกินและโรคอว้นเกิดจากความไม่สมดุลของพลงังานท่ีไดรั้บจากอาหารเพื่อท่ีจะนาํ
พลงังานไปใช้ในร่างกายในการทาํหน้าท่ีหรือกิจกรรมประจาํวนัพื้นฐานทัว่ไป ซ่ึงนํ้ าหนักของ
ร่างกายจะไม่เปล่ียนแปลงหากพลงังานท่ีไดรั้บจากอาหารเท่ากบัพลงังานท่ีใช ้และเม่ือมีการบริโภค
อาหารจนพลงังานท่ีไดรั้บเกินกวา่ท่ีร่างกายจะนาํไปใชใ้นการเผาผลาญ ความไม่สมดุลดงักล่าวก็จะ
นําไปสู่ภาวะนํ้ าหนักเกินและโรคอว้นในเวลาต่อไปและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบจากปัญหา
ดงักล่าวจะทาํใหท้ราบวา่มีผลกระทบมากมาย 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือไดท้ั้งในระดบันานาชาติ และประเทศไทยทาํให้
สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญหาภาวะทางโภชนาการต่างๆ นัน่ก็คือ ความไม่สมดุลของ
การไดรั้บพลงังาน และการใชพ้ลงังานในการดาํเนินกิจวตัรในแต่ละวนันัน่เอง ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสีย
ทางสุขภาพต่างๆ ตามมาดงัน้ี   

ภาวะนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นทาํใหเ้พิม่ความเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และถา้ขณะนั้นมีการตั้งครรภอ์ยูภ่าวะดงักล่าวอาจจะ
นาํมาซ่ึงปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวต่อบุตร (กระทรวงสาธารณสุข.  กรมอนามยั, 
2546, น. 4; U.S. Department of Health and Human Service, 2012, p. 1) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบและ
ภาวะแทรกซอ้นของการมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอว้นไวใ้นคู่มือการควบคุมและป้องกนัภาวะ
โภชนาการเกินในเด็กนกัเรียนไวว้่าผลกระทบและภาวะแทรกซอ้นของการมีภาวะโภชนาการเกิน
และโรคอว้นสามารถก่อให้เกิดผลกระทบสองทางคือทางด้านสังคมจิตใจและทางดา้นสุขภาพ
ร่างกายซ่ึงทางดา้นสังคมจิตใจ จะกลายเป็นคนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self esteem) ตํ่ากว่า
เด็กปกติทัว่ๆ ไป สาํหรับดา้นร่างกายเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและภาวะเป็นหนุ่มสาว
เร็ว โรคเบาหวาน ไขมนัในเลือดสูง โรคความดนัโลหิตสูง โรคขอ้และกระดูก โรคระบบทางเดิน
หายใจ และอาการทางผวิหนงัเป็นตน้และเม่ือปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีสาํคญัจึงมีแนวทางในการ
ดาํเนินกิจกรรม แนวทางในการจดัการปัญหาน้ีอยา่งมากมาย   
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บทความจากองคก์ารอนามยัโลก(WHO, 2003) ไดร้ะบุถึงแนวทางในการจดัการกบัปัญหา
ภาวะโภชนาการเกินและโรคอว้นไวว้่า ตอ้งมีการส่งเสริมเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้เกิด
ความสามารถในการลดนํ้ าหนกัของแต่ละบุคคลไดโ้ดยการรับประทานผลไมแ้ละผกัใหม้ากข้ึนให้
ใกลเ้คียงกบัถัว่เมลด็แหง้และธญัพืช การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมออยา่งตํ่า 30 นาที การลดไขมนั 
นํ้าตาล และการหลีกเล่ียงการใชน้ํ้ ามนัจากไขมนัสตัวเ์ป็นการใชน้ํ้ ามนัพืช  

จากขอ้มูลดงักล่าวทาํใหท้ราบวา่ผลกระทบท่ีเกิดมาจากภาวะไม่สมดุลทางโภชนาการต่างๆ 
สามารถส่งผลทั้ งทางตรงและทางออ้มแก่ผูมี้ภาวะดังกล่าวทั้ งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมหรือ
แมก้ระทัง่สติปัญญา โดยในอดีตท่ีผ่านมาไดมี้การแกปั้ญหาดังกล่าวดว้ยแนวทางท่ีหลากหลาย         
โดยจะยกตวัอย่างบทความจากศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for  
Disease Control and Prevention, 2013,  p. 4) ไดก้ล่าวถึงการดูแลเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกินและ
โรคอว้นท่ีผูป้กครองสามารถทาํไดป้ระกอบดว้ย 1) อาหารม้ือหลกัและอาหารว่างท่ีใหรั้บประทาน
ประกอบไปดว้ยผกัและผลไมแ้ละอ่ืนๆ ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 2) วางแบบแผนการรับประทาน
อาหารเพ่ือสุขภาพทั้งอาหารม้ือหลกัและอาหารว่างตั้งแต่ก่อนวยัเรียน 3) ด่ืมนํ้ าเป็นประจาํอยา่ให้
ขาดในแต่ละวนั 4) จาํกดัเวลาในการดูทีวีและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กท่ีดูแลท่ีบา้น            
5) สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางกายทุกๆ วนัแก่เด็กก่อนวยัเรียนโดยความรู้ต่างๆ เก่ียวกบั
โภชนาการนั้น เราสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ โดยหน่ึงในรูปแบบท่ีไดรั้บการ
นําไปประยุกต์ใช้นั่นก็คือการเลือกส่ือให้เหมาะสมและเข้าถึงเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดนโยบายและยุทธศาสตร์ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบักองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส., 2557, น. 219) ไดร้ะบุไวใ้นแผนการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ไวว้่า 1) ให้
ความสําคัญกับการดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นช่องทาง 
ยทุธศาสตร์ของการขบัเคล่ือนให้เด็กปฐมวยัและเด็กวยัเรียนมีนํ้ าหนกัตวัตามเกณฑม์าตรฐาน และ
ไดบ้ริโภคผกัผลไมท่ี้ปลอดภยัอย่างเพียงพอ  โดยจะบูรณาการกบัแผนสุขภาวะเด็กและ เยาวชน 
และแผนสร้างเสริมโอกาสและนวตักรรม 2) ใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมให้เกิดตน้แบบของการ
จดัการอาหารสุขภาพและโภชนาการท่ีครอบคลุมทั้งระบบของห่วงโซ่อาหาร (ตั้งแต่การผลิต การ
กระจายอาหาร และการบริโภค) ในพื้นท่ีนาํร่องของทอ้งถ่ิน โดยจะดาํเนินการใน ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ โรงเรียน สถานประกอบการ ตลาด  ร้านอาหาร  และระบบจดัส่งพืชผกัสู่ผูบ้ริโภค  ท่ีบูรณาการ
กบัแผนหลกัดา้นพื้นท่ีและองค์กรของ สสส.รวมทั้งสํานักส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคม 3) เน้นการ
รณรงค์เผยแพร่ความรู้เร่ืองอาหารศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหาร
สุขภาพด้วยการพฒันาขอ้มูลความรู้และนวตักรรมให้สามารถส่ือสารได้อย่างเขา้ใจง่าย เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายยทุธศาสตร์ โดยเฉพาะ กลุ่มเด็กวยัเรียนและกลุ่มขาดโอกาสทางสังคม โดยจะบูรณา
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การกบัแผนส่ือสารสุขภาวะฯ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ แผนประชากรกลุ่มเฉพาะ แผนปัจจยั
เส่ียงทั้งหลกัและรองทางสุขภาพ และศูนยเ์รียนรู้สุขภาวะ 4) ร่วมขบัเคล่ือนนโยบายกบักลไก
ระดบัชาติ อาทิ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการ ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี
ไทย  สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ  ซ่ึงมีระเบียบวาระเร่ือง อาหารและโภชนาการ  อาหารปลอดภยั  
อาหารศึกษา  และความมัน่คงดา้นอาหาร  เป็นยทุธศาสตร์สาํคญั   

ความสาํคญัดงักล่าวยงัทาํให้ เลขาธิการ สศช. (ธนัยวชัร์ ไชยตระกูลชยั, 2556, น. 34) 
รายงานผลการประชุมคณะหัวหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวงหรือเทียบเท่า คร้ังท่ี 7/2556  เม่ือ  
วนัศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ว่า กลุ่ม
เด็กนกัเรียนอายุ 5-14 ปี เป้าประสงคข์องการพฒันา คือเด็กทุกคนมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม มี
ทกัษะชีวิต มีภูมิคุม้กันต่อพฤติกรรมเส่ียง ปลูกฝังวฒันธรรมอนัดี ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ     
สอดรับกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเพิ่มแนวทางการพฒันาในดา้นระบบการคดักรองการเฝ้า
ระวงั และการจดัระดบัความเหมาะสมของเน้ือหาส่ือท่ีจะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ การส่งเสริม
การสร้างวฒันธรรมดา้นสุขภาพเพื่อสร้างพฤติกรรมสุขภาพในสังคมอยา่งย ัง่ยนื และการสนบัสนุน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และส่ือมวลชนในการผลิตและเผยแพร่ส่ือท่ีปลอดภยัและสร้างสรรค ์ส่งเสริม
การเรียนรู้ดา้นศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและองคค์วามรู้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
 ปัจจุบนัทั้งไทยและต่างประเทศ เล็งเห็นถึงความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวจึงประยุกตใ์ช ้
SMS ในการแกปั้ญหาโดยการปรับพฤติกรรมการบริโภคและการใชชี้วิตประจาํวนั แต่ยงัมีแนวทาง
ท่ีประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสาร โดยใช ้SMSเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เช่นการลด
การสูบบุหร่ีและการป้องกนัโรคเอดส์เป็นตน้      
 Michie, Free, and West (2012) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง Characterising the ‘Txt2Stop’ Smoking 
Cessation Text Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change Techniques โดยมี
ผลการวิจยัว่า โปรแกรมการส่งขอ้ความสั้น ‘Txt2Stop’ ท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าผูท่ี้
ร่วมโปรแกรมมีโอกาสในการหยุดสูบบุหร่ีมากกว่าปกติ 2 เท่า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการอธิบาย
ลกัษณะเน้ือหาของขอ้มูลในแง่ของเทคนิคการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง (BCTs) สําหรับ
วตัถุประสงคก์ารพฒันาในอนาคต       
 นอกจากน้ีแลว้ Wright (2011, p. 534-541)ไดท้าํการวิจยัเร่ือง Text messaging for HIV 
Prevention with Young Black Men: Formative Research and Campaign Development โดยมีขอ้มูล
การกาํการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่ออธิบายถึงการวิจยัและพฒันาการรณรงคก์ารศึกษานาํร่องเพ่ือทดสอบ
ความเป็นไปไดใ้นการทดสอบการใชโ้ทรศพัท์มือถือส่งขอ้ความเพ่ือท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมการ
ป้องกนัเช้ือ HIV ในกลุ่มวยัรุ่นชายแอฟริกนัอเมริกนั ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิด
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เปิดรับในการรับขอ้ความสําหรับการรณรงคก์ารป้องกนั HIV ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาคือการศึกษาเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพในการส่งขอ้ความดงักล่าวต่อพฤติกรรมเส่ียง และถา้มีประสิทธิภาพก็จะทาํ
ใหก้ารรณรงคด์งักล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงดงักล่าว ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ นํ า
เทคโนโลยีการส่ือสารผา่น SMS มาใชป้ระโยชน์ในดา้นสุขภาพเท่านั้น แต่ยงัมีการนาํเทคโนโลย ี
SMS มาใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ เช่นการให้กาํลงัใจผูอ่ื้นและการให้ความรู้เร่ืองสุขภาพเป็นตน้
 องคก์ารยูเนสโก ประเทศไทย (2013) โพสต์ขอ้ความสร้างแรงบนัดาลใจผ่านโปรแกรม  
เฟสบุคและโทรศพัทมื์อถือแก่เยาวชนไทยทุกวนั โดยมีเยาวชนไทยกว่า 1,600 คนไดรั้บขอ้ความ
อย่างต่อเน่ืองในขณะน้ี โดยร่วมมือกบัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยักระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย องคก์ารยูเนสโก กรุงเทพฯไดริ้เร่ิมโครงการสร้าง
พลงัให้แก่เยาวชนผา่นทางโทรศพัทมื์อถือเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจแก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนท่ี
รับการศึกษานอกระบบ  (กศน . )  องค์การยูเนสโก  ประเทศไทย  ได้ส่งข้อความผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือเป็นภาษาไทยโดยเร่ิมตั้งแต่ปีท่ีผ่านมาเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองจากการประชุม      
เชิงปฏิบติัการในหวัขอ้ความหวงัและความตอ้งการของเยาวชนไทยซ่ึงมีเยาวชนนกัศึกษา กศน. ทั้ง
จากจงัหวดักรุงเทพฯ และเชียงรายเขา้ร่วมกว่า 100 คนและไดส้ร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนข้ึนบน
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม         

นอกจาก UNESCO แลว้ ดีแทคและยนิูเซฟร่วมแถลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กใน
ประเทศไทยและความพยายามท่ีจะช่วยส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละพฒันาการเด็ก (UNICEF,  2013)   
ท่ีงานแถลงข่าว “Call for Children” องคก์ารยนิูเซฟและดีแทคไดเ้ปิดตวับริการ SMS *1515 
ครอบครัวผกูพนัซ่ึงไดร่้วมมือกบักรมอนามยั  เพื่อส่งขอ้มูลรายวนัท่ีเป็นประโยชน์ในการดูแลเด็ก
แก่พ่อแม่ผูป้กครองโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ขอ้ความท่ีส่งผ่าน SMS ถูกพฒันาข้ึนโดยแพทยแ์ละ
ผูเ้ช่ียวชาญและครอบคลุมหัวขอ้ท่ีหลากหลาย  เช่น สุขภาพ โภชนาการและการพฒันาเด็กตั้งแต่     
0-2 ปีตลอดจนคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ์ดีแทคยงัไดร่้วมกบัโรงพยาบาลเด็ก
พฒันาระบบศูนยบ์ริการ (Call center) ของโรงพยาบาลท่ีให้บริการอยูแ่ลว้ให้มีระบบท่ีทนัสมยั
สามารถรองรับจาํนวนคนไขจ้าํนวนมากท่ีจะโทรเขา้มาปรึกษาปัญหาสุขภาพแม่และเด็กไดอ้ย่าง     
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน         
 สาํหรับประเทศไทยนั้นผูว้ิจยัยงัไม่พบขอ้มูลการนาํ SMS ไปใชเ้พื่อเป็นช่องทางในการนาํ
ข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพไปใชใ้นงานวิจยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของนาย จอน เอ็ดด้ี อบัดุลลาห์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจาํกัด (มหาชน) หรือดีแทค
(UNICEF, 2013) ไดก้ล่าวไวใ้นวนัแถลงความร่วมมือกบัยนิูเซฟโครงการ Call for children ว่า 
“นบัเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ท่ีเทคโนโลยกีารส่ือสารไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการใหบ้ริการ



7 
 

ดา้นสุขภาพ โครงการท่ีมีคุณค่าน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของคนไทย
ให้ดีข้ึนรวมทั้งการตระหนกัของเราต่อปัญหาดา้นสุขภาพของเด็กท่ีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 
ดีแทคจึงมีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ไดมี้ส่วนในการสนบัสนุนยนิูเซฟโดยการนาํเทคโนโลยกีารส่ือสาร 
และความเช่ียวชาญทางธุรกิจมาใช ้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นพฒันาการของเดก็”   จากขอ้มูลท่ีกล่าว
มาอะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํให้องคก์รระดบัโลกต่างๆ หนัมาใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสาร SMS ในการใช้
ป้องกนั ส่งเสริมปัญหาสุขภาพกายและจิต เน่ืองจากเทคโนโลยี SMS น้ีมีใชม้ากว่า 20 ปี ซ่ึง
เทคโนโลยีการส่ือสารสมยัน้ีไดพ้ฒันาการลํ้าหนา้ไปมาก แต่การหันกลบัมาใช ้เทคโนโลยี  SMS 
นั้น มีขอ้มูลและงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของเทคโนโลยีการส่ือสารผ่าน SMS ดงัน้ี
 หนงัสือรายงานการวิจยั Mobile Messaging Futures 2012-2016 Analysis and Growth 
Forecasts for Mobile Messaging Markets Worldwide (Kumar, 2013, p. 349) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลท่ี
ทาํให ้SMS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสามารถเติบโตไดอี้กในอนาคตและคุณสมบติัเฉพาะของ SMS ไวว้่า
SMS จะยงัคงเติบโตต่อไปดว้ยเหตุผลง่ายๆ คือ มนัสามารถอยู่ท่ีไหนก็ไดทุ้กหนทุกแห่งอย่าง
แน่นอนในทุกท่ีท่ีมีสัญญาณโทรศพัท ์และสามารถเขา้ถึง SMS ไดด้ว้ยเคร่ืองโทรศพัทม์ากท่ีสุด 
ตั้งแต่โทรศพัทพ์ื้นฐาน (Basic phone) จนถึงโทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์หรือ
วินโดว ์(Smart phone) ซ่ึงบางท่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากท่ีสุด และสามารถใชไ้ดก้บัทุกระบบ
สัญญาณโทรศพัทไ์ม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ อนาคตของการบริการดา้นขอ้ความข้ึนอยู่กบัผูส่้งและ
ผูรั้บตอ้งทีอุปกรณ์หรือโปรแกรมท่ีเหมือนกนั และท่ีสาํคญัไปกว่านั้นก็คือการบริการในอนาคตเรา
เช่ือใจไดว้า่จะเป็นการบริการท่ีผูรั้บไดรั้บสารทนัที ขณะท่ีสารของผูส่้ง SMS มีสถานะท่ีเฉพาะเจาะ
ลงระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ         

สาํหรับประเทศไทย สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2556, น. 10) สรุปผลสาํรวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2556 โดยไดส้รุปในส่วนของการใชโ้ทรศพัท์มือถือว่า “ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพื่อการส่งขอ้ความสั้นมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 59.6” และดว้ยคุณสมบติั
ดงักล่าวของ SMS จึงทาํใหเ้กิดนวตักรรมต่างๆ ข้ึนมา    
 ปัจจุบนัประเทศไทยไดก้าํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการแกปั้ญหา 
ดา้นโภชนาการในประชากรวยัเดก็ โดยกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557, น.  217) ได้
ระบุไวใ้นแผนการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ไวว้่าความทา้ทายทางสุขภาพท่ีรุนแรงมากท่ีสุดเร่ือง
หน่ึงของสงัคมไทยในยคุน้ี เกิดข้ึนจากปัจจยัสาํคญั คือ “การบริโภคอาหารท่ีดอ้ยคุณภาพ ขาดคุณค่า
ทางโภชนาการและใหพ้ลงังานสูง”  มีรสชาติจดั หวาน  มนั  เคม็  แต่ขาดคุณค่าทางโภชนาการและ
สารอาหารท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย  รวมทั้งการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยัมีการปนเป้ือนส่ิงต่างๆ  จน
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ส่งผลให้การเจริญเติบโตของประชาชนไทยไม่เหมาะสมตามวยั  มีภาวะอว้นเต้ียรวมทั้งภาระโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง  ทั้งเบาหวาน  ความดนัโลหิต  หลอดเลือดสมอง มะเร็ง เพิ่มสูงข้ึน  
 เม่ือพิจารณาปัญหาภาวะโภชนาการท่ีมีตั้งแต่ระดบัโลกจนถึงระดบัประเทศไทย ประกอบ
กบัการดาํเนินงานดา้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวยงัไม่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลไดสู้งสุดจาก
ขอ้มูลขา้งตน้ ผนวกกบัประสิทธิภาพของ SMS เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีมีมาแลว้กว่า  20 ปี และยงั
จะมีแนวโน้มท่ีเติบโตไดอี้กในอนาคต จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะผนวกจุดอ่อนของปัญหาสุขภาพ
และจุดแขง็ของเทคโนโลยีการส่ือสาร SMS หากจะมองดา้นโอกาสก็น่าสนใจเน่ืองจากยงัไม่มี
นกัวิจยัท่านใดไดน้าํประเด็นดงักล่าวมาทาํวิจยั โดยการทาํการศึกษาเก่ียวกบัผูส่้งสาร สารซ่ึงในท่ีน้ี
ก็คือสารเก่ียวกบัโภชนาการ และผูรั้บสารซ่ึงในท่ีน้ีกคื็อเด็ก โดยการนาํความรู้ดา้นนิเทศศาสตร์ไป 
บูรณาการกบัแนวคิดและวิธีปฏิบติัของงานพฒันา โดยเน้นการพฒันาทั้งความรู้ ทศันคติและการ
ปฏิบติัซ่ึงตรงกบัสาขานิเทศศาสตร์เพื่อการพฒันานัน่เอง     
 จากปัญหาภาวะโภชนาการท่ีไม่สมดุลซ่ึงถือว่าเป็นจุดอ่อนท่ีทาํให้เด็กในสังคมไทยมี
คุณภาพดีไม่เท่าท่ีควร ผนวกกบัประสิทธิภาพของเทคโนโลยกีารส่ือสารของ SMS (Short  Message 
Service) ซ่ึงถือว่าเป็นจุดแขง็ในการส่ือสารท่ีมีมากว่า 20 ปี และโอกาสในการพฒันานวตักรรม         
ดา้นการส่ือสารท่ีมีนโยบายระดบัโลกและระดบัประเทศรองรับและท่ีสําคญัยงัไม่มีงานวิจยัท่ีนาํ
เทคโนโลยีดงักล่าวมาใชใ้นดา้นสุขภาพผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการวิจยัเร่ือง “ผลของนวตักรรมการ
ส่ือสารเร่ืองภาวะโภชนาการเกินท่ีมีต่อความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัของเด็กประถมศึกษาตอน
ปลาย” เพื่อดาํเนินการศึกษาถึงประสิทธิผลของเทคโนโลยีการส่ือสารผ่านช่องทางSMS(Short 
Message Service)ในดา้นความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัตนดา้นโภชนาการของเด็กวยัประถมศึกษา
เพื่อนาํไปปรับปรุง เปล่ียนแปลงและประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการดาํเนินงานดา้นสุขภาพต่อไปทั้งใน
ระดบัปฏิบติัการหรือระดบันโยบายในอนาคต 

 

1.2  ปัญหานําวจิยั 
 

1) ความรู้เร่ืองโภชนาการของเดก็เดก็ประถมศึกษาเป็นอยา่งไร 
2) ทศันคติเร่ืองโภชนาการของเดก็เดก็ประถมศึกษาเป็นอยา่งไร 
3) พฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการของเดก็เดก็ประถมศึกษาเป็นอยา่งไร 
4) ความรู้และทศันคติเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษามีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่  

อยา่งไรอยา่งไร 
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5) ทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษามี 
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่อยา่งไร 

6) ความรู้และพฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษามี 
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่อยา่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาความรู้เร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษาตอนปลาย 
2) เพื่อศึกษาทศันคติเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษาตอนปลาย 
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษาตอนปลาย 
4) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ือง 

โภชนาการของเดก็ประถมศึกษาตอนปลาย 
5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการส่ือสารเร่ืองภาวะโภชนาการเกินผา่นช่องทาง 

SMS ของเดก็ประถมศึกษาตอนปลาย 

 
1.4  สมมตฐิานการวจิยั 
 

1) ความรู้เร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษาสูงกวา่ก่อนทาํการทดลอง 
2) ทศันคติเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษาดีกวา่ก่อนทาํการทดลอง 
3) พฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษาดีกวา่ก่อนทาํการทดลอง 
4) ความรู้และทศันคติเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษามีความสมัพนัธ์กนั 
5) ทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษามี 

ความสมัพนัธ์กนั 
6) ความรู้และพฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการของเดก็ประถมศึกษามี 

ความสมัพนัธ์กนั 
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1.5  ขอบเขตและข้อจาํกดัของการวจิยั 

 
 1.5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกดักรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 109,557 คน (สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2557) 

 
5.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน

นาหลวงเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 
5.1.3  ตัวแปร 
 5.1.3.1  ตวัแปรตน้ 

1)  การส่ือสารเร่ืองภาวะโภชนาการเกินผา่นช่องทาง SMS 
5.1.3.2  ตวัแปรตาม 

1)  ความรู้เร่ืองโภชนาการ 
2)  ทศันคติเร่ืองโภชนาการ 
3)  พฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ 
 

 5.1.4  ข้อจํากดัการวจัิย 
 ขอ้จาํกดัในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการส่งขอ้ความสั้น (SMS)  ซ่ึงมีผล

ต่อความถ่ีในการส่งขอ้ความใหก้ลุ่มตวัอยา่งใน 1 วนั 
 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
นวัตกรรมการส่ือสารเร่ืองโภชนาการแบบ SMS หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมส่ง

ขอ้ความสั้น โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัโภชนาการ ซ่ึงส่งขอ้ความให้กลุ่มตวัอย่างทุกวนั เป็นระยะเวลา 
30 วนั 

โภชนาการ หมายถึง  เ น้ือหาเ ร่ืองประโยชน์ของการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติและ                
ธงโภชนาการวิธีการหลีกเล่ียงอาหารท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียน    
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

ภาวะโภชนาการเกิน หมายถึง ภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับอาหารมากเกินไปทาํให้มี
นํ้ าหนกัมากไม่เหมาะสมกบัส่วนสูง ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพเป็นโรคเร้ือรังต่างๆ ใน
เด็ก ไดแ้ก่ มีขาโก่ง ภาวะไขมนัในเลือดสูง เป็นเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และลดนํ้ าหนกัได้
ยากมากยิ่งข้ึนเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่กลายเป็นผูใ้หญ่ท่ีอว้นโรคเร้ือรังดงักล่าวจะมีความรุนแรงมาก
ข้ึนและเสียชีวิตไดง่้าย     

ความรู้เร่ืองโภชนาการ หมายถึง ความเขา้ใจเก่ียวกบัชนิดของอาหาร สารอาหารท่ีมีคุณค่า
และมีประโยชน์เหมาะสมกบับุคคล        
 ทศันคติเร่ืองโภชนาการ หมายถึง ความรู้สึก อารมณ์ และการแสดงท่าทีของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีต่ออาหารและโภชนาการ        
 พฤติกรรมการปฏิบัติตนเร่ืองโภชนาการ หมายถึง การปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการ
รับประทานอาหาร ประเมินตามแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

 

1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
1) เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับศาสตร์การส่ือสารด้านสุขภาพในการจัด

กิจกรรมนวตักรรมการส่ือสารดา้นสุขภาพโดยใช ้SMS เป็นส่ือในการจดักิจกรรม 
2)  ความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัเร่ืองโภชนาการของกลุ่มตวัอยา่งสูงข้ึน 
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1.8  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 

กรอบแนวคดิ 
 

  ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

พฤติกรรมการปฏิบติัตน
เร่ืองโภชนาการ 

ทศันคติเร่ืองโภชนาการ 

ความรู้เร่ือง  โภชนาการ การส่ือสารเร่ืองภาวะ

โภชนาการเกินผา่นช่องทาง SMS 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ผลของนวตักรรมการส่ือสารเร่ืองภาวะโภชนาการเกินท่ีมีต่อความรู้ 
ทศันคติและการปฏิบติัของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย” ไดอ้าศยัหลกัแนวคิดและทฤษฎี  เพื่อใช้
เป็นแนวทางและกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัโภชนาการ 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการแพร่กระจายนวตักรรม (การส่ือสารผา่น SMS) 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติและการปฏิบติั (KAP) 
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัโภชนาการ 
 

สาํหรับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัโภชนาการทางสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) ไดก้ล่าวไวใ้นเวบ็ไซต ์www.thaihealth.or.th (สสส., 2556) ไดก้ล่าวถึงแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัโภชนาการไวด้งัน้ี 

1)  ความหมายของโภชนาการ       
 โภชนาการ  (Nutrition) เ ป็นสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพซ่ึงศึกษาเ ก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างอาหาร สารอาหารกับสุขภาพและโรคภัยไขเ้จ็บโดยนักโภชนาการเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสุขภาพซ่ึงมีความรู้ความชาํนาญในสาขาน้ี   

     (1) สารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการ  
     สารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการประกอบดว้ยสารอาหารดงัต่อไปน้ี 
       กรดอะมิโน ร่างกายตอ้งการกรดอะมิโนเพ่ือสร้างโปรตีนข้ึนใหม่และเพื่อแทนท่ี 

โปรตีนท่ีเส่ือมสภาพซ่ึงจะถูกขบัถ่ายออกทางปัสสาวะ ในร่างกายของสัตวค์วามตอ้งการกรดอะมิ
โนชนิดใดๆจะข้ึนอยูก่บัวา่กรดอะมิโนชนิดนั้นๆเป็นกรดอะมิโนท่ีจาํเป็น (ร่างกายไม่สามารถสร้าง
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ข้ึนเองได้) หรือกรดอะมิโนท่ีไม่จําเป็น (ร่างกายสามารถสร้างข้ึนเองได้จากสารประกอบ
ไนโตรเจน) การบริโภคอาหารท่ีมีกรดอะมิโนท่ีจําเป็นในปริมาณท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของสตัว ์  

       วิตามินวิตามิน เป็นสารอินทรียท่ี์ส่ิงมีชีวิตจาํเป็นตอ้งไดรั้บในบริมาณเลก็นอ้ยสาํหรับ
การเติบโต ขยายพนัธ์ุ และช่วยใหมี้สุขภาพดีถา้ส่ิงมีชีวิตขาดวิตามินตวัใดตวัหน่ึงจะมีอาการป่วยซ่ึง
มีลกัษณะเฉพาะข้ึนกบัวติามินท่ีขาดวิตามินแบ่งออกเป็น 2 จาํพวก ไดแ้ก่ วิตามินท่ีละลายในนํ้า เช่น 
B1, B2, B3, B5, B6, B12, H, M, C เป็นตน้ และวิตามินท่ีละลายในไขมนัเช่น A, D, E, K เป็นตน้
        กรดไขมัน ในทางเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวเคมี กรดไขมนัเป็นกรดคาร์บอกซิลิก 
(Carboxylic Acid) ซ่ึงมีหางเป็นโซ่แบบ อะลิฟาติก (Aliphatic) ยาวมีทั้งอ่ิมตวั (Saturated) และไม่
อ่ิมตวั กรดไขมนัจะมีคาร์บอน อย่างน้อย 8 อะตอม และส่วนใหญ่จะเป็นจาํนวนเลขคู่เพราะ
กระบวนการชีวสังเคราะห์ของกรดไขมนัจะเป็นการเพ่ิมโมเลกุลของอะซิเตตซ่ึงมีคาร์บอน อยู่ 2 
อะตอมในอุตสาหกรรม กรดไขมนัผลิตโดยการไฮโดรไลสิส (Hydrolysis) เอสเตอร์ลิงเกจส์ ใน
ไขมนั หรือนํ้ ามนัในรูปของ ไตรกลีเซอไรด ์(Triglyceride) ดว้ยการกาํจดั กลีเซอรอล ออกไป ดู โอ
ลีโอเคมิคอล (Oleochemical)       

       นํ้าตาล คือ สารให้ความหวานตามธรรมชาติชนิดหน่ึง มีเรียกกนัหลายแบบข้ึนอยู่กบั
รูปร่างลกัษณะของนํ้ าตาล เช่น นํ้าตาลทราย นํ้าตาลกรวด นํ้าตาลกอ้นนํ้ าตาลปีบ เป็นตน้ แต่ในทาง
เคมี โดยทัว่ไปหมายถึง ซูโครส หรือ แซคคาโรสไดแซคคาไรด ์ท่ีมีลกัษณะเป็นผลึกของแขง็สีขาว
นํ้ าตาลเป็นสารเพิ่มความหวานท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมในทางการคา้นํ้ าตาลผลิตจาก ออ้ย (Sugar Cane) ตน้
ตาล (Sugar Palm) ตน้มะพร้าว (Coconut Palm) ตน้เมเป้ิลนํ้าตาล (Sugar Maple) และ หวับีท (Sugar 
Beet) ฯลฯ นํ้าตาลท่ีมีองคป์ระกอบทางเคมีแบบง่ายท่ีสุด หรือโมโนแซคคาไรด ์เช่น กลูโคส เป็นท่ี
เก็บพลงังาน ท่ีจะตอ้งใชใ้นกิจกรรมทางชีววิทยา ของเซลล ์ศพัทท์างเทคนิคท่ีใชเ้รียกนํ้ าตาลจะลง
ทา้ยดว้ยคาํวา่ "-โอส" (-ose) เช่น กลูโคส              
        แบคทีเรียในลําไส้ ในปัจจุบันเป็นท่ีรู้กันว่าระบบย่อยอาหารของมนุษย์ต้องอาศัย
แบคทีเรียบางชนิดท่ีมีปฏิกิริยาต่ออาหารท่ีรับประทานเขา้ไปบทบาทและความสาํคญัของแบคทีเรีย
ในลาํไสย้งัคงเป็นท่ีศึกษาคน้ควา้กนัอยูใ่นอวยัวะยอ่ยอาหารมีแบคทีเรียทั้งท่ีเป็นประโยชน์และเป็น
โทษอาศยัอยูก่ารบริโภคอาหารท่ีมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์นอ้ยแต่มีนํ้ าตาลมากจะเร่งให้แบคทีเรีย
ท่ีเป็นโทษเจริญเติบโตได้มากข้ึนแบคทีเรียท่ีเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโปรไบโอติค 
แบคทีเรียท่ีสาํคญัไดแ้ก่ แบคทีเรียสกลุแลคโตบาซิลลสั เป็นตน้ 
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2)  ความรู้เกีย่วกบัโภชบัญญตัิ 
ความรู้เก่ียวกบัโภชนบญัญติัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมการกินของคนไทยให ้

ถูกตอ้งเพ่ือการมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามยัท่ีดีดงัต่อไปน้ี 
(1) กินอาหารครบ 5 หมู่แต่ละหมู่ใหห้ลากหลายและหมัน่ดูแลนํ้าหนกัตวั 

       ในอาหารแต่ละชนิดจะประกอบดว้ยสารอาหารต่างๆในปริมาณท่ีมากนอ้ยต่างกนัไม่มี
อาหารชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีจะมีสารอาหารต่างๆครบในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตอ้งการของ
ร่างกายดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งกินอาหารหลายๆชนิดหรือให้ครบทั้ง 5 หมู่และกินแต่ละหมู่ให้
หลากหลายเพ่ือให้ไดส้ารอาหารครบตามท่ีร่างกายตอ้งการ"นํ้ าหนกัตวั" เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงภาวะ
สุขภาพของร่างกายจึงควรชัง่นํ้ าหนกัตวัอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังและนาํมาประเมินดูว่านํ้ าหนกัอยูใ่น
เกณฑป์กติหรือไม่โดยใชด้ชันีมวลกายเป็นเกณฑด์งัน้ี 

 
ดชันีมวลกาย= นํ้าหนกัตวั (กิโลกรัม)/ส่วนสูง2 (เมตร) 
ค่าปกติอยูร่ะหวา่ง 18.5-14.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร 

 
      (2) กินขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ 
       ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทยท่ีใหพ้ลงังานและสารอาหารต่างๆโดยเฉพาะขา้วกลอ้ง

หรือขา้วซอ้มมือควรกินเป็นประจาํและอาจจะสลบักบัอาหารประเภทก๋วยเต๋ียวขนมจีนบะหม่ีเผอืก
มนักไ็ด ้

      (3) กินพืชผกัใหม้ากและกินผลไม่เป็นประจาํ 
       พืชผกัและผลไมน้อกจากจะใหว้ิตามินแร่ธาตุและใยอาหารซ่ึงช่วยใหก้ารขบัถ่ายดีแลว้

ยงัมีสารแคโรทีนและวิตามินซีซ่ึงป้องกนัการเกิดมะเร็งบางประเภทได ้
      (4) กินปลากินเน้ือไม่ติดมนัไข่และถัว่เมลด็แหง้เป็นประจาํ 
       ปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีดีย่อยง่ายมีไขมนัตํ่าหากกินปลาเป็นประจาํจะช่วยลด

ไขมนัในเลือดและในปลาทะเลทุกชนิดมีสารไอโอดีนท่ีช่วยป้องกนัการเป็นคอพอกรวมทั้งหากกิน
ปลาเลก็ปลานอ้ยจะไดแ้คลเซียมซ่ึงทาํให้กระดูกและฟันแขง็แรงเน้ือสัตวทุ์กชนิดมีโปรตีนแต่ควร
กินชนิดไม่ติดมนัเพื่อลดการสะสมไขมนัในร่างกายและโลหิตไข่เป็นอาหารโปรตีนราคาถูกมีแร่
ธาตุและวิตามินท่ีจาํเป็นเด็กกินไดทุ้กวนัแต่ผูใ้หญ่ควรกินไม่เกินสัปดาห์ละ 2-3 ฟองถัว่เมลด็แห้ง
และผลิตภณัฑเ์ป็นโปรตีนท่ีดีราคาถูกควรกินสลบักบัเน้ือสตัวเ์ป็นประจาํ 
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      (5) ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั 
       นมเป็นอาหารท่ีเหมาะสมสาํหรับเด็กและผูใ้หญ่มีโปรตีนวิตามินบี2 และแคลเซียมซ่ึง

ช่วยใหก้ระดูกและฟันแขง็แรงควรด่ืมนมวนัละ 1-2 แกว้แต่สาํหรับคนอว้นหรือควบคุมนํ้ าหนกัควร
เลือกด่ืมนมพร่องมนัเนยแทน 

      (6) กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร 
       ไขมนัให้พลงังานและความอบอุ่นกบัร่างกายทั้งช่วยดูดซึมวิตามินเอดีอี และเคแต่ไม่

ควรกินมากเกินไปจะทาํให้อว้นและเกิดโรคอ่ืนๆตามมาจึงควรกินแต่พอควรแต่ไม่ควรงดอย่าง
เดด็ขาดการประกอบอาหารประเภทตม้น่ึงยา่งอบจะช่วยลดปริมาณไขมนัในอาหารได ้

      (7)  หลีกเล่ียงการกินอาหารท่ีมีรสหวานจดัและเคม็จดั 
       การกินอาหารรสจดัมากจนเป็นนิสัยจะเกิดโทษต่อร่างกายอาหารรสหวานจดัทาํให้

ไดรั้บพลงังานเพิ่มทาํใหอ้ว้นรสเคม็จดัเส่ียงต่อการเกิดความดนัโลหิตสูงโดยเฉพาะคนท่ีไม่ค่อยกิน
ผกัผลไมแ้ละชอบกินอาหารรสเคม็จดัจะมีโอกาสเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารดว้ย 

      (8) กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเป้ือน 
       จะเกิดจากเช้ือโรคพยาธิต่างๆสารเคมีท่ีเป็นพิษหรือโลหะหนกัท่ีเป็นอนัตรายจะเป็น

สาเหตุของอาหารเป็นพิษและเกิดการเจ็บป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินอาหารดงันั้นจึงควรเลือกกิน
อาหารท่ีสดสะอาดปรุงสุกใหม่ๆมีการปกปิดป้องกนัแมลงวนัหรือบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดและท่ี
สาํคญัคือลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารทุกคร้ัง 

      (9) งดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
       การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นประจาํเป็นโทษต่อร่างกายทาํให้เกิดอุบติัเหตุได้

ง่ายสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นตลอดจนเส่ียงต่อการเป็นโรคตบัแขง็แผลในกระเพาะอาหารและลาํไส้
มะเร็งหลอดอาหารและโรคความดนัโลหิตสูงการจะมีโภชนาการดีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตดีตอ้ง
คาํนึงถึงหลกัใหญ่ดงัน้ี 

ก) กินอาหารและปฏิบติัตามโภชนบญัญติั 9 ประการ 
ข) ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 
ค)  ผอ่นคลายจิตใจ 
ง)  หลีกเล่ียงส่ิงซ่ึงเป็นพิษภยัเช่นบุหร่ีเหลา้และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ 
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2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสาร 
 
2.2.1   ความหมายของการส่ือสาร 
การส่ือสาร ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า Communication ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ 

กนั ดงัน้ี         
จอร์จ เอ มิลเลอร์ (George A. Miller) กล่าวว่า การส่ือสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร

จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง (ศุภรัศม์ิ ฐิติกลุเจริญ, 2540, น. 3)    
คาร์ลไอ โฮฟแลนด์ (Carl I. Hoveland)ให้ความเห็นว่า การส่ือสาร คือกระบวนการท่ี

บุคคลหน่ึง (ผูส่้งสาร) ส่งส่ิงเร้า (โดยปกติจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพื่อเปล่ียนพฤติกรรม
ของบุคคลอ่ืนๆ (ผูรั้บสาร) (ศุภรัศม์ิ ฐิติกลุเจริญ, 2540, น. 3)  

วอร์เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (Warren W. Weaver)ใหค้าํอธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารว่า “การ
ส่ือสารมีความหมายกวา้ง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างท่ีจิตใจของคนๆ หน่ึง อาจมีผลต่อ
จิตใจของคนอีกคนหน่ึง การส่ือสารจึงไม่หมายความแต่เพียงการเขียนและการพดูเท่านั้น หากแต่ยงั
รวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดง บลัเล่ต ์และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษยอี์กดว้ย” 
(ศุภรัศม์ิ ฐิติกลุเจริญ, 2540, น. 3)      

เจอร์เกน รอยซ์ และเกรกอรี เบทสัน(Jurgen Ruesch and Gregory Bateson) ให้
ความเห็นว่า “การส่ือสารไม่ไดห้มายถึงการถ่ายทอดสารดว้ยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีชดัแจง้และ
แสดงเจตนารมณ์เท่านั้น แต่การส่ือสารยงัรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายท่ีคนมีอิทธิพลต่อกนัดว้ย 
ซ่ึงคาํนิยามน้ียดึหลกัท่ีว่าการกระทาํและเหตุการณ์ทั้งหลาย มีลกัษณะเป็นการส่ือสาร หากมีผูเ้ขา้ใจ
การกระทาํและเหตุการณ์เหล่านั้น  นั่นก็หมายความว่าความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนแก่คนๆ หน่ึงนั้นได้
เปล่ียนแปลงข่าวสารท่ีคนๆ นั้นมีอยูแ่ละมีอิทธิพลต่อบุคคลผูน้ั้น” (ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ, 2540, น. 3)
 วลิเบอร์ ชแรมม์(Wilbur Schramm) อธิบายว่า การส่ือสาร คือการมีความเขา้ใจร่วมกนัต่อ
เคร่ืองหมายท่ีแสดงข่าวสาร (Information signs) (ศุภรัศม์ิ ฐิติกลุเจริญ, 2540, น. 4) 

ชาร์ลส์ อ ีออสกดู (Charles E. Osgood) กล่าววา่"ความหมายโดยทัว่ไป การส่ือสารจะ 
เกิดข้ึนเม่ือฝ่ายหน่ึง  คือ ผูส่้งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหน่ึง คือ  ผูรั้บสาร โดยใชส้ัญญลกัษณ์ต่างๆ 
ซ่ึงถูกส่งผา่นส่ือท่ีเช่ือมระหวา่งสองฝ่าย"(ศุภรัศม์ิ ฐิติกลุเจริญ, 2540, น. 4) 

เอเวอเร็ต เอ็ม โรเจอร์ส และเอฟ ฟลอยด์ ชูเมคเกอร์(Everett M.Rogers and F. Floyd 
Shoemaker) ใหค้วามหมายวา่ การส่ือสาร คือ กระบวนการซ่ึงสารถูกส่งจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร 
(ศุภรัศม์ิ ฐิติกลุเจริญ, 2540, น. 4)      
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สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญบางท่านก็กล่าวว่า การส่ือสาร คือ การมีส่วนร่วมในข่าวสารร่วมกนั
ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร 

จอร์จ เกิร์บเนอร์ ให้ความหมายของการส่ือสารไวว้่า การส่ือสาร คือกระบวนการท่ีผูส่้ง
สารและผูรั้บสารมีปฏิสมัพนัธ์กนัในสภาพแวดลอ้มทางสงัคมเฉพาะ 

จากความหมายขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ส่ิงหน่ึงท่ีความหมายเหล่าน้ีมีร่วมกนักคื็อ การส่ือสาร 
ของมนุษยต์ั้งแต่อยูบ่นหลกัของความสัมพนัธ์ (Relationship) กล่าวคือในการส่ือสารนั้นจะตอ้งมี
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยู ่2 ฝ่าย โดยฝ่ายหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสาร และอีกฝ่ายหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บสาร ซ่ึง
ทั้งสองฝ่ายมีความเก่ียวกนัหรือสัมพนัธ์กนัโดยสามารถสรุปไดว้่า การส่ือสาร คือ กระบวนการของ
การถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ผูส่้งสาร(Source)ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึง 
ซ่ึงเรียกวา่ ผูรั้บสาร (Receiver) โดยผา่นส่ือ (Channel)" 
 
 2.2.2  องค์ประกอบของการส่ือสาร 

ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ (2540, น. 65) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการส่ือสารไวว้่าสาํหรับ
องคป์ระกอบของการส่ือสารโดยทัว่ไปมี 4 ประการ คือผูส่้งสาร (Sender) สาร (Message) ช่อง
ทางการส่ือสารหรือส่ือ (Channel) และ ผูรั้บสาร (Receiver)   

1)  ผูส่้งสาร (Sender) คือ ผูเ้ร่ิมตน้การส่ือสาร (เร่ิมตน้สร้างและส่งสารไปยงัผูอ่ื้น) 
ในการส่ือสารคร้ังหน่ึงๆ นั้น ผูส่้งสารจะทาํหนา้ท่ีเขา้รหสั (Encoding) อนัเป็นการแปรสารใหอ้ยูใ่น
รูปของสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยคิ์ดสร้างข้ึนแทนความคิด ไดแ้ก่ ภาษา (ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือวจั
นภาษา) และอากปักิริยาท่าทางต่างๆ (อวจันภาษา) สารท่ีถูกเขา้รหสัแลว้น้ีจะถูกผูส่้งสารไปยงัผูรั้บ
สารโดยผ่านทางติดต่อทางใดทางหน่ึง เช่น ถา้ผูส่้งสารตอ้งการส่งสาร ก. ไปถึงผูรั้บสารท่ีอยู่
ห่างไกลจากตนอยา่งรวดเร็ว ผูส่้งสารก็อาจเลือกใช ้วิธีโทรเลข โทรศพัท ์จดหมาย ถา้เป็นปัจจุบนัก็
อาจใชโ้ทรสาร (Facsimile-FAX)หรือ E-mail (การส่ือสารผา่นทางจอคอมพิวเตอร์) ซ่ึงสะดวกและ
รวดเร็ว เป็นเทคโนโลยีการส่ือสารใหม่ ดงันั้นโดยทัว่ไปแลว้ ในสถานการณ์การส่ือสารหน่ึงๆ นั้น
ผูส่้งสารจะเป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการท่ีจะเป็นผูเ้ร่ิมตน้ส่ือสาร ถือเป็นบุคคลแรกท่ีจะทาํ
ใหก้ระบวนการในการส่ือสารเกิดข้ึน       
  2)  สาร (Message) คือ เร่ืองราวอนัมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศยัภาษา 
หรือสญัลกัษณ์ใดๆ กต็ามท่ีสามารถทาํใหเ้กิดการรับรู้ร่วมกนัได ้สาร จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูส่้งสาร
เกิดความคิดข้ึน และตอ้งการจะส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผูอ่ื้น (ผูรั้บสาร) การ
ส่งสารนั้น กโ็ดยการท่ีผูส่้งสารแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งเพ่ือแทนความคิด
ท่ีเกิดข้ึน พฤติกรรมท่ีว่าน้ีก็เช่น การพูด การเขียน การวาดการแสดงอาการหรือกิริยาอย่างใดอย่าง
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หน่ึงก็ได ้และพฤติกรรมในการแสดงออกซ่ึงความคิดน้ีไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ย่อมข้ึนอยู่
กบัทกัษะของผูก้ระทาํทั้งส้ิน       

ความสาํคญัของสารท่ีถูกส่งมาจากผูส่้งสาร กคื็อ การทาํหนา้ท่ีเร้าใหผู้รั้บสารเกิด  
การรับรู้ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง การท่ีผูรั้บสารจะรับสารท่ีถูกส่งมาในรูปของ
สัญลกัษณ์ไดห้รือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัว่า ผูรั้บสารมีทกัษะในการรับสารมากหรือนอ้ย ซ่ึงทกัษะในการ
รับสารไดแ้ก่ ความสามารถในการคิด พิจารณา ความเขา้ใจทั้งภาษาพดูและภาษาเขียน หากผูรั้บสาร
แสดงพฤติกรรมการรับสาร ตรงกบัพฤติกรรมของผูส่้งสาร เช่น ฟังอ่าน ดู สังเกต แสดงว่าผูรั้บสาร
มีทกัษะในการรับสาร        

     สาร โดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 3 ประการ คือ 
      (1) รหสัของสาร (Message Codes) คือ ภาษา (Language) หรือสญัลกัษณ์ 

(Symbolic) หรือสัญญาณ (Signal) ท่ีมนุษยคิ์ดข้ึนเพื่อใชแ้สดงออกแทนความคิดเก่ียวกบับุคคลและ
สรรพส่ิงต่างๆ      

     เราสามารถแบ่งรหสัของสารออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
  ก) รหสัของสาร ท่ีใชค้าํพดู (Verbal Message Codes) รหสัของสารท่ีใช ้

คาํพดู ไดแ้ก่ ภาษาอนัเป็นระบบสญัลกัษณ์ท่ีมนุษย ์ไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ ภาษาทุกภาษา
ของมนุษยมี์การสร้างข้ึนและถูกพฒันาสืบทอดมาโดยลาํดบัเป็นระบบสญัลกัษณ์ท่ีทาํใหส้ารปรากฎ
ข้ึนได ้     

ข) รหสัของสารท่ีไม่ใชค้าํพดู (Nonverbal Message Codes) ส่วนรหสัของ
สารท่ีไม่ใชค้าํพูด ไดแ้ก่ ระบบสัญลกัษณ์ สัญญาณ หรือเคร่ืองหมายใด ๆ ก็ตามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
การใชถ้อ้ยคาํ เช่น อากปักิริยา ธง ไฟ เป็นตน้ ซ่ึงมนุษยใ์นแต่ละสังคมแต่ละวฒันธรรมพฒันาข้ึน 
และรับรู้ความหมายร่วมกนั เช่น การพยกัหนา้ แสดงอาการตอบรับหรือแสดงความเขา้ใจหรือเห็น
ดว้ย แมแ้ต่ธงหรือไฟสัญญาณต่างๆ ก็ลว้นแต่เป็นรหัสของสารท่ีไม่ใชค้าํพดูทาํหนา้ท่ีเป็นการบอก
เร่ืองราวท่ีมนุษยต์กลงรับรู้ความหมายร่วมกนั       

       (2) เน้ือหาของสาร (Message Content)เน้ือหาของสาร ท่ีมนุษยส่ื์อสารกนันั้น 
ครอบคลุมถึงความรู้และประสบการณ์ของมนุษย ์ท่ีมนุษยต์อ้งการท่ีจะถ่ายทอดแลกเปล่ียนเพื่อ
ความเขา้ใจร่วมกนั ดงันั้น เม่ือพดูถึงเน้ือหาของสารแลว้จะมีขอบเขตกวา้งขวางไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงเรา
อาจแบ่งเน้ือหาของสารไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
 
 
 



20 
 

ก) สารประเภทขอ้เทจ็จริง ไดแ้ก่ สารท่ีรายงานใหท้ราบถึงความ 
จริงต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นโลกทางกายภาพ และอยูใ่นวิสยัท่ีมนุษยจ์ะตรวจสอบไดถึ้งความแน่นอนถูกตอ้ง
ของสารนั้น ถา้พิสูจน์ตรวจสอบแลว้สารนั้นเป็นจริง สารนั้นก็จดัไดว้่าเป็นสารท่ีมีคุณภาพควรแก่
การเช่ือถือ 

ข) สารประเภทขอ้คิดเห็น ไดแ้ก่ สารซ่ึงเก่ียวกบัปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ในจิตใจจากการประเมินของผูส่้งสาร อาจเป็นความรู้สึก แนวคิด ความเช่ือท่ีบุคคลมีต่อตนเองต่อ
บุคคลอ่ืน ต่อวตัถุ หรือต่อเหตุการณ์ใด ก็ตาม สารประเภทน้ีเป็นสารท่ีไม่อยู่ในวิสัยท่ีจะถูก
ตรวจสอบไดว้่าเป็นจริงหรือไม่ อาจทาํไดเ้พียงแค่การประเมินความน่ารับฟัง ความสมเหตุสมผล 
ตลอดจนความเป็นไปไดข้องสารนั้นเท่านั้น เพราะต่างคนต่างก็มีความคิด มีความรู้สึก อารมณ์ ต่อ
วตัถุ เร่ืองราว หรือ เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป สารประเภทน้ีมกัพบเห็นตามส่ือมวลชน
ประเภทต่างๆ เพราะเป็นเร่ืองง่ายสาํหรับผูส่ื้อข่าว หรือผูท้าํข่าว ท่ีแค่เพียงเอาไมโครโฟนไปจ่อปาก
ผูใ้หส้มัภาษณ์แลว้ถามความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์ เก่ียวกบัคาํพดู หรือความคิดเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีท่ี
กาํลงัอยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นตน้ ซ่ึงสารประเภทน้ีเป็นส่ิงท่ีทาํให้ประชาชนผูรั้บสาร
เกิดความสบัสนไดง่้าย วา่เหตุการณ์จริงๆ หรือเร่ืองราวจริงๆ เป็นอยา่งไรกนัแน่เพราะบางทีเราอ่าน
ข่าว ฟังข่าว ดูข่าว เราก็อยากรู้เร่ืองไปเลย ว่าขอ้เท็จจริงเป็นอย่างไร เราไม่อยากไปเสียเวลาคิด 
พิจารณา ใคร่ครวญหรือวิเคราะห์หาหลกัฐานหรือเหตุผลอ่ืน ๆ มาสนบัสนุนว่าท่ีเราอ่านมา ฟังมา 
หรือดูมานั้น จริงหรือไม่จริงอย่างไร ปัจจุบนัเราจะเห็นว่าข่าวท่ีมีเน้ือหาประเภทความคิดเห็นมาก 
ตามหนา้ส่ือมวลชนทั้งหลาย (อาจเพราะวา่ทาํง่าย ไม่ตอ้งศึกษาหรือทาํการบา้นมากนกั) 

ค) สารประเภทความรู้สึก ไดแ้ก่พวกโคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน นวนิยาย  
เร่ืองสั้นทั้งหลายแหล่ ท่ีเป็นการเขียนจากจินตนาการ จากการเพอ้ฝัน จากอารมณ์ศิลปินยากท่ีจะ
ตรวจสอบความจริงแทแ้น่นอนของขอ้มูลหรือตวัสารเหมือนกนั    
         (3) การจดัสาร (Message Treatment) สารท่ีถูกจดัเตรียมมาอยา่งดี ทั้งในเร่ือง
ของการเรียบเรียงลาํดบั ความยากง่าย รูปแบบการใช้ภาษา จะทาํให้สารนั้นมีคุณสมบติัในการ
ส่ือสารได ้ตวัอย่างของการจดัสาร ท่ีเห็นไดช้ดัก็คือ การจดัสารในการโฆษณา ซ่ึงผูส่้งสารไดใ้ห้
ความประณีตพิถีพิถนัในการจดัสารเพ่ือใหส้ารนั้นสามารถ ดึงดูดความสนใจของผูรั้บสารสามารถท่ี
จะใหค้วามเขา้ใจและขอ้คิดเห็นต่างๆ ไดต้ามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ    
  3) ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ (Channel) ช่องทางการส่ือสาร หรือ ส่ือ (Channel) 
ในการส่ือสารใดๆ ก็ตาม ผูส่้งสารยอ่มตอ้งอาศยัช่องทางหรือส่ือให้ทาํหนา้ท่ีนาํสารไปยงัผูรั้บสาร 
โดยทัว่ไปแลว้สารท่ีถูกผูส่้งสารถ่ายทอดไปยงัผูรั้บสารจะเขา้ไปสู่ระบบการรับรู้ของมนุษยโ์ดยผา่น
ประสาทสัมผสัทางใดทางหน่ึง หรือหลายทาง ไดแ้ก่ ทางการเห็น โดยประสาทตา ทางการไดย้ิน 
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โดยประสาทหูทางการไดก้ล่ิน โดยประสาทจมูก ทางการสัมผสั โดยประสาทกาย และทางการล้ิม
รสโดยประสาทล้ินถา้พิจารณาในแง่น้ีแลว้ การส่ือสารระหว่างบุคคล 2 คนท่ีอยูต่่อหนา้กนั สารก็จะ
ผา่นช่องทางเหล่าน้ีไปสู่การรับรู้ของผูก้ระทาํการส่ือสารทั้ง 2 ฝ่าย แต่ในการส่ือสารสาํหรับคนท่ีอยู่
ห่างไกลกนั มนุษยไ์ม่สามารถจะอาศยัทางติดต่อท่ีมนุษยมี์อยู่ได ้มนุษยจึ์งไดส้ร้างส่ือข้ึนมาเป็น
เคร่ืองช่วยให้การติดต่อระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสารมีความเป็นไปได ้มองในแง่น้ีเราจะเห็นไดว้่า 
แมค้าํว่า “ช่องทาง”และคาํว่า “ส่ือ” จะมีความหมายใกลเ้คียงกนั และอาจใชแ้ทนกนัได ้แต่แทท่ี้จริง
แลว้คาํทั้ง 2 มีความหมายแตกต่างกนั คาํว่า “ช่องทาง” หมายถึงทางซ่ึงทาํใหผู้ส่้งสารกบัผูรั้บสาร
ติดต่อกนัได ้อนัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ส่วน “ส่ือ” นั้น หมายถึงส่ือท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
อากาศ แสง เสียง ตลอดจนอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีมนุษยคิ์ดข้ึนเพื่อใชติ้ดต่อส่งสารไปถึงกนัและ
กนัการจดัแบ่งประเภทของส่ือท่ีมนุษยใ์ชใ้นการส่ือสารนั้น อาจแบ่งไดห้ลายแบบไม่มีขอ้กาํหนดท่ี
แน่นอนตายตวั เช่น อาจแบ่งโดยใช้ลกัษณะของส่ือเป็นเกณฑ์ หรืออาจแบ่งโดยใช้จาํนวนและ
ลกัษณะของการเขา้ถึงผูรั้บสารเป็นเกณฑก์ไ็ด ้

        การแบ่งแบบใชล้กัษณะของส่ือเป็นเกณฑ ์มี 5 ประเภท คือ 
        (1) ส่ือธรรมชาติ ไดแ้ก่ บรรยากาศท่ีอยูร่อบตวัมนุษยอ์นัมีอยูต่ามธรรมชาติ ทาํ

หนา้ท่ีเป็นทางติดต่อของการส่ือสารระหวา่งบุคคลแบบเผชิญหนา้ 
        (2) ส่ือมนุษย ์ไดแ้ก่ บุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือนาํสารไปสู่ผูรั้บ เช่น คนนาํสาร 

นกัเล่านิทาน โฆษก พอ่ส่ือ แม่ส่ือ ตวัแทนการเจรจาปัญหาต่างๆ เป็นตน้ 
        (3) ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่  ส่ือทุกชนิดท่ีอาศัยเทคนิคการพิมพ์ เช่น หนังสือ

หนงัสือพิมพ ์ใบปลิว แผน่พบั วารสาร นิตยสาร ใบประกาศหรือแจง้ความ โปสเตอร์ ภาพ เป็นตน้ 
        (4) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ส่ือท่ีพฒันาข้ึนโดยใชร้ะบบเคร่ืองกลไกไฟฟ้า 

เป็นหลกั เช่น วิทยุ โทรทศัน์ โทรพิมพ ์เทปเสียง วีดีโอเทป เคร่ืองฉายภาพ เคร่ืองฉายภาพยนตร์ 
แมก้ระทัง่คอมพิวเตอร์กใ็ช่ เป็นตน้ 
        (5) ส่ือระคน ไดแ้ก่ ส่ือท่ีทาํหนา้ท่ีนาํสารไดแ้ต่ไม่อาจจดัไวใ้น 4 ประเภท 
ขา้งตน้ เช่น หนงัสือพิมพก์าํแพง วตัถุจารึก ส่ือพื้นบา้น เป็นตน้    

 
        การแบ่งแบบใชจ้าํนวนและลกัษณะของการเขา้ถึงผูรั้บสาร  มี 4 ประเภท คือ 

       (1) ส่ือระหว่างบุคคล เป็นส่ือท่ีมนุษยใ์ชส้ําหรับการติดต่อส่ือสารระหว่าง
บุคคลท่ีอยู่ห่างไกลกันจนไม่อาจจะติดต่อกันโดยไม่ผ่านส่ือหรือไม่มีส่ือได้ เป็นส่ือท่ีใช้เฉพาะ
บุคคล มีลกัษณะเป็นส่วนตวั ไม่เก่ียวกบัผูอ่ื้นท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารในขณะนั้นๆ เช่น 
จดหมาย โทรเลข โทรศพัท ์ภาพถ่ายในครอบครัว บนัทึกช่วยจาํ อนุทิน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี ทาํหนา้ท่ี
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ช่วยให้การส่งสารระหว่างผูส่้งถึงผูรั้บท่ีอยู่ห่างไกลกันมีความเป็นไปได้ นอกจากนั้ น ก็ยงัมี
เคร่ืองมืออุปกรณ์บางชนิดท่ีจดัวา่เป็นส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบุคคล เช่น การประชุมกลุ่มยอ่ย 
การเรียน การสอน ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งใช้ส่ือต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งด้วยเช่น กระดานดาํ หนังสือ 
เอกสาร เป็นตน้   

       (2) ส่ือมวลชน มนุษยคิ์ดส่ือมวลชนข้ึน เพื่อท่ีจะติดต่อกบัผูรั้บสาร เป็นจาํนวน
มากในเวลาเดียวกันได้ โดยทัว่ไปแลว้ส่ือมวลชน ได้แก่หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ ภาพยนตร์ ส่ือมวลชนน้ีมีประโยชน์ในแง่ของการเผยแพร่ข่าวสารไปยงัมวลชนได ้ภายใน
เวลาอนัรวดเร็ว      

       (3) ส่ือเฉพาะกิจ คือ ส่ือซ่ึงถูกพฒันาข้ึนเพื่อใชส้าํหรับการส่ือสารท่ีสนบัสนุน 
กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ จาํนวนและกลุ่มผูรั้บสารมีลกัษณะท่ีแน่นอน เม่ือเทียบกบั
ส่ือมวลชนแลว้ ส่ือเฉพาะกิจ จะแคบกว่าในแง่ของการเขา้ถึงผูรั้บสาร เช่น การจดัทาํนิตยสารเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน การทาํวีดีโอเทปแนะนาํการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทั
หน่ึง เป็นตน้       

       (4) ส่ือประสม ไดแ้ก่ การนาํส่ือประเภทต่างๆ ทั้ง 3 ประเภท ขา้งตน้ ไปใชใ้น
การส่ือสารอนัจะทาํให้การส่ือสารในคร้ังนั้นๆ มีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนในกรณีของส่ือน้ี หากมี
การใชโ้ดยรู้จกัขอ้ดีและขอ้เสียของส่ือแต่ละชนิด เขา้ใจ ถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมการรับ
สาร มีการเลือกใช้ส่ือให้เหมาะแก่วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารแลว้ ประสิทธิผลของการส่ือสาร    
คร้ังๆ นั้น กจ็ะเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

  4) ผูรั้บสาร (Receiver)  
  เป็นองค์ประกอบประการสุดท้ายในกระบวนการของการส่ือสารและเป็น

องค์ประกอบสําคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะการส่ือสารใดๆ ก็ตามจะไม่
ประสบผลสาํเร็จไดเ้ลยหรืออาจประสบผลสาํเร็จไม่เต็มท่ีถา้ผูรั้บสาร ไม่เขา้ใจหนา้ท่ีและบทบาท
ของตนเองท่ีมีต่อการส่ือสาร  

  ในกระบวนการส่ือสารนั้น ผูรั้บสารมีบทบาทขั้นพื้นฐาน 2 ประการ คือ 
        (1) การรู้ความหมายตามเร่ืองราวท่ีผูส่้งสาร ส่งผ่านส่ืออย่างใดอย่างหน่ึงมา   

ถึงตน 
        (2) การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผูส่้งสาร 
           ดังนั้ น ในกระบวนการส่ือสารใดๆ ก็ตาม การส่ือสารจะเกิดประสิทธิผลได้ก็

ต่อเม่ือผูรั้บสารได้พฒันาตนเองให้เป็นผู ้ท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ได้แก่ การเป็นผูฟั้ง ผูอ่้าน 
ตลอดจนการเป็นผูท่ี้สามารถคิดและรับรู้ความหมายได ้การมีทศันคติท่ีดีต่อผูส่้งสาร ต่อเร่ืองท่ี
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ส่ือสารตลอดจนการเป็นผูมี้ความพยายามในการรับสารและสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู ้
ส่งสารทั้งน้ีเพื่อให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมายนัน่เองในการพิจารณาองคป์ระกอบทางดา้นผูส่้งสาร
และผูรั้บสารนั้น ในความเป็นจริงแลว้ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ก็คือ บุคคลอยา่งนอ้ย 2 คน ท่ีมี
บทบาทร่วมกนัอยูใ่นกระบวนการส่ือสาร ถา้ไม่มีผูส่้งสาร และผูรั้บสารแลว้ การส่ือสารก็จะเกิดข้ึน
ไม่ได ้หรือถา้มีแต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวกเ็ช่นกนั การส่ือสารกจ็ะไม่เกิดข้ึน 

 ขอ้สาํคญั ก็คือ ในกระบวนการส่ือสารระหว่างบุคคลนั้น เราไม่อาจช้ีใหต้ายตวัลง
ไปไดว้า่ ใครเป็นผูส่้งสาร และใครเป็นผูรั้บสาร เพราะจริง ๆ แลว้ บุคคลท่ีทาํการส่ือสารโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ในการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ (Face to Face) ระหว่างบุคคล 2 คน ทั้งสองคนต่างก็มี
บทบาทเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เกือบจะในเวลาเดียวกนั ซ่ึงเราอาจเรียกไดว้่าทั้ง 2 คน แสดง
บทบาทในฐานะท่ีเป็นคู่ของการส่ือสาร ต่างก็ทาํหน้าท่ีในการเขา้รหัส ตีความ และถอดรหัสโดย
สลบัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปจนกวา่การส่ือสารจะบรรลุเป้าหมาย 

 
2.2.3  วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร  
ในเร่ืองท่ีบุคคลจะมาทาํการส่ือสารกนันั้น ถา้คิดกนัอยา่งง่ายๆ แลว้เราจะพบว่าแน่นอนทั้ง 

2 ฝ่ายต่างก็จะตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการท่ีจะมาทาํการแลกเปล่ียนข่าว สารขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่า
จะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารกลุ่มเลก็ การส่ือสารสาธารณะหรือการส่ือสารมวลชน
ก็ตาม ถา้เราจะเปรียบกนัง่ายๆ  ก็เหมือนกบัการรวมตวักนัของคนท่ีบุคคลท่ีมารวมตวักนันั้นยอ่มมี
วตัถุประสงค ์ว่ามารวมตวักนัเพื่ออะไร ดงันั้นในกระบวนการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารระดบั
ใดผูส่้งสารและผูรั้บ สารต่างก็มีวตัถุประสงคใ์นการมาทาํการส่ือสารกนัทั้งส้ิน โดยทั้ง 2 ฝ่ายอาจมี
วตัถุประสงคใ์นการติดต่อส่ือสารท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัก็ได ้เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะดูถึง
วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร จึงควรจะแยกพิจารณาออกจากกันเป็นวตัถุประสงค์ของผูส่้งสาร     
และวตัถุประสงคข์องผูรั้บสารเพราะหากวตัถุประสงคข์องทั้ง 2 ฝ่ายไม่ตรงกนัแลว้  ผูรั้บสารอาจมี
ปฏิกิริยาต่อสารผิดไปจากความตั้ งใจของผูส่้งสารได้ ซ่ึงจะทาํให้การส่ือสารไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมาย  หรือตามเจตนารมณ์ของผู ้ส่งสาร  ทําให้ เ กิดความล้มเหลวในการส่ือสารข้ึน     
(Communication Breakdown)ท่ีว่าลม้เหลวน้ีตอ้งขอทาํความเขา้ใจว่าเป็นการลม้เหลวท่ีพิจารณาใน
แง่ความหมายของการส่ือสารท่ีมกัใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไป ท่ีมกัจะถือวา่เป็นการส่ือสารเพ่ือก่อใหเ้กิดผล
ตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารนั่นเอง ยกตวัอย่างง่ายๆ กรณีการส่ือสารทางการโฆษณาสินคา้ ผูส่้ง
สารมีวตัถุประสงคเ์พื่อชกัจูงให้ประชาชนผูรั้บสารซ้ือสินคา้ของตนแต่ปรากฎว่าผูรั้บสารดูโฆษณา
สินคา้เพียงเพื่อความบนัเทิงหรือเพียงชอบเพลงประกอบหรือชอบเน้ือหาในการนาํเสนอหรือชอบดู
ผูแ้สดง แต่ไม่ไดซ้ื้อสินคา้นั้นตามท่ีผูส่้งสารหรือผูโ้ฆษณาตอ้งการ  เช่น การท่ีสุภาพสตรีดูโฆษณา
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สินคา้ประเภทเหลา้หรือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงับางประเภท   บางคนอาจชอบดูเพราะนกัแสดงหล่อ เพลง
ประกอบไพเราะใชเ้ทคนิคในการถ่ายทาํไดดี้และนาํเสนอไดน่้าสนใจ แต่เขาก็ไม่ไดไ้ปซ้ือสินคา้
ประเภทนั้นมาบริโภคเป็นตน้ 

ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ (2540, น. 10) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการส่ือสารไวว้่า โดยปกติ
แลว้สามารถจะสรุปไดว้า่ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร ดงัต่อไปน้ี 

 1)  วตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร      
  ในการทาํการส่ือสารกนัแต่ละคร้ัง ผูส่้งสารจะมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

       (1)  เพื่อแจง้ใหท้ราบ (Inform) ซ่ึงหมายความวา่ ในการทาํการส่ือสารนั้นผูส่้ง 
สารมีความตอ้งการท่ีจะบอกกล่าวหรือช้ีแจงข่าวสารเร่ืองราว เหตุการณ์  ขอ้มูลหรือส่ิงอ่ืนใดให้
ผูรั้บสารไดรั้บทราบหรือเกิดความเขา้ใจโดยอาจผา่นทางส่ือมวลชน หนงัสือพิมพว์ิทยแุละโทรทศัน์ 
ตวัอยา่งเช่น หนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัหน่ึงลงตีพิมพข่์าวสารเพื่อรายงานข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนประจาํวนัไปให้ประชาชนไดรั้บทราบ หนังสือพิมพฉ์บบัน้ีก็จะทาํหนา้ท่ีในฐานะผูส่้งสาร 
ส่วนประชาชนผูอ่้านหนงัสือพิมพฉ์บบันั้น จะอยูใ่นฐานะผูรั้บสาร   คือ อ่านหนงัสือพิมพเ์พื่อจะได้
ทราบข่าวคราวความเคล่ือนไหว หรือการเปล่ียนแปลงของทั้งในแง่ตวับุคคลและในแง่เหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นๆ 
         (2)  เพื่อสอนหรือใหก้ารศึกษา (Teach or Educate) ซ่ึงหมายความว่าผูส่้งสาร
มีความตอ้งการท่ีจะสอนวิชาความรู้หรือเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะเป็นวิชาการ เพื่อให้ผูรั้บสารไดรั้บ
ความรู้เพิ่มข้ึนจากเดิม ตวัอยา่งเช่น วารสารหรือจุลสารเฉพาะดา้น เช่น วารสารเพ่ือสุขภาพอนามยั  
ก็จะมีการลงตีพิมพบ์ทความต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ อนามยัให้แขง็แรงสมบูรณ์อยูเ่สมอ 
ให้วิชาความรู้เก่ียวกบัโรคภยัต่างๆ ว่าจะมีอาการอะไรปรากฎออกมาบา้ง ให้ความรู้ในเร่ืองการ
ป้องกันโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ พร้อมทั้ งแนวทางการปฏิบติัเช่นการให้ความรู้ในเร่ืองการรณรงค์
ป้องกนัโรคเอดส์ การปฎิบติัตนท่ีถูกตอ้งท่ีจะไม่ทาํใหติ้ดโรคดงักล่าว เป็นตน้    

       (3)  เพื่อสร้างความพอใจหรือใหค้วามบนัเทิง (Please or Entertain) ซ่ึง 
หมายความว่าในการส่ือสารนั้น ผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะทาํให้ผูรั้บสารเกิดความร่ืนเริงบนัเทิง
ใจจากสารท่ีตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง 
ตวัอย่างเช่น นวนิยายเพลงละครเกมโชว ์การแสดงคอนเสิร์ตนักร้องในฐานะผูส่้งสารจะใชค้าํพูด
หรือคาํร้อง ประกอบกิริยาท่าทางเตน้ มีเสียงดนตรีประกอบ หากเป็นจงัหวะท่ีสนุกสนาน เน้ือร้อง 
ทาํนองดี ผูช้มในฐานะผูรั้บสารก็จะรู้สึกสนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์ ถือเป็นการพกัผ่อน
หยอ่นใจไปในตวัได ้
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         (4)  เพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ (Propose or Persuade) ซ่ึงหมายความว่า ผูส่้งสาร
ไดเ้สนอแนะส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อผูรั้บสาร และมีความตอ้งการชกัจูงให้ผูรั้บสารมีความคิดคลอ้ยตาม
หรือยอมรับปฏิบติัตามการเสนอแนะของตน ตวัอยา่งเช่น การโฆษณาสินคา้ทางหนา้หนงัสือพิมพ ์
หรือทางวิทยกุระจายเสียง หรือทางวิทยโุทรทศัน์ นิตยสารและส่ือเฉพาะกิจอ่ืนๆ ผูโ้ฆษณาในฐานะ
ผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะเสนอแนะสินคา้หรือบริการของตนและชกัจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้
ประชาชนซ้ือสินคา้ของตน ทางดา้นประชาชนในฐานะผูรั้บสารเม่ือดูโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เหล่านั้น
แลว้  จะเป็นผูต้ดัสินใจเองวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ยีห่อ้นั้นยีห่อ้น้ีเป็นตน้ 
  2)  วตัถุประสงคข์องผูรั้บสาร 

ในส่วนของผูรั้บสารนั้นเม่ือไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมทางการส่ือสารกิจกรรมใด 
กิจกรรมหน่ึง ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารระดบัใดก็ตาม ผูรั้บสารก็จะมีวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการ
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างจากการส่ือสารนั้นๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูรั้บสาร จะมีวตัถุประสงค์
หลกัๆ ในการทาํการส่ือสารดงัน้ี 
         (1)  เพื่อทราบ (Understand) ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการส่ือสารนั้นผูรั้บ
สารมีความตอ้งการท่ีจะทราบเร่ืองราว ข่าวสาร ขอ้มูล เหตุการณ์ หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีผูแ้จง้หรือรายงาน
หรือช้ีแจงใหท้ราบ หากข่าวสารท่ีไดรั้บทราบนั้นเป็นของใหม่กจ็ะทาํใหผู้รั้บสารไดข่้าวสารเพิ่มเติม 
หากข่าวสารท่ีไดรั้บทราบเป็นส่ิงท่ีเคยไดรั้บทราบมาก่อน ก็จะเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งของ
ข่าวสารท่ีตนมีอยูใ่หเ้กิดความมัน่ใจยิง่ข้ึน ตรงกนัขา้มหากข่าวสารท่ีไดม้าใหม่ขดัแยง้กบัข่าวสารท่ี
ตนมีอยูเ่ดิม ผูรั้บสารกจ็ะไดใ้คร่ครวญวา่ข่าวสารใดมีความน่าเช่ือถือ หรือมีความถูกตอ้งมากกว่ากนั
         (2)  เพื่อเรียนรู้ (Learn) หมายถึง การแสวงหาความรู้ของผูรั้บสารจากการ
ส่ือสาร ลกัษณะของสารในกรณีน้ี  มกัจะเป็นสารท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัวิชาความรู้และวิชาการ 
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นการทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระในการสอนของผูส่้งสาร 
         (3)  เพื่อหาความพอใจ (Enjoy) เป็นเร่ืองปกติท่ีคนโดยทัว่ไปแลว้จะทาํการ
ส่ือสารเพ่ือให้ทราบข่าวคราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม   และทาํการส่ือสารเพ่ือศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมใหก้บัตนเองแลว้ คนเรายงัมีความตอ้งการในเร่ืองของความบนัเทิงดว้ย เพราะความ
บนัเทิงสามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยสร้างความสบายใจหรือเพื่อเป็นการพกัผ่อน
หยอ่นใจ ดงันั้นเม่ือมีโอกาสคนเราในฐานะผูรั้บสารจึงมีความตอ้งการท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ีสามารถมา
ช่วยสร้างความบนัเทิงและสร้างความสบายใจให้แก่ตนเองบา้งเช่น ผูรั้บสารอาจจะทาํการส่ือสาร
ด้วยการฟังเพลง ฟังละครวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์หน้าบนัเทิง คอลมัน์บนัเทิงต่างๆ ชมรายการ
โทรทศัน์บา้ง เกมโชวบ์า้ง เป็นตน้ 
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         (4)  วตัถุประสงคข์องผูรั้บสารในการทาํการส่ือสารประการสุดทา้ยน้ีก็เพื่อใช้
ในการตดัสินใจหรือเพื่อการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง นัน่ยอ่มหมายถึงว่า ในการตดัสินใจของคนเรานั้น   
มกัจะไดรั้บการเสนอแนะหรือชกัจูงให้กระทาํอยา่งนั้นอยา่งน้ีจากบุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ เพราะฉะนั้น
ในการท่ีจะทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดลงไปย่อมจะมีการศึกษาทางเลือกว่าทางเลือกไหนจะดีกว่ากัน ซ่ึง
ทางเลือกในการตดัสินใจของคนเราน้ีจึงข้ึนอยูก่บัวา่ขอ้เสนอแนะนั้นๆ มีความน่าเช่ือถือและมีความ
เป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากขอ้เสนอแนะและการชกัจูงจากบุคคล
อ่ืนๆ แลว้ การตดัสินใจของคนเรายงัจะตอ้งคาํนึงถึงการรับข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ และความเช่ือ
ของแต่ละบุคคลท่ีไดส้ัง่สมกนัมาดว้ย 

จากส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้ นจะเห็นได้ว่าทั้ งผู ้ส่งสารและผู ้รับสารต่างก็มี
วตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของตนเอง เม่ือใดก็ตามท่ีวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการของทั้ง     
2 ฝ่ายสอดคลอ้งตอ้งกนั การส่ือสารคร้ังนั้นก็จะประสบผลสาํเร็จ ในทางตรงกนัขา้มเม่ือใดก็ตามท่ี
วตัถุประสงคห์รือความตอ้งการของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัหรือขดัแยง้กนัการส่ือสารก็จะ
ประสบความลม้เหลว ซ่ึงเป็นการพิจารณากนัในดา้นความหมายท่ีว่าการส่ือสารเป็นการส่งสารเพ่ือ
ก่อใหเ้กิดผลตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป  แต่ถา้หากมองกนัในอีกความหมายหน่ึง
ท่ีว่า เป็นการถ่ายทอดข่าวสารจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ก็ถือว่ามีการส่ือสารเกิดข้ึนแลว้ ยิ่งหากว่า
รวมไปถึงการรับสารปฏิกิริยาตอบกลบั(Feedback) และปฏิกิริยาท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารมีต่อกนั 
(Interaction) แลว้มีลกัษณะของ Two-way Communication แมว้ตัถุประสงคไ์ม่สอดคลอ้งตอ้งกนั   
กไ็ม่ถือวา่เป็นการส่ือสารท่ีลม้เหลว แต่ถือวา่มีการส่ือสารเกิดข้ึนแลว้เช่นเดียวกนั 
 

2.2.4   แบบจําลองการส่ือสาร 
ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ (2540, น. 47) ไดก้ล่าวถึงแบบจาํลองการส่ือสารไวว้่าแบบจาํลอง

พื้นฐานทางการส่ือสาร เป็นแผนภาพท่ีใชอ้ธิบายการส่ือสารอย่างง่ายๆ บางแบบก็มีความยุ่งเหยิง
ซับซ้อน บางแบบอธิบายปัจจยัในตวัคน บางแบบก็อธิบายความสัมพนัธ์ของคนกับสังคมหรือ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือบางแบบก็มองอิทธิพลของสังคมต่อการกระทาํการส่ือสารของคน แต่อย่างไรก็
ตามแบบจาํลองแต่ละแบบก็มีจุดมุ่งหมายในการอธิบายกระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัเพราะ
แบบจาํลองก็คือ คาํอธิบายตัวทฤษฎีโดยพยายามทาํให้ง่ายและสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได ้
สามารถกาํหนดทางเลือกของการคาดคะเนพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารใน
อนาคตได ้นอกจากน้ียงัสามารถนาํไปประยกุตไ์ด ้เป็นคาํอธิบายของกระบวนการส่ือสารโดยทัว่ๆ 
ไปได ้โดยไม่ไดเ้จาะจงว่าเป็นกระบวนการส่ือสารประเภทใด แต่ส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงก็คือว่า 
แต่ละทฤษฎีหรือแบบจาํลองนั้นไม่สามารถจะอธิบายกระบวนการส่ือสารทั้งหมดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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แต่ตอ้งอาศยัทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีมาช่วยอธิบายเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน แบบจาํลองการ
ส่ือสารท่ีจะกล่าวในท่ีน้ีจะมีเพียง 5 แบบจาํลอง จากหลายๆ แบบจาํลองท่ีเป็นแบบจาํลองหรือ
ทฤษฎีการส่ือสารขั้นพื้นฐานท่ีสาํคญัๆ ดงัน้ี 

  2.1.1.1  แบบจาํลองการส่ือสารขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของแชนนนัและ    
วีเวอร์  

  แชนนนั (Shannon) และ วีเวอร์ (Weaver) ไดส้ร้างแบบจาํลองการส่ือสาร
ขั้นพื้นฐาน เม่ือปี พ.ศ. 2492 ซ่ึงถือเป็นแบบจาํลองท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในวงการส่ือสารยคุเร่ิมตน้ใน
ช่ือว่า แบบจาํลองการส่ือสารเชิงทฤษฎีคณิตศาสตร์(The Mathematical Theory of Communication) 
ท่ีช่ือเป็นแบบน้ีเพราะผูคิ้ดคน้แบบจาํลองท่ีช่ือว่า แชนนนั เป็นนกัคาํนวณดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า โดย
เขาคิดคน้ข้ึนเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน การส่ือสารทางโทรศัพท์ในประเด็นท่ีว่า การ
ติดต่อส่ือสารประเภทใดจึงจะทาํให้จาํนวนของสัญญาณมีไดม้ากท่ีสุด และสัญญาณท่ีถ่ายทอดไป
จะถูกทาํลายโดยส่ิงรบกวนมากน้อยเพียงไรนับแต่เร่ิมส่งสัญญาณไปจนถึงผูรั้บแบบจาํลองการ
ส่ือสารประเภทน้ี เป็นแบบจาํลองการส่ือสารท่ีพยายามเอาวิชาการหรือทฤษฎีทางดา้นคณิตศาสตร์
มาอธิบายถึงกระบวนการหรือปรากฎการณ์ทางการส่ือสารการส่ือสารตามแนวความคิดของ
แชนนนั และเพื่อนร่วมงานท่ีช่ือว่า วีเวอร์นั้นเป็นแบบจาํลองกระบวนการส่ือสารทางเดียวในเชิง
เส้นตรง คือ ถือว่าการส่ือสารเกิดข้ึนจากการกระทาํของผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึง
องคป์ระกอบของการกระทาํการส่ือสารตามแบบจาํลองของแชนนนัและวีเวอร์ มีดว้ยกนั 6 ประการ 
ตามภาพท่ี 2.1 

 

ภาพที ่2.1  แบบจาํลองการส่ือสารตามแนวคิดของแชนนนัและวีเวอร์ 

   2.1.1.2  แบบจาํลองการส่ือสารขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของลาสเวลล ์
   ฮาโรลด ์ดี ลาสเวลล ์ (Harold D. Lasswell) นกัรัฐศาสตร์ชาวอเมริกนัได้
เสนอบทความท่ีเป็นการเร่ิมตน้อธิบายการส่ือสารท่ีมีคนรู้จกัมากท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2491 โดยเสนอว่า 
วิธีท่ีสะดวกท่ีจะอธิบายการกระทาํการส่ือสารกคื็อ การตอบคาํถามต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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    1)  ใคร (who) 
    2)  กล่าวอะไร (says what) 
    3)  ผา่นช่องทางใด (in which channel) 
    4)  ถึงใคร (to whom) 
    5)  เกิดผลอะไร (with what effect)  
 
   จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ สามารถเขียนเป็นแบบจาํลองการส่ือสารได้
ดงัน้ี 

 

ภาพที ่2.2  แบบจาํลองการส่ือสารตามแนวคิดของฮาโรลด ์ดี ลาสเวลล ์

   2.1.1.3  แบบจาํลองการส่ือสารตามแนวความคิดของออสกดูและวิลเบอร์ 
ชแรมม ์    
   แบบจาํลองการส่ือสารท่ีออสกูดเป็นตน้คิด และวิลเบอร์ ชแรมม์ นาํมา
ขยายความและเป็นผูเ้สนอไวใ้นปี พ.ศ. 2497 น้ี มีลกัษณะเป็นวงกลม ท่ีเนน้ใหเ้ห็นว่า ทั้งผูส่้งสาร
และผูรั้บสารต่างกระทาํหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนัในกระบวนการส่ือสาร นัน่คือ การเขา้รหสั (Encoding) 
การถอดรหสั (Decoding) และการตีความ (Interpreting) ซ่ึงสามารถแสดงเป็นภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.3  แบบจาํลองการส่ือสารตามแนวคิดของออสกดูและวิลเบอร์ ชแรมม ์  
     ความหมายของการเขา้รหสั การถอดรหสั และการตีความสาร 

   2.1.1.4  แบบจาํลองการส่ือสารตามแนวคิดของเบอร์โล  
   เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) เสนอแบบจาํลองการส่ือสารไวเ้ม่ือปี 
พ.ศ. 2503 โดยอธิบายวา่ การส่ือสารประกอบดว้ยส่วนประกอบพื้นฐานสาํคญั 6 ประการ คือ 
    1)  ตน้แหล่งสาร (communication source)    
    2)  ผูเ้ขา้รหสั (encoder)      
    3)  สาร (message)      
    4)  ช่องทาง (channel)      
    5)  ผูถ้อดรหสั (decoder)      
    6)  ผูรั้บสาร (communication receiver)     

   จากส่วนประกอบพื้นฐานสาํคญั 6 ประการนั้น เบอร์โล ไดน้าํเสนอเป็น
แบบจาํลองการส่ือสารท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไปว่า “แบบจาํลอง SMCR ของเบอร์โล” (Berlo’s SMCR 
Model) โดยเบอร์โลไดร้วมตน้แหล่งสารกบัผูเ้ขา้รหัสไวใ้นฐานะตน้แหล่งสารหรือผูส่้งสาร และ
รวมผูถ้อดรหสักบัผูรั้บสารไวใ้นฐานะผูรั้บสาร แบบจาํลองการส่ือสารตามแนวคิดของเบอร์โลน้ี จึง
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ประกอบไปดว้ย S (Source or Sender) คือ ผูส่้งสาร M (Message) คือ สาร C (Channel) คือ ช่อง
ทางการส่ือสาร R (Receiver) คือ ผูรั้บสาร ซ่ึงปรากฎในภาพต่อไปน้ี 

 

ภาพที ่2.4  แบบจาํลองการส่ือสารตามแนวคิดของเดวดิ เค เบอร์โล  
            (แบบจาํลองการส่ือสาร S M C R) 
 

   2.1.1.5  แบบจาํลองการส่ือสาร ABX ของธีโอดอร์ นิวคอมบ ์
   แบบจาํลองการส่ือสารตามแนวคิดของนิวคอมบ์น้ี เป็นแบบจาํลองเชิง
จิตวิทยา เนน้ว่า การส่ือสารจะเกิดข้ึนเพราะมนุษยต์อ้งการให้เกิดความสมดุลหรือความเหมือนกนั 
ทางความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมต่างๆ โดยมองว่าการส่ือสารสามารถช่วยใหเ้กิดความตกลงใจ
หรือยอมรับในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเหมือนๆ กนั แต่เม่ือใดเกิดความไม่สมดุล แน่นอนความยุง่ยากทาง
จิตใจจะเกิดข้ึน แน่นอนมนุษยก์็จะพยายามทาํการส่ือสารในรูปของการแสวงหาขอ้มูลจากท่ีต่างๆ 
อาจจะเป็นส่ือมวลชน เพื่อนฝงู คนรอบขา้ง คนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือเร่ืองท่ีทาํให้เกิดความ
ไม่สมดุลนั้น โดยนาํขอ้มูลมาแลกเปล่ียนกนัเพื่อขจดัความยุง่ยากหรือความเครียดอนัเกิดจากความ
ไม่สมดุลนั้นๆ แบบจาํลอง ABX ของนิวคอมมน้ี์ เป็นรูปแบบของความสัมพนัธ์ของคน 2 คน     
(คือ A และ B) กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ วตัถุ ส่ิงของ หรืออ่ืนๆ (ในท่ีน้ีสมมติว่าเป็น 
X ) จะไดค้รบตามช่ือทฤษฎีเลย คือทั้ง A ทั้ง B และ XX  
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ภาพที ่2.5  แบบจาํลองการส่ือสารตามแนวคิดของธีโอดอร์ นิวคอมป์รูปแสดงความสมัพนัธ์ของ 
     คน  2 คน คือ A กบั B และทศันคติท่ีมีต่อวตัถุ (X) 
 

2.3  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารสุขภาพ 
 
 ปัจจุบนัมีการนาํศาสตร์เก่ียวกับการส่ือสารไปประยุกต์จนเกิดเป็นการส่ือสารในสาขา
ใหม่ๆ ข้ึนมา ไม่ว่าจะเป็น การส่ือสารกีฬา การส่ือสารอาหาร การส่ือสารการเมืองหรือแมก้ระทัง่
การส่ือสารสุขภาพ ซ่ึงในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการส่ือสาร 
ส่ิงรบกวนและความสาํคญัของการส่ือสารสุขภาพดงัน้ี    
 
 2.3.1  ความหมายของการส่ือสารสุขภาพ      
 การศึกษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพ มีความสาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับงานดา้นการสาธารณสุขท่ี
สอดคลอ้งกับแผนการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ของ สสส. ในการท่ีจะพฒันาองค์ความรู้ และ
ทกัษะของประชาชนดา้นสุขภาพ โดยมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี   
 วาสนา  จนัทร์สว่าง และคณะ(2550, น. 54-55) หมายถึงกระบวนการส่ือสารท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพในดา้นการป้องกนัโรคและการสร้างสร้างเสริมสุขภาพโดยใชก้ลยุทธ์ของศาสตร์ดา้นการ
ส่ือสารในงานสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปหรือกลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้สนใจ ตระหนัก เกิดการ
เรียนรู้ มีความรู้ มีค่านิยมดา้นสุขภาพ และจิตสาํนึกในการปฏิบติัตนดา้นสุขภาพ...โดยระดมสรรพ
กาํลงัของการส่ือสารทุกระดบั ทุกประเภท ตั้งแต่การส่ือสารส่วนบุคคล ระหว่างบุคคล การส่ือสาร
กลุ่ม การส่ือสารองคก์ร การส่ือสารสาธารณะ ไปจนถึงการส่ือสารมวลชน โดยใชส่ื้อขนาดเลก็ ส่ือ
บุคคล ส่ือพื้นบา้น ส่ือท้องถ่ิน ส่ือเฉพาะกิจไปจนถึงส่ือขนาดใหญ่คือ ส่ือมวลชนและการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค ์การจดังานพิเศษ...ในรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
การส่ือสารอยา่งมีส่วนร่วม 
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 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2552, น. 17-18) อธิบายความหมายว่า เป็นการติดต่อ
สมัพนัธ์โดยอาศยักระบวนการถ่ายทอดสาร แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ ประสบการณ์และ
การปฏิบติั ระหว่างกนัและกนั โดยมุ่งให้สาธารณชนเกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ การรับรู้ ทศันคติ 
และพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค ์โดยเฉพาะพฤติกรรมดา้นสุขภาพ 
 
 2.3.2  องค์ประกอบของการส่ือสารสุขภาพ      
 การส่ือสารสุขภาพเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีส่งผลต่อสุขภาพในดา้นการป้องกนัโรคและ
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้การส่ือสารหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในกระบวนการ
ส่ือสารสุขภาพ อธิบายองคป์ระกอบไดด้งัน้ี  (วาสนา จนัทร์สวา่ง และคณะ, 2550, น. 84-85) 
  1) ผูส่้งสาร หมายถึง ผูน้าํดา้นสุขภาพ หรือผูป้ฏิบติั การดา้นสุขภาพ   
  2) เน้ือของสาร ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ การสร้างจิตสํานึกเพื่อการสร้างเสริม
ปรับเปล่ียน และคงไวซ่ึ้งพฤติ กรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อพฒันาสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิต 
  3) ส่ือ หรือช่องทาง กิจกรรม รูปแบบ วิธีการ    
  4) กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกั กลุ่มเป้าหมายรอง และ
ประชาชนทัว่ไป           
  5) ผลของการส่ือสาร อาจเกิดข้ึนในรูปของการรับรู้ ความสนใจ ความตระหนัก
และการปฏิบติั ตนดา้นสุขภาพ         
  6) ผลกระทบ คือ ประโยชน์หรือโทษท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการดาํเนินงานของการ
ส่ือสาร 
 
 2.3.3  กระบวนการส่ือสาร (The communication process)  
 แนวความคิดใหม่ของการส่ือสารในยคุปัจจุบนั เป็นการส่ือสาร 2 ทาง ระหว่างบริษทัและ
ลูกคา้ซ่ึง อาจเกิดข้ึนก่อนการขาย ระหว่างการขาย ระหว่างการใชสิ้นคา้ และภายหลงัการใชสิ้นคา้ 
โดยหาวิธีการ ส่ือสารเขา้ถึงลูกคา้และทาํใหลู้กคา้ส่ือสารกลบัมายงับริษทัไดด้ว้ย การส่ือสารแบบดัง่
เดิม อาทิเช่น การใชส่ื้อหนังส่ือหนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรศพัท ์โทรทศัน์ หรือวิธีการ ส่ือสารโดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศพัท์ มือถือ การใช้ เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมี 
ตน้ทุนตํ่าลง ทาํให้หลายบริษทัเปล่ียนจากการส่ือสารกบัคนจาํนวนมากเป็นการส่ือสารกบักลุ่ม 
เฉพาะ และ การส่ือสารแบบตวัต่อตวั การเร่ิมตน้ส่ือสารการตลาดบริษทัควรตอ้งตรวจสอบโอกาส
ท่ีผูบ้ริโภคจะ แสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริษทัใหช้ดัเจนเสียก่อน  
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2.3.4  ส่ิงรบกวนในกระบวนการส่ือสาร 
 1)  Physical Noise ไดแ้ก่ ส่ิงรบกวนท่ีเกิดจากภายนอกตวับุคคล เช่น พยาบาล

แนะนาํการปฏิบติัตวั หลงัผา่ตดัมีเสียงประกาศจากโรงพยาบาล  
 2)  Psychological Noise ส่ิงรบกวนท่ีเกิดจากความคิด สภาพจิตใจและอารมณ์ของ

ผูส่ื้อสารเอง เช่น อารมณ์ไม่ดี วิตกกังวล ใจลอยหรือความเจ็บปวด ทาํให้ส่งและรับสารได้ไม่
ครบถว้นหรือตรงตามท่ีควรจะ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้การส่ือสารสัมฤทธ์ิผล ผูส่้งข่าวสารจะตอ้ง
ทราบว่าจะส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายใด ตอ้งการไหเ้กิดการตอบสนองอยา่งไร จะใส่รหสัข่าวสารวิธี
ไหนจึงจะทาํให้ผูรั้บข่าวสารถอดรหัสข่าวสารได้ ถูกต้อง จะส่งข่าวสารทางส่ือใดจังจะเกิด
ประสิทธิภาพกับกลุ่มเป้าหมาย และจะสร้างช่องทางให้ กลุ่มเป้าหมายตอบสนองได้อย่างไร 
กระบวนการใส่รหัสของผูส่้งจะตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการถอดรหัส ใกลเ้คียงกนัเพียงใด การ
ส่ือข่าวสารก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนัผูรั้บอาจไม่สามารถรับ ข่าวสารท่ีผูส่้งตั้งใจ
ส่งดว้ยเหตุผลหลายประการดงัต่อไปน้ี 1) การเลือกรับข่าวสาร (Selective Attention) ผูบ้ริโภคถูก
คล่ืนข่าวสารกระหนํ่าเขา้ใส่เป็นจาํนวน มากถึงวนัละ 1,600 ช้ิน แต่จะมีประมาณ 80 ช้ินเท่านั้นท่ี
ผูบ้ริโภคจะใส่ใจ และผูบ้ริโภคจะตอบสนองเพียง 12 ช้ิน น่ีคือเหตุผลท่ีอธิบายว่าโฆษณาท่ีเร่งเร้า 
ต่ืนเตน้เท่านั้น จึงจะดึงความสนใจจากคนได ้2) การเลือกเบ่ียงเบนข่าวสาร (Selective Distortion) ผู ้
รับจะรับฟังส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือของ ตวัเอง มกัจะเบ่ียงเบนข่าวสารโดยใส่ความเช่ือของ
ตวัเองเขา้ไปหรือละเลยการรับสาระ สําคญับางอย่างท่ีมี อยู่ในข่าวสาร ผูท้าํการส่ือสารจึงตอ้ง
พยายามท่ีจะออกแบบข่าวสารใหง่้าย ชดัเจน น่าสนใจ ตอกย ํ้าใน ประเด็นสาํคญั 3) การเลือกจดจาํ 
(Selective Retention) ผูบ้ริโภคจดจาํส่วนสําคญัของข่าวสารท่ีไดรั้บเพียงเล็กน้อย เท่านั้น ถา้
ทศันคติของผูรั้บต่อข่าวสารท่ีไดรั้บเป็นบวก และเขามีท่าทีสนบัสนุนต่อสาระสาํคญันั้น 

 
2.3.5  ความสําคญัของการส่ือสารทางสุขภาพ 
 1)  การส่ือสารสุขภาพสามารถช่วยชีวิต การพฒันาระบบการส่ือสารสุขภาพท่ีดี จะ

ช่วยให้ประชาชนรู้จักวิธีรักษาสุขภาพของตนและของคนใกล้ตัว และในหลายกรณีสามารถ
ช่วยชีวิตคนได ้เช่น ช่วยให้คนไขเ้ลือกวิธีการรักษาท่ีเหมาะสม ปฏิบติัตวัตาม คาํแนะนาํของแพทย์
ไดถู้กตอ้ง ช่วยให้แพทยว์ินิจฉัยอาการไขไ้ดถู้กตอ้ง ลดความเส่ียงจากการใช้ยาผิด หรือช่วยให้
ประชาชนพน้จากการใชชี้วิตท่ีเส่ียงภยัโดยไม่รู้ตวั  

 2)  การส่ือสารสุขภาพช่วยป้องกนัการระบาดของโรคได ้การระบาดของโรค SAR 
โรคไขห้วดัเม่ือเกิดการระบาดของโรคร้ายใหม่ๆ ข้ึน การมีความรู้และทกัษะใน การส่ือสารจะมี
ความสําคญัไม่แพก้ารมีช่องทางการส่ือสารท่ีดี การส่ือสารสุขภาพ สามารถช่วยกระจาย ข่าวสาร
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ความรู้ให้แก่ประชาชนช่วยทาํให้ประชาชนรู้วิธีหลีกเล่ียงป้องกัน ลดความต่ืนตระหนกของ 
ประชาชน เม่ือประชาชนมีความรู้ในการหลีกเล่ียง ป้องกนั มีการร่วมมือท่ีดี การระบาดของโรคก็
อาจชะลอ ลงหรือถึงขั้นยติุลงได ้ 

 3)  ช่วยให้เกิดการปรับปรุงระบบการให้บริการดา้นสุขภาพ การมีบุคลากรท่ีเป็น
นกัส่ือสารสุขภาพเช่น อาสาสมคัร รสส. หรือเจา้หนา้ท่ีส่ือสารของตนเองท่ีพร้อมจะ รับฟังหรือมี
ความเขา้ใจในความตอ้งการของคนไข ้จะช่วยใหห้น่วยงานสามารถปรับรูปแบบการใหบ้ริการ หรือ
แก้ไขปั้ญหาขอ้บกพร่องของการให้บริการได้ดี และในระดับรัฐบาล ช่วยให้เกิดการปรับปรุง
นโยบาย สาธารณะดา้นสุขภาพได ้ 

 4)  เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ การเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือสาธารณชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างและพฒันาระบบสุขภาพ ของสังคมเป็นแหล่งท่ีมา
ของความริเร่ิมสร้างสรรคใ์นเร่ืองการให้บริการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้น สุขภาพ และ
ท่ีสุดสังคมจะสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย และตรวจสอบการให้บริการจน 
นาํไปสู่มาตรฐานการบริการท่ีสูงข้ึนมีประสิทธิภาพข้ึน  

 5)  ลดตน้ทุนของการบริการดา้นสุขภาพ การใหค้วามรู้และใหว้ิธีการแก่ประชาชน
ในการป้องกนัรักษาสุขภาพของตนเอง ในทางงบประมาณ การป้องกนัหรือการหลีกเล่ียงภาวะเส่ียง
ภยัทางสุขภาพ มีตน้ทุนถูกกว่าการรักษาเยียวยา ลดผลกระทบจาก ความยากจน การส่ือสารท่ีดี 
สามารถมีบทบาทในการตดัห่วงโซ่ของ วฏัจกัรความยากจนเหล่าน้ี การสร้าง ความเขา้ใจ ช้ีให้เห็น
ทางออกท่ีดีกว่าจะช่วยให้ผลกระทบจากวงัวนของความยากจนลดลงได ้และอาจยอ้นทวนวฏัจกัร
จนนาํประชาชนเหล่านั้นออกมาจากวงัวนของความยากจนได ้

 

2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation    
       Theory) 
 
 Roger (1995) เป็นผูคิ้ดคน้และไดพ้ิสูจน์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of 
Innovation Theory) โดยทฤษฎีน้ีเนน้ความเช่ือว่า การเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรมเกิดข้ึนจาก
การแพร่กระจายของส่ิงใหม่ๆ จากสังคมหน่ึงไปยงัอีกสังคมหน่ึงและสังคมนั้นรับเขา้ไปใชส่ิ้งใหม่ๆ น้ี 
คือ นวตักรรม ซ่ึงเป็นทั้งความรู้ ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยไดอ้ธิบายทฤษฎี
กระบวนการแพร่กระจายนวตักรรมน้ีว่ามีตวัแปรหรือองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญั 4 ประการ (Four 
Main Element in the Diffusion of Innovations) คือ 
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  1)  นวตักรรม (Innovation) หรือส่ิงใหม่ท่ีจะแพร่กระจายไปสู่สังคมเกิดข้ึน นวตักรรม
ท่ีจะแพร่กระจายและเป็นท่ียอมรับของคนในสังคมนั้น โดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 2 ส่วน 
คือ ส่วนท่ีเป็นความคิดและส่วนท่ีเป็นวตัถุ นวตักรรมใดจะถูกยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะ
เก่ียวกบัตวัผูรั้บ ระบบสังคม และรับการส่ือสารแลว้ ตวัของนวตักรรมเองก็มีความสาํคญันวตักรรม
ท่ียอมรับไดง่้ายควรจะตอ้งมีลกัษณะ 5 ประการ โดยนวตักรรมท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มกนักบั 5 
ประการ ต่อไปน้ีมกัจะเป็นท่ียอมรับไดย้าก 
        (1)  ไดป้ระโยชน์มากกวา่เดิมท่ีเขา้มาแทนท่ี (Relative Advantage)  
        (2)  มีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในสงัคมท่ีจะรับ (Compatibility)  
        (3)  ไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากนกั (Complexity)  
        (4)  สามารถแบ่งทดลองคร้ังละนอ้ยได ้(Trialability)  
        (5)  สามารถมองเห็นหรือเขา้ใจไดง่้าย (Observability) 
  2)  การส่ือสารโดยผา่นส่ือทางใดทางหน่ึง (Communication Channel) เพื่อใหค้นใน
สังคมไดรั้บรู้ระบบการส่ือสาร การส่ือสาร คือ การติดต่อระหว่างผูส่้งข่าวสารกบัผูรั้บข่าวสาร โดยผา่น
ส่ือหรือตวักลางใดตวักลางหน่ึงท่ีนวตักรรมนั้นแพร่กระจายจากแหล่งกาํเนิดไปสู่ผูใ้ชห้รือผูรั้บ
นวตักรรม อนัเป็นกระบวนการกระทาํระหวา่งกนัของมนุษย ์การส่ือสารจึงมีความสาํคญัต่อการรับ 
นวตักรรมมาก  
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.6  แสดงช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) 

 
  3)  เกิดในช่วงเวลาหน่ึง (Time or Rate of Adoption) เพื่อให้คนในสังคมไดรู้้จกั
นวตักรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อทาํ
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวตักรรมตอ้งอาศยัระยะเวลาและมี
ลาํดบัขั้นตอนเพ่ือให้บุคคลปรับตวัและยอมรับนวตักรรมหรือแนวความคิดใหม่ (A Given Time 
Period)   

แหล่งความรู้ 
(ผูส่้ง) 

ช่องทาง / ส่ือ ผูรั้บ 
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  4)  ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่กระจายเขา้สู่สมาชิกของสังคม ระบบ
สงัคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวตักรรม กล่าวคือ สงัคมสมยัใหม่ระบบของสงัคมจะ
เอ้ือต่อการรับนวตักรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณท่ีจะรับ (Rate of Adoption) เพราะมีบรรทดัฐาน
และรับค่านิยมของสังคมท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ดังนั้น เม่ือมีการ
แพร่กระจายส่ิงใหม่เขา้มา สงัคมกจ็ะยอมรับไดง่้าย ส่วนสงัคมโบราณหรือสงัคมท่ีติดยดึกบัความเช่ือ
ต่างๆ ซ่ึงเป็นสังคมล้าหลังจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับสังคมสมัยใหม่ ความรวดเร็วของการ
แพร่กระจายและปริมาณท่ีจะรับนวตักรรมจึงเกิดไดช้า้กว่าและนอ้ยกว่าหรืออาจจะไม่ยอมรับเลยก็
ได ้ 
 

 2.4.1  การยอมรับนวตักรรม        
 การยอมรับวา่เป็นกระบวนการ (Process) ท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจภายในบุคคล เร่ิมจากไดย้นิในเร่ือง
วิทยาการนั้นๆ จนกระทัง่ยอมรับนาํไปใชใ้นท่ีสุด ซ่ึงกระบวนน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการ
เรียนรู้และการตดัสินใจ (Decision Making) โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
  1)  ขั้นท่ี 1  ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage)     
  เป็นขั้นเร่ิมแรกท่ีนาํไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นน้ีเป็น
ขั้นท่ีไดรั้บรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่ๆ (นวตักรรม) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา 
แต่ยงัไดรั้บข่าวสารไม่ครบถว้น ซ่ึงการรับรู้มกัเป็นการรับรู้โดยบงัเอิญและจะทาํใหเ้กิดความอยากรู้
ต่อไป อนัเน่ืองจากมีความตอ้งการวิทยาการใหม่ๆ นั้น ในการแกปั้ญหาท่ีตนเองมีอยู ่  
  2)  ขั้นท่ี 2  ขั้นสนใจ (Interest Stage)      
  เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติม 
พฤติกรรมน้ีเป็นไปในลกัษณะท่ีตั้งใจแน่ชดั และใชก้ระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก ซ่ึงในขั้นน้ีจะ
ทาํให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่มากข้ึน ซ่ึงบุคลิกภาพและค่านิยม ตลอดจน
บรรทดัฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตามข่าวสาร
หรือรายละเอียดของส่ิงใหม่หรือวิทยาการใหม่นั้นดว้ย      
  3)  ขั้นท่ี 3  ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage)    
  เป็นขั้นท่ีจะไตร่ตรองวา่จะลองใชว้ิธีการหรือหาวิทยาการใหม่ๆ นั้นดีหรือไม่ ดว้ย
การเปรียบเทียบระหว่างขอ้ดีและขอ้เสียว่า เม่ือนาํมาใชแ้ลว้จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของตน
หรือไม่ หากรู้สึกวา่มีขอ้ดีมากกวา่จะตดัสินใจใช ้ขั้นน้ีจะแตกต่างจากขั้นอ่ืนๆ ตรงท่ีเกิดการตดัสินใจท่ี
จะลองความคิดใหม่ๆ โดยบุคคลมกัจะคิดวา่การใชว้ิทยาการใหม่ๆ นั้นเป็นการเส่ียงไม่แน่ใจถึงผลท่ี
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จะไดรั้บ ดงันั้นในขั้นน้ีจึงตอ้งการแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจยิ่งข้ึนว่าส่ิงท่ี
เขาตดัสินใจแลว้นั้นถูกตอ้งหรือไม่ โดยการใหค้าํแนะนาํใหข่้าวสารเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

  4)  ขั้นท่ี 4  ขั้นทดลอง (Trial Stage)      
  เป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองใชว้ิทยาการใหม่ๆ นั้นกบัสถานการณ์ของตน ซ่ึงเป็นการ
ทดลองดูกับส่วนน้อยก่อน เพื่อจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นน้ีบุคคลจะแสวงหาข่าวสารท่ี
เฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัวิทยาการใหม่หรือนวตักรรมนั้น      
  5)  ขั้นท่ี 5  ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage)    
  เป็นขั้นท่ีบุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ นั้น ไปใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมของตน
อยา่งเตม็ท่ีหลงัจากท่ีไดท้ดลองปฏิบติัและเป็นประโยชน์ในส่ิงนั้นแลว้    
 อยา่งไรก็ตาม (2529:39) ไดก้ล่าวว่า ในปัจจุบนัพบว่าทฤษฎีกระบวนการยอมรับวิทยาการ
ใหม่ๆ หรือ นวัตกรรมของ Roger นั้ น มีจุดบกพร่องในกระบวนการยอมรับดังกล่าว 
หลายประการดว้ยกนั คือ 

  1)  กระบวนการน้ีมกัจะจบดว้ยการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมนั้น ซ่ึงตามความ
จริงแลว้เม่ือบุคคลในบรรลุถึงขั้นประเมินผลแลว้อาจจะปฏิเสธกไ็ด ้

  2)  ขั้นตอนทั้ง 5 กระบวน อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอนก็ไดเ้พราะบางขั้นตอนถูก
ขา้มไปได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขั้นทดลองและขั้นประเมินผล อาจจะสามารถทาํไดต้ลอดกระบวนการ
ได ้   

  3)  กระบวนการน้ีมกัจะจบลงโดยการยอมรับนวตักรรมนั้น แต่หากเขามีโอกาสใน
การแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือสนับสนุนการตดัสินใจในการยอมรับหรือไม่ยอมรับ
นวตักรรมนั้นได ้ดงันั้น จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขกระบวนการยอมรับดงักล่าว และไดเ้สนอ
แบบจาํลองของกระบวนการตดัสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมแทน (Innovation Decision 
Process) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 

        (1)  ขั้นความรู้ (Knowledge) ขั้นน้ีบุคคลจะรับทราบเก่ียวกบันวตักรรมและมี
ความเขา้ใจบางอยา่งเก่ียวกบัหนา้ท่ีการทาํงานของนวตักรรม     
        (2)  ขั้นชกัชวนหรือสนใจ (Interest) บุคคลจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบการยอมรับ
นวตักรรมนั้น เพราะมีทศันคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อนวตักรรมนัน่เอง     
        (3)  ขั้นตดัสินใจ (Decision) บุคคลจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การตดัสินใจท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรม      
        (4)  ขั้นยืนยนั (Confirmation) ในขั้นน้ีบุคคลจะพยายามแสวงหาแรงเสริม 
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(Reinforcement) เพื่อยอมรับการใชน้วตักรรมต่อไป แต่เขาอาจจะเปล่ียนแปลงการตดัสินใจหากพบ
ขอ้มูลขดัแยง้เก่ียวกบันวตักรรมภายหลงักไ็ด ้ 

 การยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซ่ึงจะยอมรับหรือไม่นั้นเป็นการตดัสินใจ
ดว้ยตวัเขาเอง ปัญหาจึงมีอยูว่่าทาํอยา่งไรท่ีจะจูงใจให้เขายอมรับและนาํไปปฏิบติัตามดงัท่ีมุ่งหวงั 
หากพิจารณาโดยถ่องแทแ้ลว้จะเห็นไดว้่าการจูงใจให้เขายอมรับและปฏิบติัตามนั้น มิไดข้ึ้นอยูก่บั
เทคนิคและศิลปะในการจูงใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัตวั
แนวคิดหรือวิธีการใหม่ ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึง ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2527, น. 57-62) ไดก้ล่าวถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับแนวความคิดใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

1) ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขหรือสภาวการณ์ โดยทัว่ไป ไดแ้ก่  
       (1)  สภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรท่ีมีปัจจยัการผลิตมากกว่า มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับ
การเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่และเร็วกวา่เกษตรกรท่ีมีปัจจยัการผลิตนอ้ยกวา่          
       (2)  สภาพทางสังคมและวฒันธรรม มวลชนท่ีอยู่ในสังคมท่ีรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีเก่าๆ อยา่งเคร่งครัดมากกว่า มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมอยา่งเห็นไดช้ดักว่า มีค่านิยมและ
ความเช่ือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนําการเปล่ียนแปลงมากกว่า จะมีผลทาํให้เกิดการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีชา้ลงและนอ้ยลงดว้ย 
        (3)  สภาพทางภูมิศาสตร์ มีพื้นท่ีท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถติดต่อกบัทอ้งท่ีอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะท้องท่ีท่ีเจริญทางด้านเทคโนโลยีได้มากกว่า หรือเป็นพื้นท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการผลิตมากกวา่ จะมีผลใหเ้กิดแนวโนม้ในการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเร็วกวา่
และมากกวา่ 
        (4)  สมรรถภาพในการทาํงานของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัสินเช่ือเพื่อการเกษตร 
สถาบนัวิจยัและส่งเสริมการเกษตร สถาบนัจดัการเก่ียวกบัการตลาด เป็นตน้ สถาบนัเหล่าน้ีถา้มี
ประสิทธิภาพในการดาํเนินการท่ีให้ประโยชน์แก่บุคคลก็จะทาํให้การยอมรับการเปล่ียนแปลง
เป็นไปไดเ้ร็วและง่ายข้ึน  

 2)  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ไดแ้ก่       
       (1)  บุคคลเป้าหมาย (Target Person) หรือเกษตรกรผูรั้บการเปล่ียนแปลง โดยพ้ืนฐาน
ของเกษตรกรเองจะเป็นส่วนสาํคญัต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลง เช่น  
   ก)  พื้นฐานทางสังคม (Society) พบว่า เพศหญิงยอมรับการเปล่ียนแปลงมากกว่า
เพศชาย ผูมี้ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ท่ีสูงกว่า มีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร
มากกวา่ จะยอมรับกวา่ผูท่ี้มีส่ิงเหล่าน้ีนอ้ยกว่า และบุคคลท่ีอยูใ่นวยัรุ่นจะยอมรับเร็วท่ีสุดและชา้ลงไป
ตามลาํดบัเม่ือมีอายมุากข้ึน 
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   ข)  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Economics) เกษตรกรท่ีมีกรรมสิทธ์ิถือครองท่ีดิน
จาํนวนมากกว่า การทาํกินในเน้ือท่ีดินท่ีมากกว่า การมีทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการผลิตมากกว่า ทาํใหเ้กิด
การยอมรับการเปล่ียนแปลงเร็วกวา่และมากกวา่เกษตรกรท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจนอ้ยกวา่ 
   ค)  พื้นฐานในการติดต่อส่ือสารของเกษตรกร (Communication) เกษตรกรท่ีมี
ความสามารถในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน เป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงมากข้ึน 
   ง)  พื้นฐานในเ ร่ืองอ่ืนๆ  เกษตรกรท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  (Achievement 
Motivation) มีความพร้อมทางดา้นจิตใจ มีทศันคติท่ีดีต่อเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรและต่อ
เทคโนโลยีท่ีนาํมาเพื่อการเปล่ียนแปลง จะมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงไดม้ากกว่าและ
รวดเร็วกวา่ 
 2 )  ปัจจัย ท่ี เ น่ืองมาจากนวัตกรรม  (Innovation) หรือเทคโนโลยี ท่ีจะนําไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั คือ          
       (1)  กาํไร (Cost and Profit) เทคโนโลยท่ีีลงทุนนอ้ยท่ีสุดและกาํไรมากท่ีสุด การยอมรับจะ
สูงกวา่และเร็วกวา่                      
       (2)  ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชน (Similar and Fit) คือ ไม่ขดัต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือของบุคคลในชุมชนและเหมาะสมกับลกัษณะทางกายภาพของ
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนดว้ย         
       (3) ความสามารถปฏิบติัไดแ้ละเขา้ใจได้ง่าย (Practical and Understood) คือ  
ไม่เป็นเร่ืองท่ียุง่ยากซบัซอ้นและไม่มีกฎเกณฑย์ุง่ยากจนเกินไป           
       (4)  สามารถเห็นไดว้่าปฏิบติัไดผ้ลมาแลว้ (Visibility) คือ เห็นว่าเกิดผลดีมาก่อน ก็จะ
ปฏิบติัหรือยอมรับไดง่้ายและเร็วกวา่        
       (5)  สามารถแบ่งแยกเป็นขั้นตอนหรือเป็นเร่ืองๆ ได ้(Divisibility)   
       (6)  ใชเ้วลานอ้ยหรือประหยดัเวลา (Time–saving)    
       (7)  เป็นการตดัสินใจของกลุ่ม (Group Decision) 
 ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมทั้งหมดน้ี ถา้มีครบมากเท่าใดการยอมรับนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยกีารเกษตรจะรับไดเ้ร็วและมากเท่านั้น 
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 2.4.2  เทคโนโลยกีารส่งข้อความส้ัน SMS (Short Message Service)   
 เทคโนโลยีการส่งขอ้ความสั้น SMS (Short Message Service) กองบรรณาธิการนิตยสาร 
BrandAge (2546) กล่าวถึง SMS ไวว้่าSMS ยอ่มาจากคาํว่า Short Message Service หรือเป็นบริการ
ส่งขอ้ความสั้นๆ ลกัษณะการใชง้านจะคลา้ยกบัการส่งอีเมลล ์แต่จะสามารถส่งขอ้ความไดไ้ม่เกิน 
160 ตวัอกัษรผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ 
  2.4.2.1  จุดเด่นของบริการ SMS       
  คือสามารถส่งไปยงัผูรั้บโดยไม่ตอ้งกงัวลว่าพื้นท่ีของผูรั้บจะมีสัญญาณหรือไม่ใน
ขณะนั้น หากทางปลายทางไม่มีสัญญาณระบบ SMS น้ีจะเก็บขอ้มูลไวจ้นกว่าปลายทางมีสัญญาณ
ทางระบบจึงจะทาํการส่งขอ้มูลไปในทนัที นอกจากน้ีแลว้ SMS ยงัสามารถส่งขอ้ความท่ีไดรั้บมา
ต่อไปยงัหมายเลขอ่ืนๆไดอ้ยา่งไม่จาํกดัอีกดว้ย       
  2.4.2.2  วิวฒันาการของการส่ง SMS     
  เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าประเทศตะวนัตกนั้นเป็นผูพ้ฒันาโทรศพัท์มือถือข้ึน 
ฉะนั้นในยุคแรก ๆ ก็จะมีแต่การส่งความเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีการคิดคน้
วิธีการส่งขอ้ความรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในเคร่ือง มาทาํเป็นตวั
การ์ตูน หนา้คนท่ีแสดงอารมณ์ต่าง ๆ (Emoticon )และเร่ิมมีการใช ้“คาํยอ่” เพื่อเป็นการประหยดั
เน้ือท่ีในการส่ง SMS (SMS Abbreviation) ท่ีส่งไดเ้พียง160 ตวัอกัษร ต่อการส่ง 1 คร้ัง จนเป็นท่ี
นิยมกบัผูใ้ชมื้อถือทัว่ไป ส่ือโทรศพัทมื์อถือ คืออะไร และมีประโยชน์อยา่งไร 
  2.4.2.3  ประโยชน์ของ SMS      
  ส่ือโทรศัพท์มือถือ  คือการรับ-ส่งสารผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือนั่นเอง 
โทรศพัทมื์อถือ เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) และยงัสามารถ
ส่ือสารในระดบัมวลชน (Mass Communication) โดยท่ีจะเป็นการเขา้ถึงมวลชนใน ระดบัรายบุคคล 
(One-to-one Communication)ไดซ่ึ้งถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารชนิดแรกท่ีจะรวบการส่ือสารทุกระดบั
ไวด้้วยกัน โดยอาศยัเอกลกัษณ์ความเป็นมลัติมีเดีย อินเตอร์แอคทีฟและขนาดท่ีเล็ก นอกจาก
โทรศพัทมื์อถือจะเป็น “ส่ือ” แลว้ยงัเป็นศูนยร์วมของส่ืออ่ืนๆ (Media Convergence) ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (โทรทศัน์ วิทย)ุหรือส่ือใหม่อยา่งอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัน้ีการรับชมโทรทศัน์ ฟัง
วิทยุอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือแม้กระทั่งเล่นอินเทอร์เน็ต สามารถทาํได้ครบครันผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ ส่ิงน้ีเองท่ีถือเป็นปรากฏการณ์สาํคญัท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ถึงอตัลกัษณ์และบทบาทของ
ส่ือใหม่ ในเบ้ืองตน้จะอยูใ่นรูปแบบของตวัอกัษร ผา่นทางขอ้ความสั้นไปยงัโทรศพัทมื์อถือ หรือท่ี
เรียกกนัว่าเอสเอม็เอส มาร์เก็ตต้ิง (SMS Marketing) สาํหรับประโยชน์ของการส่งขอ้ความสั้นศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2556)ไดส้รุปขอ้มูลไวด้งัน้ี 
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   1)  ใชข้อ้ความใน SMS เป็นคูปองอิเลก็ทรอนิกส์ (M-Coupons) ดาวน์
โหลดมาท่ีมือถือแลว้นาํขอ้ความนั้นยืน่ท่ีร้านคา้ท่ีร่วมรายการ หรือ การชิงโชคต่าง ๆรวมไปถึงการ
ใชเ้ป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์ เช่น การส่ง SMS เพื่อแจง้ข่าวการจดักิจกรรม หรือสิทธ์ิพิเศษอ่ืนๆ 
โดยขอ้ความจะระบุ วนัเวลา สถานท่ีและเวบ็ไซตเ์พื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
   2)  การใชเ้ป็นเคร่ืองมือสนับสนุนส่ือหลกัให้มีการส่ือสารแบบสองทาง 
โดยการส่งขอ้ความ SMS ไปสนทนา เสนอความคิดเห็นหรือร่วมสนุกชิงรางวลั กบัผูด้าํเนินรายการ 
ไม่วา่จะเป็นทางส่ือโทรทศัน์ วิทย ุและ หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงทั้ง 3 ส่ือหลกัน้ีไม่สามารถส่ือสารแบบสอง
ทางกบัผูรั้บส่ือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
   3)  ใช้เป็นเคร่ืองมือเตือนภัยของรัฐบาล แนวคิดการใช้มือถือเพื่อเป็น
ส่ือกลางระหว่างรัฐบาลและประชาชนเร่ิมข้ึนเม่ือเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2003 รัฐบาลฮ่องกงไดส่้ง 
SMS ไปหาประชากรกว่า 6 ลา้นคนเพ่ือสยบข่าวลือท่ีว่า "ฮ่องกง เป็นเมืองท่ีติดเช้ือไขห้วดันก” 
นอกจากน้ีแลว้กย็งัมีองคก์รไม่หวงัผลกาํไรในองักฤษรวมใจกนัจดัตั้งเป็นสมาคมช่ือวา่ สมาคมแห่ง
ระบบเตือนภยัฉุกเฉินทางโทรศพัท ์ (The Cellular Emergency Alerts System Association หรือ
CEASA) จดัตั้งข้ึนเพื่อสนบัสนุนการใช ้SMS เป็นเคร่ืองมือเตือนภยัอีกดว้ยและสาํหรับประเทศ
ไทยเม่ือปลายปี 46 กระทรวง ICT ไดเ้สนอให้มีการนาํเทคโนโลยี SMS เป็นเคร่ืองมือเตือนภยั
สาํหรับคนไทยโดยเร่ิมนาํร่องจากการส่งข่าวการประชุมเอเปคเป็นโครงการแรกจนเม่ือเกิดเหตุภยั
พิบติัแห่งชาติ “คล่ืนยกัษสึ์นามิ“ เขา้ถล่ม 6 จงัหวดัทางภาคใตข้องไทยทางกระทรวงไอซีทีก็ได้
ประสานงานกบัผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทุกรายในการขอความร่วมมือการจดัทาํระบบแจง้
เตือนผา่น SMS ใหก้บัลูกคา้ของผูใ้หบ้ริการท่ีมีรวมกนักว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนประชากรเพ่ือสร้าง
ระบบเตือนภยัอยา่งเป็นรูปธรรม เม่ือมีสัญญาณใดท่ีจะเกิดเหตุก็สามารถแจง้ไปก่อนเกิดเหตุการณ์
ภยัพิบติัต่างๆ ไดท้นัท่วงที 
   4)  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริจาคช่วยเหลือผูป้ระสบภยัถือเป็นการใชส่ื้อ 
SMS ไดป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุดเช่นการประสบภยัพิบติัท่ีประเทศฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ.2013 
โดยประเทศไทยได้มีการรับบริจาคผ่านการส่งขอ้ความสั้ น (SMS) ผ่านส่ือโทรทศัน์เพื่อนําไป
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งทนัท่วงที 
  ปัจจยัแห่งประสิทธิภาพของการส่งขอ้ความสั้น (SMS) ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
   1)  ความตอ้งการส่ือสารของมนุษย ์“ทุกคน” ตอ้งการมีโทรศพัทมื์อถือ
เป็นของตนเอง 
   2)  โทรศพัทมื์อถือมีขนาดเลก็ สามารถพกพาไปใชง้านไดทุ้กท่ีทาํใหเ้ม่ือ
ตอ้งการส่งสารจึงสามารถมัน่ใจไดว้า่ สาร จะส่งสู่ผูรั้บสายท่ีเป็นเป้าหมายอยา่งแน่นอน 
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   3)  โทรศัพท์มือถือเป็นการผสานรวมกันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดของส่ือใหม่ ผา่นช่องทางใหม่สามารถกระตุน้การรับรู้ของผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
   4)  การซ้ือขายสินคา้ หรือกระทาํการใดๆ ผ่านโทรศพัท์มือถือผูใ้ช้จะ
ยนิยอมเสียค่าใชจ่้าย ท่ีจะแสดงผลตามยอดบิลในแต่ละเดือนจึงส่งผลให้ภาคธุรกิจจะเติบโตเม่ือทาํ
การส่ือสารผา่นโทรศพัทมื์อถือเน่ืองจากไดเ้ลง็เห็นวา่เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้

 ดงันั้นส่ือการส่งขอ้ความสั้น(SMS) จึงมีความสามารถและไดป้ระสิทธิผลมากกวา่ 
ส่ือหลายๆ ส่ือ และเม่ือมองในบทบาทของผูท่ี้เป็นคนรับขอ้ความ SMS ก็เรียกไดว้่า SMS เป็นส่ือ
เคล่ือนท่ี และเป็นส่ือท่ีติดตวัผูรั้บสารไปทุกสถานท่ี โดยท่ีผูส่้งสามารถท่ีจะส่งขอ้ความถึงผูรั้บได้
หากทราบเบอร์โทรศพัท์ผูรั้บสาร เพราะการส่งขอ้ความสั้ น(SMS)คือการส่ือสารท่ี “เขา้ถึงตวั
กลุ่มเป้าหมาย” โดยตรง (One-2-one Communication) และยงัมัน่ใจไดว้่า ทุกขอ้ความ ผูรั้บสารจะ
ไดรั้บสารอยา่งแน่นอน 

ดงันั้น จึงขอสรุป ขอ้ควรคาํนึงถึงการใช ้SMS เพื่อเป็นส่ือใหม่ ควรส่งขอ้ความ ท่ี 
เป็นขอ้ความท่ีมีประโยชน์ไปยงัผูรั้บท่ีตอ้งการรับขอ้ความนั้นจริงๆและภายในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ดว้ย “Push the Right Message to the Right People at the Right Time” 
 

2.5  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ ทศันคตแิละการปฏิบัต ิ(KAP) 
 
 2.5.1  แนวคดิทฤษฎคีวามรู้  
  2.5.1.1   แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ (Knowledge) 

 วิทยากร เชียงกูล (2556) อธิบายว่า ความรู้ หมายถึง การตระหนักถึงหรือการคุน้
กับบางส่ิงหรือบางคน  หรือความเช่ือมั่นในความถูกต้องแม่นยาํของความจริงหรือขอ้มูลอ่ืน  
บ่อยคร้ังท่ีความรู้มกัจะถูกนิยามว่า  คือความเช่ือท่ีแทจ้ริงท่ีมีความสมเหตุ สมผลให้น่าเช่ือถือได ้ 
(Justified)     

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2549) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การระลึกถึงเร่ืองราว
ต่างๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้และรวมถึงการจาํเน้ือเร่ืองต่างๆ ทั้งท่ีปรากฏและเก่ียวพนักนั
แบ่งเป็น 3 ประเภท         

 ประเภทท่ี 1  ความรู้เฉพาะส่ิง (Knowledge of Specifics) เป็นความสามารถในการ
ระลึกหรือจาํไดใ้นเร่ืองราว ประเภท คาํศพัทเ์ฉพาะ และขอ้เทจ็จริงบางประการ  
  ประเภทท่ี 2  ความรู้เร่ืองวิถีและการจดักระทาํกบัส่ิงเฉพาะส่ิง (Knowledge of 
Ways and Means of Dealing with Specifics ) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัแบบแผนนิยม แนวโนม้และลาํดบั
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เหตุการณ์การจดัพวกและประเภท เกณฑ ์และระเบียบวิธี     
  ประเภทท่ี 3 ความรู้เร่ืองสากลและนามธรรมในสาขาต่าง ๆ (Knowledge of the 
Universals and Abstracts in a Field) เก่ียวกบัหลกัการและขอ้สรุปทัว่ไป  ทฤษฎีและโครงสร้าง 

  วิจารณ์  พานิช (2547) กล่าวว่าความรู้คือ ส่ิงท่ีนาํไปใชจ้ะไม่หมดไปหรือสึกหรอ
แต่จะงอกเงยหรืองอกงามข้ึน เป็นสารสนเทศท่ีนาํไปสู่การปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีคาดเดาไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึน ณ จุดท่ีตอ้งการใชค้วามรู้นั้น และเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับริบทท่ีกระตุน้ให้เกิดข้ึนตามความ
ตอ้งการแบ่งชนิดของความรู้ 3 ลกัษณะท่ีปรากฏดงัน้ี     
  ลกัษณะท่ี 1 ความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit Knowledge) รู้กนัทัว่ไปพบเห็นในหนงัสือ
ตาํรา ส่ือต่าง ๆ เขา้ถึง และแลกเปล่ียนไดไ้ม่ยาก   

  ลกัษณะท่ี 2 ความรู้ท่ีแฝงอยู่ในองค์กร (Embedded Knowledge) แฝงอยู่ใน
กระบวนการทาํงาน คู่มือ กฎกติกา ขอ้ตกลง ตารางการทาํงาน บนัทึกจากการทาํงาน  
  ลกัษณะท่ี 3 ความรู้ท่ีฝังลึกในคน (Tacit Knowledge) ฝังอยูใ่นความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม ท่ีคนได้จากประสบการณ์ ขอ้สังเกตท่ีสั่งสมมานาน จากการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และ
เช่ือมโยงจนเป็นความรู้ท่ีมีคุณค่าสูงแลกเปล่ียนยาก  และไม่สามารถเปล่ียนมาเป็นความรู้ท่ีเปิดเผย
ไดท้ั้งหมด  แบ่งความรู้ เป็น 4 ระดบั คือ 1) Know-what เป็นความรู้เชิงทฤษฎีลว้นๆ เม่ือนาํความรู้
ไปใชอ้าจใชไ้ดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง 2) Know-how เป็นความรู้ท่ีมีทั้งเชิงทฤษฎี และบริบท  และรู้จกัปรับ
สภาพได ้3) Know-why เป็นความรู้ในระดบัท่ีอธิบายเหตุผลได ้และ 4) Care-why เป็นความรู้ใน
ระดบัคุณค่าความเช่ือ  ซ่ึงจะเป็นแรงขบัดนัมาจากภายในจิตใจให้ตอ้งกระทาํส่ิงนั้นๆ เม่ือเผชิญ
สถานการณ์          

  จากการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองความรู้  สรุปว่าความรู้ หมายถึง การระลึกรู้ใน
ขอ้เทจ็จริงกฎเกณฑ ์ และโครงสร้างท่ีไดจ้ากการศึกษา หรือประสบการณ์ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและสะสม
ไว ้ซ่ึงถือเป็นพฤติกรรมขั้นตน้  การแบ่งชนิดของความรู้มี 3 ลกัษณะ คือ 1) ความรู้ท่ีเปิดเผย 2) 
ความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นองคก์ร 3) ความรู้ท่ีฝังลึกในคน      
  ประภาเพญ็  สุวรรณ (2526, น. 10) ใหค้วามเห็นว่า ความเป็นพฤติกรรมขั้นตน้ ซ่ึง
ผูเ้รียนเพียงแต่จาํไดห้รือโดยการมองเห็นหรือไดย้นิ ความรู้ขั้นน้ีไดแ้ก่ความรู้เก่ียวกบัคาํจาํกดัความ
ความหมาย  ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี กฎโครงสร้างและวิธีการแกปั้ญหา เป็นตน้ 

  ชม  ภูมิภาค (2533) ไดอ้า้งถึง Benjamin S.Bloom ชาวอเมริกนักล่าวถึงความรู้เป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการระลึกถึงส่ิงเฉพาะ ระลึกถึงวิธีและกระบวนการต่างๆ หรือระลึกถึงแบบกระสวน
โครงสร้าง วตัถุประสงค ์ในดา้นความรู้นั้นย ํ้าในเร่ืองกระบวนการทางจิตวิทยาของความจาํเป็น
กระบวนการเช่ือมโยงเก่ียวกบัการจดัระเบียบใหม่  ความรู้ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ หลายอยา่ง เช่น 
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  1) ความรู้เก่ียวกบัส่ิงเฉพาะ เป็นการจดจาํส่ิงต่างๆ อย่างโดดเด่ียวเป็นเร่ืองการ
เช่ือมโยงสญัลกัษณ์กบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม  เป็นรากฐานของการสร้างความคิดท่ีเป็นนามธรรม 

  2) ความรู้เก่ียวกบัความหมายของขอ้ความ  เป็นความรู้เก่ียวกบัความหมายของ
สญัลกัษณ์ของศพัทต่์างๆ เป็นขอ้ความหรือศพัทท์างเทคนิค      

  3) ความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริงเฉพาะ เช่น ความรู้เก่ียวกับช่ือบุคคล สถานท่ี  
เหตุการณ์ เวลา  

  4) ความรู้เก่ียวกบัวิธีทางในการจดัการกบัส่ิงเฉพาะเช่น ความรู้ในการจดัระเบียบ
การศึกษา การวิจารณ์ ส่ิงน้ีรวมถึงวิธีการ สืบสวน สอบสวนมาตรฐานในการตดัสินเป็นความรู้อยู่
กลางระหวา่งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมกบันามธรรม       

  5) ความรู้ในระเบียบวิธีของกลุ่มเช่น นกัข่าวมีความรู้ในการเขียนข่าวเป็นตน้  
  6) ความรู้เก่ียวกบัแนวโน้มหรือเหตุการณ์ตามลาํดบัต่อเน่ืองเป็นความรู้เก่ียวกบั

กระบวนการ 
  7) ความรู้เก่ียวกบัการแยกประเภท เช่น ประเภทของวรรณคดี  

  8) ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์ เช่น ความรู้ในการตั้ งเกณฑ์ประเมินผลกิจกรรม
นนัทนาการ  

  9) ความรู้เก่ียวกับวิธีการ เช่น ความรู้เก่ียวกับวิธีการสืบสวนเทคนิค  หรือ
กระบวนการท่ีใช้ในวิชาเฉพาะๆ เป็นความเข้าใจในวิธี มิใช่ความเข้าใจในการใช้วิธี หรือ
ความสามารถในการใชว้ิธี เช่น ความรู้เก่ียวกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลรวบยอด
เก่ียวกบัสุขภาพ  

  10) ความรู้เก่ียวกบันามธรรมของวิชาดา้นต่างๆ ดา้นใดดา้นหน่ึง ส่วนมากเป็น
ทฤษฎีกฎเกณฑเ์ป็นระดบัสูงสุดของนามธรรม       

  11) ความรู้เก่ียวกบัหลกัและการสรุป      
  12) ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงร่าง เป็นการรวมหลกัการหรือการสรุปเขา้

เก่ียวพนักนัเป็นระบบ 
  2.5.1.2  การวดัความรู้       
  การวดัความรู้เป็นการวดัสมรรถภาพสมองดา้นการระลึกของความจาํ ซ่ึงเป็นการ
วดัเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเคยมีประสบการณ์หรือเคยรู้เคยเห็นและทาํมาก่อนทั้งส้ิน โดยสามารถสร้าง
คาํถามวดัสมรรถภาพดา้นน้ีไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั  ลกัษณะของคาํถามก็แตกต่างกนัออกไปตาม
ชนิดของความรู้ ความจํา แต่ก็มีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหน่ึง คือ เป็นคําถามท่ีให้ระลึกถึง



45 
 

ประสบการณ์ท่ีผ่านมาท่ีจาํไดไ้วก่้อนแลว้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคาํศพัท ์นิยาม ระเบียบแบบแผน
หรือหลกัการทฤษฎีต่างๆ (ชวาล แพรัตกลุ, 2526, น. 201-205)  

 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรู้มีหลายชนิด  แต่ละชนิดก็เหมาะสมกบัการวดัความรู้ตาม
คุณลกัษณะซ่ึงแตกต่างกันออกไป ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ
แบบทดสอบ (Test) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 96-98)    

 แบบทดสอบคือ ชุดของส่ิงเร้าท่ีนาํไปใชก้ระตุน้บุคคลให้ตอบสนองออกมา  ชุด
ของส่ิงเร้าน้ีมกัจะอยูใ่นรูปของขอ้คาํถาม  ซ่ึงอาจใหเ้ขียนตอบ  ใหแ้สดงพฤติกรรมหรือพดูออกทาง
วาจาโดยสามารถวดัได ้ สังเกตได ้ และนาํไปสู่การแปลความหมายได ้ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 
  ชนิดท่ี 1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement  Test)  เป็นแบบสอบถามท่ีมุ่ง
วดัความรู้  ทกัษะ  และสมรรถภาพทางสมองของบุคคล อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเรียนการ
สอนวา่ผูเ้รียนไดเ้กิดพฤติกรรมการเรียนรู้อะไรบา้ง มีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการอยา่งไร 
  แบบทดสอบประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง 
(Teacher made  Test ) และแบบทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน (Standardized Test) ซ่ึงอาจจะถามเน้ือหา
เหมือนกนั คือ ถามส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเรียนการสอน  โดยจดัเป็นกลุ่มพฤติกรรมได ้6 ประเภท คือ 
ความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และการประเมินค่า 
  รูปแบบของแบบทดสอบ  วดัผลสมัฤทธ์ิท่ีนิยมใชมี้ 3 รูปแบบคือ  
   1)  แบบทดสอบปากเปล่า (Oral Test) เป็นการทดสอบท่ีอาศยัการซกัถาม
เป็นรายบุคคล ใชไ้ดผ้ลดีถา้มีผูเ้ขา้สอบจาํนวนนอ้ย เพราะตอ้งใชเ้วลามาก  ถามไดร้ายละเอียดเพราะ
สามารถโตต้อบกนัได ้

  2)  แบบเขียนตอบ (Paper-pencil Test) เป็นแบบทดสอบท่ีใชก้นั 
ทัว่ไป ซ่ึงจะมีกระดาษและดินสอหรือปากกาเป็นอุปกรณ์ช่วยตอบ แบ่งได ้2 แบบ คือ 1. แบบความ
เรียง (Eassay Type ) เป็นการทดสอบท่ีใหผู้ต้อบไดร้วบรวมเรียบเรียงคาํพูดของตนเอง  แสดงเจต
คติ  และความคิดไดอ้ยา่งอิสระภายใตห้วัขอ้เร่ืองท่ีกาํหนดให ้    
   3)  แบบจาํกดัคาํตอบ (Fixed – response Test) เป็นแบบคาํตอบท่ีมีคาํตอบ
ถูกภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดให้อย่างจาํกดั  แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบถูกผิด (True-False) แบบ
เติมคาํ (Completion) แบบจบัคู่ (Matching) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice)   
  ชนิดท่ี 2 แบบทดสอบวดัความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดั
ศกัยภาพระดบัสูงสุดของบุคคลว่า สมรรถภาพในการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด  และควรเรียนดา้นใด
จึงจะประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดี  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ     
   1)  แบบทดสอบความถนดัในการเรียน (Scholastic  Aptitude Test) เป็น
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แบบทดสอบความถนดัท่ีวดัความสามารถทางวิชาการว่า  มีความถนดัวิชาใดและสามารถเรียนไป
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด         
   2) แบบทดสอบวดัความถนัดจาํเพาะ (Spectific Aptitude Test) เป็น
แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถพิเศษของบุคคล เช่น  ความถนัดทางดนตรี ทางการแพทย ์ทาง
ศิลปะ เป็นตน้  
  ชนิดท่ี 3 แบบทดสอบวดัความสัมพนัธ์ของบุคคลต่อสังคม (Personal–social Test) 
เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัเก่ียวกบับุคลิกภาพหรือการปรับตนเองของบุคคลในสังคม มกัอยู่ในรูป
แบบทดสอบ   
 
 2.5.2  แนวคดิ ทฤษฎทีศันคติ        
  2.5.2.1 ความหมายของทศันคติ      
  ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงค ์(2546) ไดใ้หค้วามหมายวา่ หมายถึง ความพร้อมของสภาพ
จิตหรือระบบประสาทท่ีจะตอบสนองทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อส่ิงเร้าต่างๆ ซ่ึงส่ิงเร้าอาจเป็นคน 
สัตว ์ส่ิงของ ลทัธิความเช่ือ ประเพณี หรือสภาพใดๆ ก็ได ้ และการแสดงทศันคติออกมาใหป้รากฏ
โดยใชภ้าษาเป็นส่ือเรียกความคิดเห็นและสามารถวดัทศันคติโดยพิจารณาจากความคิดเห็นท่ีเขา
แสดงออกมา 

 อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท และคณะ (2536) กล่าวว่าลกัษณะของทศันคติเป็นส่ิงท่ี
เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมิใช่เป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิดเป็นสภาพทาง
จิตใจท่ีมีอิทธิพลและมีความถาวรพอควรต่อการคิดและการกระทาํของบุคคลเป็นอนัมาก 
  จาํเนียร ช่วงโชติ และคณะ(2519, น. 17) กล่าวว่าทศันคติคือ สภาพจิตใจหรือ
ความรู้สึกนึกคิดหรือความเห็นท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  พฤติการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงต่อบุคคลหน่ึง
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลคณะหน่ึงคณะใดจะเป็นเอกเทศหรือคละรวมกนัก็ได้  เช่น ความชอบ 
ความนิยม ความไม่ชอบ ความไม่นิยม  ความศรัทธา  ไม่ศรัทธา  ความหวงัดี  เป็นตน้ ซ่ึงจะแสดง
ออกมาเป็นการกระทาํอนัเกิดจากทศันคติท่ีมีอยู ่  

 เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2529, น.7) อธิบายว่าทศันคติเป็นสภาพ
ความพร้อมทางดา้นจิตของบุคคล ซ่ึงเป็นผลรวมของความคิดเห็นความเช่ือของบุคคลท่ีถูกกระตุน้
ดว้ยอารมณ์ความรู้สึก และทาํใหบุ้คคลพร้อมท่ีจะกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือเป็นตวักาํหนดแนวโนม้
ของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงนั้น ส่ิงนั้นในท่ีน้ี
อาจจะเป็นบุคคล ส่ิงของ การกระทาํ สถานการณ์    
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 นิภาวรรณ  มนุญปิจุ (2531, น.68) กล่าวว่าทศันคติ หมายถึง ความสนใจ  
ความรู้สึก  ท่าที ความชอบการให้คุณค่าหรือปรับปรุงค่านิยมท่ียึดถือ  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ
คน  การเกิดพฤติกรรมดา้นทศันคติจะเป็นไปตามขั้นตอนดงัน้ี คือการรับรู้หรือการให้ความสนใจ  
การตอบสนองดว้ยความเตม็ใจ พอใจ การใหค่้า  การจดักลุ่มคาํ และการแสดงลกัษณะตามค่านิยมท่ี
เช่ือถือ    

  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520, น. 1) ให้ความหมายว่า ทศันคติเป็นความเช่ือ
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ เช่น บุคคล ส่ิงของ การกระทาํ สถานการณ์และส่ิงอ่ืนๆ รวมทั้ง
ท่าท่ีแสดงออกท่ีบ่งถึงสภาพจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง      

 สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ (2525) ให้ความหมายทัศนคติคือ ความพร้อมท่ีแสดง
ออกมาของบุคคล  หรืออาการไม่แสดงออกของบุคคลอย่างหน่ึงเสมอต่อบุคคลอ่ืนหรือความคิด    
ใด ๆ กไ็ดห้ากบุคคลจะกระทาํหรือแสดงออกอะไรสักอยา่งออกมาต่อส่ิงใด เขายอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะ
ทาํตามทศันคติท่ีมีต่อส่ิงนั้น        
  องค์ประกอบของทศันคติแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 
2520, น. 3)    

  1 )  องค์ประกอบด้านพุทธ ปัญญา  ( Cognitive Component)ได้แ ก่
องคป์ระกอบท่ีมนุษยใ์ชใ้นการคิด  ความคิดอาจอยูใ่นรูปใดรูปหน่ึงแตกต่างกนั  
   2) องคป์ระกอบดา้นท่าทีรู้สึก (Affective Component) ไดแ้ก่อารมณ์  
ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดดา้นบวกหรือดา้นลบ      
   3) องคป์ระกอบดา้นปฏิบติั (Behavior  Component ) เป็นองคป์ระกอบท่ี
มีแนวโนม้ในทางปฏิบติั หรือถา้มีส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมจะเกิดการปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ถา้มีทศันคติ
ท่ีดีต่อเป้าหมายเขากจ็ะมีความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมสนบัสนุนออกมา 

  2.5.2.2 การวดัทศันคติ       
  การวดัทศันคติมีหลกัการวดั ดงัน้ี (อุทยั หิรัญโต, 2519, น. 81) คือ ทิศทาง 
(Direction ) หมายถึง ทศันคติท่ีเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ชอบหรือไม่ชอบ องศา (Degree) คือการ
แสดงออกมากหรือน้อย พอใจ ไม่พอใจ ในระดบัมากน้อยเพียงใด ความแน่นอน (Intensity) คือ
ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ลกัษณะน้ีจะค่อนขา้งแน่นอน ไม่เปล่ียนแปลงเร็วในการวดัทศันคติอาจใช้
วิธีวดัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี         
   1)ใช้การสังเกตจากพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีทาํได้ยาก  
ผลลพัธ์อาจยงัสรุปไม่ไดแ้น่นอนวา่เป็นทศันคติ   
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   2) วิธีรายงานถอ้ยคาํพดูโดยการใชแ้บบทดสอบหรือการสมัภาษณ์ ซ่ึงจะมี
ลกัษณะแบบปรนยัเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากและใชไ้ดก้บักลุ่มคนเป็นจาํนวนมาก   
   3) การแปลความ เป็นวิธีแบบอตันยั เหมาะสาํหรับการใชบุ้คคลในจาํนวน
นอ้ย ตอ้งอาศยัเวลามาก โดยผูถู้กวดัจะแสดงความรู้สึกนึกคิดและตอบคาํถามไดอ้ยา่งไม่จาํกดัดา้น
เวลาและเน้ือหา 

  2.5.2.2  วิธีวดัทศันคติโดยใชว้ิธี ลิเคอร์ (Likert  Method)   
  ไลเคอร์ท (Likert) ถือว่าผูมี้ทศันคติต่อส่ิงใด โอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ยกบัขอ้ความ
ท่ีสนบัสนุนส่ิงนั้นมีมากและโอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีต่อตา้นส่ิงนั้นก็จะมีนอ้ย  ลิเคอร์
จึงใชก้ารวดัทศันคติจากเลือกคาํตอบว่า เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อขอ้ความแต่ละขอ้ เปรียบเทียบทศันคติให้เป็นคะแนนขอ้ความท่ี
สนับสนุนคาํตอบว่า  เห็นดว้ยอย่างยิ่งให้ 5 คะแนน ลดลงเร่ือยๆ จนถึงไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งให้ 1 
คะแนน ส่วนขอ้ความท่ีต่อตา้น ถา้ตอบว่าไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ให้ 5 คะแนน ลดลงเร่ือยๆ จนถึงเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ให ้1 คะแนน ดงันั้นคะแนนรวมของทุกขอ้เป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงทศันคติของผูต้อบ ใน
แบบวดัทศันคติของแต่ละคน     

  ประเภทของทศันคตินักจิตวิทยาสังคมได้แบ่งทศันคติออกเป็น 2 ประเภทคือ       
   1) ทศันคติทางบวก (Positive Attitude) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ี
พร้อมจะเขา้หาเม่ือเกิดความรู้สึกชอบหรือพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

   2) ทศันคติทางลบ (Negative Attitude) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ี
พร้อมจะถอยหนีหรือหลีกหนีเม่ือเกิดความรู้สึกไม่ชอบ หรือไม่พอใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือบุคคล
หน่ึงบุคคลใด 
 
 2.5.3  ทฤษฎกีารปฏิบัติ        
  2.5.3.1  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความรู้  ทศันคติ  และการปฏิบติั  
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2534) ได้ให้ขอ้คิดเห็นว่าความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้  
ทศันคติ และการปฏิบติันั้น คือ การท่ีบุคคลมีความรู้เกิดข้ึน  แต่ความรู้เพียงอยา่งเดียวไม่ไดเ้ป็นขอ้
ยืนยนัว่าบุคคลจะปฏิบติัตามส่ิงท่ีตนรู้เสมอไป  ทศันคติเป็นตวัเช่ือมระหว่างความรู้กบัการกระทาํ
หรือการปฏิบติั ถา้มีทศันคติท่ีดีรวมกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะกระตุน้ให้ปฏิบติัแลว้บุคคลจะมี
แนวโนม้ท่ีจะกระทาํหรือปฏิบติัมากกว่าบุคคลท่ีมีทศันคติไม่ดี ดงันั้น ความรู้มีผลต่อการปฏิบติัทั้ง
ทางตรงและทางออ้มสาํหรับทางออ้มมีทศันคติเป็นตวักลางทาํใหเ้กิดการปฏิบติั  
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 อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2536) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ 
และพฤติกรรมในกระบวนการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจ ได้ให้ความสําคญั 3 ตวัแปร คือความรู้ 
(knowledge) ทศันคติ (Attitude) และการยอมรับการปฏิบติั (Practice) บางคร้ังเรียกว่าแบบจาํลอง 
KAP เป็นการให้ความรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงทศันคติอนันาํไปสู่พฤติกรรมหรือการปฏิบติัในท่ีสุด
  ชยัพร วิชชาวุธ (2523) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของพฤติกรรม (Behavior) ว่าหมายถึง
การกระทาํของมนุษย ์ การกระทาํทุกอยา่งของมนุษยไ์ม่ว่าการกระทาํนั้น ผูก้ระทาํ กระทาํโดยรู้ตวั
หรือไม่รู้ตัวและไม่ว่าคนอ่ืนจะสังเกตการณ์กระทาํนั้ นได้หรือไม่ก็ตาม การพูด การเดิน การ
กระพริบตา การไดย้นิ  การเขา้ใจ การรู้สึกโกรธ การคิด ฯลฯ ต่างเป็นพฤติกรรมทั้งนั้น 
  โสภา  ชูพิกุลชยั (2521, น. 2) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของพฤติกรรม (Behavior) ว่า
หมายถึงการกระทาํกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่ิงท่ีมีชีวิตและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตไดห้รือใชเ้คร่ืองมือ
ทดลองได ้ เช่น การหวัเราะ การร้องไห ้การกิน  การเล่น  การนอน ฯลฯ    
  นิภาวรรณ  มนุญปิจุ (2531, น. 76) กล่าวว่า การปฏิบติัของบุคคลเป็นกิจกรรมท่ี
บุคคลสามารถแสดงออกใหป้รากฏซ่ึงสงัเกตเห็นไดแ้ละประเมินได ้

  2.5.3.2 การวดัการปฏิบติั       
  การวดัการปฏิบติัเป็นการประเมินการกระทาํกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลท่ีอาจ
สังเกตเห็นไดห้รือไม่ก็ตาม  จึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการวดัผลท่ีมีหลกัเกณฑแ์ละมีความเช่ือถือได้
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการปฏิบติั แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี (วิรัตน์  ศรีนพคุณ, 2541, น. 39-44) 

   1) การสงัเกต (Observation)     
   การสังเกตเป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีตอ้งการโดยจะตอ้งมีการวางแผนก่อนวา่ จะสงัเกตเหตุการณ์ใด มีจุดมุ่งหมายของการสงัเกต
อยา่งไร และจะสงัเกตเม่ือไร เพราะจะทาํใหก้ารสงัเกตนั้นไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม  
   2) การจดัอนัดบั (Ranking)      
   การจดัอนัดบัเป็นวิธีการท่ีจะเรียงลาํดบัการปฏิบติัตนหรือผลงานของผูถู้ก
ทดสอบในคุณสมบติัหน่ึงๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงการจดัอนัดบัจะมีความเช่ือมัน่สูงข้ึน ถา้ผูท้าํการ
ทดสอบสามารถแยกคุณสมบติัใหล้ะเอียดและจาํเพาะเจาะจง    
   3) มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    
   มาตราส่วนประมาณค่า  เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชก้นัมากในการประเมินผล
ทางดา้นการปฏิบติัโดยทัว่ๆ ไปจะใชม้าตราประมาณค่าแบบตวัเลขหรือใชม้าตราส่วนประมาณค่า
แบบกราฟซ่ึงจะตอ้งกาํหนดคุณลกัษณะท่ีจะวดัใหช้ดัเจน ทั้งคุณลกัษณะของวิธีการและคุณลกัษณะ
ของผลงาน   
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   4) แบบสาํรวจพฤติกรรม (Check Lists)    
   แบบสาํรวจพฤติกรรม ประกอบดว้ยรายการของพฤติกรรมต่าง ๆ ซ่ึงจะ
ทาํให้ผูส้ังเกตบนัทึกว่า พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนหรือไม่ แต่ไม่มีการประเมินค่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนว่ามีความ
เขม้ระดบัใด          
   5) การบนัทึก (Record)      
   การบนัทึก เป็นวิธีการท่ีไม่ไดก้าํหนดรูปแบบไวอ้ย่างชดัเจนเหมือนวิธี 
อ่ืนๆ การบันทึกนั้ นควรทําอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนข้ึนและจะต้องบันทึกแต่
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนเท่านั้น จะไม่บนัทึกความเห็นไวด้ว้ย 
  2.5.3.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคติและการปฏิบติั  
  นิภาวรรณ มนูญปิจุ (2531, น. 68) แสดงความสมัพนัธ์ของความรู้ ทศันคติและการ
ปฏิบติัได ้4 ลกัษณะคือ  

 
 ลกัษณะที ่1 ความสัมพนัธ์กบัทศันคติ ส่งผลให้เกดิการปฏิบัติ 
 K   A   P 
 

ภาพที ่2.7  สดงความสมัพนัธ์กบัทศันคติ ส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติั 
 

  ความรู้มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติ ส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติัเช่น ประชาชนกลุ่มเส่ียง
มีความรู้ เร่ือง สาเหตุ  อาการ การติดต่อ การป้องกนัโรค ทาํให้เกิดทศันคติต่อการป้องกนัโรค 
ส่งผลใหมี้พฤติกรรมป้องกนัโรคดว้ย 
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 ลกัษณะที ่2 ความรู้และทศันคติมีความสัมพนัธ์กนั  ทาํให้เกดิการปฏิบัติตามมา  
   K 
 
       P 
 
   

 
A 
 

ภาพที ่2.8  แสดงความรู้และทศันคติมีความสมัพนัธ์กนั  ทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตามมา  
 

  ความรู้และทศันคติ  มีความสัมพนัธ์กนัและทาํให้เกิดการปฏิบติัตามมา ในกรณีน้ี
ความรู้ทศันคติ  กต็อ้งดีดว้ย  จึงจะส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีดีท่ีถูกตอ้ง ถา้ความรู้ ทศันคติ ไม่ดี ก็ไม่
ส่งผลให้เกิดการปฏิบติัท่ีดีได ้ในทาํนองเดียวกนั ถา้ความรู้ไม่ดี ทศันคติดี ก็ไม่ส่งผลให้เกิดการ
ปฏิบติัได ้เพราะความรู้กบัทศันคติ มีความสมัพนัธ์ในทางเดียวกนัจึงส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติั 

 
 ลกัษณะที ่3 ความรู้และทัศนคติ  ต่างกท็ําให้เกดิการปฏิบัติได้  โดยที่ความรู้และทัศนคติไม่

จําเป็นต้องมีความสัมพนัธ์กนั 
  K 

 
P  

  A 
 

ภาพที ่2.9  ความรู้และทศันคติ  ต่างกท็าํใหเ้กิดการปฏิบติัได ้ โดยท่ีความรู้และทศันคติ 
    ไม่จาํเป็นตอ้งมีความสมัพนัธ์กนั 
 

  ความรู้และทศันคติต่างก็ทาํให้เกิดการปฏิบติัได้  โดยท่ีความรู้และทศันคติไม่
จาํเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั  ถา้ความรู้ดีสามารถส่งผลให้เกิดการปฏิบติัได ้และถา้ทศันคติดีก็
ส่งผลให้เกิดการปฏิบติัไดเ้ช่น ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีความรู้เร่ือง สาเหตุ  อาการ การติดต่อ ความ
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รุนแรงของโรคและวิธีการป้องกนัท่ีถูกตอ้ง  จะส่งผลให้เกิดการปฏิบติัต่อการป้องกนัโรคไดแ้ละ
ทศันคติในการป้องกนัโรคดีกส่็งผลใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งได ้  โดยไม่ตอ้งมีความสมัพนัธ์กนั 

 
 ลกัษณะที่ 4  ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม  สําหรับทางอ้อมมีทัศนคติ

เป็นตัวกลางทาํให้เกดิการปฏิบัติตามมา 
     A 
 
  K      P 

 K  =ความรู้ 
 A = ทศันคติ 
 P = การปฏิบติั 
 

ภาพที ่2.10  ความรู้มีผลต่อการปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม  สาํหรับทางออ้มมีทศันคติเป็น   
       ตวักลางทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตามมา 
 

  ความรู้มีผลต่อการปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม สําหรับทางออ้มมีทศันคติเป็น
ตวักลางทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตามมา  จากความสมัพนัธ์ของความรู้  ทศันคติและการปฏิบติัท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ประสบการณ์และความเช่ือของบุคคลนาํไปสู่การปฏิบติัไดท้ั้งส้ิน  ต่างกนัก็เพียงรูปแบบ
ท่ีทาํใหเ้กิดการไปปฏิบติัเท่านั้น 
 

2.6  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.6.1  งานวจัิยเกีย่วกบันวตักรรมการส่ือสาร     
 หนงัสือรายงานการวิจยั Mobile Messaging Futures 2012-2016 Analysis and growth 
forecasts for mobile messaging markets worldwide (Sudhir Kumar, 2013, p. 349) ไดก้ล่าวถึง
เหตุผลท่ีทาํให้ SMS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสามารถเติบโตไดอี้กในอนาคตและคุณสมบติัเฉพาะของ 
SMS ไวว้่า SMS จะยงัคงอยูอ่ยา่งยิง่ใหญ่ดว้ยเหตุผลง่ายๆ คือ มนัสามารถอยูท่ี่ไหนก็ไดทุ้กหนทุก
แห่งอย่างแน่นอนในทุกท่ีท่ีมีสัญญาณโทรศพัท ์และสามารถเขา้ถึง SMS ไดด้ว้ยเคร่ืองโทรศพัท์
มากท่ีสุด ตั้งแต่เบสิกโฟนจนถึงสมาร์ทโฟน ซ่ึงบางท่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีสุด และสามารถ
ใชไ้ดก้บัทุกระบบสัญญาณโทรศพัทไ์ม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ อนาคตของการบริการดา้นขอ้ความ
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ข้ึนอยู่กบัผูส่้งและผูรั้บตอ้งท่ีอุปกรณ์หรือโปรแกรมท่ีเหมือนกนั และท่ีสําคญัไปกว่านั้นก็คือการ
บริการในอนาคตเราเช่ือใจไดว้า่จะเป็นการบริการท่ีผูรั้บไดรั้บสารทนัที ขณะท่ีสารของผูส่้ง SMS มี
สถานะท่ีเฉพาะเจาะลงระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ 

 2.6.1.1  การส่ือสารสุขภาพ      
  Michie (2012)ไดท้าํการวิจยัเร่ือง Characterising the ‘Txt2Stop’ Smoking 
Cessation Text Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change Techniques โดยมี
ผลการวิจยัว่า โปรแกรมการส่งขอ้ความสั้น ‘Txt2Stop’ ท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าผูท่ี้
ร่วมโปรแกรมมีโอกาสในการหยุดสูบบุหร่ีมากกว่าปกติ 2เท่า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัในการอธิบาย
ลกัษณะเน้ือหาของขอ้มูลในแง่ของเทคนิคการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง (BCTs) สําหรับ
วตัถุประสงคก์ารพฒันาในอนาคต       

 Wright (2011, p. 534-541)ไดท้าํการวิจยัเร่ือง Text messaging for HIV prevention 
with Young Black Men: Formative Research and Campaign Development โดยมีขอ้มูลการกาํการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่ออธิบายถึงการวิจยัและพฒันาการรณรงค์การศึกษานาํร่องเพื่อทดสอบความ
เป็นไปไดใ้นการทดสอบการใชโ้ทรศพัทมื์อถือส่งขอ้ความเพื่อท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมการป้องกนั
เช้ือ HIV ในกลุ่มวยัรุ่นชายแอฟริกนัอเมริกนั ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเปิดรับในการ
รับขอ้ความสําหรับการรณรงค์การป้องกัน HIV ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาคือการศึกษาเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพในการส่งขอ้ความดงักล่าวต่อพฤติกรรมเส่ียง และถา้มีประสิทธิภาพก็จะทาํให้การ
รณรงคด์งักล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงดงักล่าว     

 กองโภชนาการ (กองโภชนาการ, 2550) ไดศึ้กษาภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานใน
กลุ่มบุคคลวยัทาํงานสังกดักรมอนามยั (ส่วนกลาง) 14 หน่วย ประกอบดว้ยขา้ราชการและลูกจา้ง 
ชาย  287 คน หญิง 672 คนอายรุะหว่าง 20–60 ปี ผลการศึกษาพบว่า ภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน
ร้อยละ 15 ภาวะโภชนาการมาตรฐานร้อยละ 40 และภาวะโภชนาการตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานร้อยละ 
34 ส่วนพฤติกรรมการบริโภคไม่มีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจนนัก และพบว่ายิ่งอายุมากข้ึน
แนวโนม้เป็นโรคอว้นมากข้ึน เพศชายเป็นโรคอว้นมากกว่าเพศหญิงในทุกกลุ่มอาย ุลูกจา้งเป็นโรค
อว้นมากกวา่ขา้ราชการ 

 ชุติมา วชัรกุล และ เบญจามุกตพนัธ์ุ (2550) ไดศึ้กษาภาวะโภชนาการและทศันคติ
ต่อรูปร่างของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเขตเทศบาลนครขอนแก่น จาํนวน 709 คน พบว่า 
นักเรียนกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 70.2 เป็นเพศหญิง กลุ่มภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มีทศันคติไม่
เหมาะสมมากกว่ากลุ่มอ่ืน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภาวะโภชนาการตํ่ากว่าเกณฑเ์ห็นว่าอว้นเป็นเร่ืองท่ีน่า
อาย ส่วนในกลุ่มภาวะโภชนาการตามเกณฑเ์ห็นว่าผอมลงชีวิตจะดีข้ึน ทุกกลุ่มภาวะโภชนาการมี
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การใส่ใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ให้เขา้กบัรูปร่างของตนเอง และคิดว่ารูปร่างมีผลต่อการเขา้สังคม
  เอกราช ดีเลิศ (2552)ไดส้รุปผลการวิจยัเร่ืองผลของการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 ไวด้งัน้ี   
1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโภชนาการก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 ท่ีเรียนแบบบูรณาการพบว่า หลงัการเรียนมีคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้ ดา้นทศันคติและดา้นการ
ปฏิบติัสูงข้ึน และเม่ือนาํมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัการ
เรียนแบบบูรณาการก็พบว่า คะแนนเฉล่ียด้านความรู้ ด้านทศันคติและด้านการปฏิบติั มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโภชนาการของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนแบบบูรณาการกบัการเรียนแบบปกติพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นความรู้ ดา้นทศันคติและดา้นการปฏิบติัมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบ
ปกติ และเม่ือนาํมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโภชนาการของนักเรียนท่ีเรียนแบบ
บูรณาการกบันกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติกพ็บวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ ดา้นทศันคติและ
ดา้นการปฏิบติั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) นักเรียนท่ีเรียนเร่ือง
โภชนาการแบบบูรณาการ มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดีมาก 

 
2.6.2  งานวจัิยเกีย่วกบั ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบัติ   

 Peterand (2006) ทาํการศึกษาความชุกและการรับรู้เก่ียวกับโรคอ้วนในสถานบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ จาํนวน 600 คน พบว่า ร้อยละ 39 มีภาวะอว้นอนัตราย ร้อยละ 30 มีภาวะนํ้ าหนกั
เกิน ความพึงพอใจในรูปร่างมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของค่าดชันีมวลกาย (P< 0.001) และร้อยละ 46 ของ
คนอว้นมีความสุขกบัรูปร่างของตนเอง    

Kim and Sakong (2006) ทาํการศึกษาวิถีชีวิตและการรับรู้เก่ียวกบัโรคอว้นของคนงานชาย
ในโรงงาน ผลิตปลอกคอสุนขั พบว่า คนงานชายมีการสูบบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นประจาํ ร้อยละ 
32 มีภาวะนํ้ าหนกัเกิน คนงานท่ีมีนํ้ าหนกัเกินร้อยละ54 สูบบุหร่ี ร้อยละ 88.5 ด่ืมแอลกอฮอล ์ร้อย
ละ 37.5 ไม่ออกกาํลงักาย มีการรับรู้เก่ียวกบัโรคอว้นเพียงร้อยละ 36.5  

 Mohamed and Rekia (2006) ทาํการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปร่างและอิทธิพลทาง
วฒันธรรมท่ีส่งผลต่อทศันคติต่อความอว้นในผูห้ญิงชาวโมร็อกโก จาํนวน 249 คน พบว่า ปัจจยั
หลกัท่ีทาํให้ผูห้ญิงชาวโมร็อกโกเป็นโรคอว้นมาจากการเลียนแบบมารดา ผูช้ายและลกัษณะของ
เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ 
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Kirk and others (2008) ทาํการศึกษาการรับรู้เก่ียวกบัรูปร่างและทศันคติต่อโรคอว้นใน
กลุ่มประชาชนเป้าหมาย จาํนวน 73 คน เปรียบเทียบกบักลุ่มพยาบาล จาํนวน 34 คนพบว่า 
ค่าเฉล่ียทศันคติโดยใชแ้บบวดั BAOP มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มประชากรเป้าหมายกบั
กลุ่มพยาบาล โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย 13.9 (S.D. 5.3)  กลุ่มพยาบาลมีค่าเฉล่ีย14.3 
(S.D. 4.6)   
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 การวิจัยเร่ือง ผลของนวตักรรมการส่ือสารเร่ืองภาวะโภชนาการเกินท่ีมีผลต่อความรู้ 
ทศันคติและการปฏิบติัของเด็กประถมศึกษาตอนปลายเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง(Quasi-Experimental 
Design)โดยจะมีการทาํแบบทดสอบก่อนและหลังทาํการทดลองเพ่ือวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของกระบวนการส่ือสารผ่านช่องทาง SMS เร่ืองภาวะโภชนาการเกินของเด็ก
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยมีการดาํเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.4  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกดักรุงเทพมหานคร
จาํนวน 109,557 คนจากจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด 438 โรงเรียน (สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร, 
2557) 

กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการคดัเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง Purposive sampling จนไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาหลวงเขตทุ่ง
ครุ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 220คน ท่ีมีความพร้อมดา้นโทรศพัทติ์ดตามตวั (โทรศพัทมื์อถือ) และ
เน่ืองจากโรงเรียนนาหลวงมีโครงการเด็กไทยไร้พุง อยู่ในแผนกิจกรรมประจาํปีการศึกษา 2557 
เช่นเดียวกบัโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร มีการจดัตารางอาหารเชา้และกลางวนับริการฟรี
เช่นเดียวกบัโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัโภชนาการในวิชาสุขศึกษา
ดว้ยหลกัสูตรและตาํราเช่นเดียวกบัโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร และยงัมีการจดันกัเรียนแต่
ละหอ้งแบบคละความสามารถ 
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1)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบทดสอบและแบบวดัความรู้ทศันคติและ 

พฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ ประกอบกบัเน้ือหาเร่ืองโภชนาการท่ีบรรจุอยู่ในระบบ
ฐานขอ้มูลการส่ง SMS ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นโภชนาการและการวดั
และการประเมินผล โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

(1) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสุชาติโสมประยรู   
ขา้ราชการบาํนาญ 

(2) รองศาสตราจารยด์ร.เทพวาณีหอมสนิท   
สงักดัคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(3) รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนาสรายทุธพิทกัษ ์
สงักดัคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(4) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทิพสิริ กาญจนวาสี 
สงักดัคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(5) ครูวลัภา สิงหธรรมสารสงักดัโรงเรียนดาราคาม    
 

ตอนที ่1  คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั 
(1) เพศ  
(2) อาย ุ   
(3) ระดบัชั้นท่ีศึกษา 

ตอนที ่2  แบบทดสอบความรู้ 
(1) โภชนาการและโภชนบญัญติั 
(2)  ภาวะโภชนาการเกิน 

 
ในการสร้างแบบทดสอบผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 

(1) สร้างแบบทดสอบความรู้เร่ืองโภชนาการเป็นแบบสอบมีลกัษณะเป็น 
ปรนยัชนิด  4 ตวัเลือกมีเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนโดยตอบตวัเลือกถูกตรงตามเฉลยให ้ 1 คะแนน
ตอบตวัเลือกผดิไม่ตอบหรือตอบมากกว่า1ตวัเลือกให ้ 0 คะแนนซ่ึงในขั้นตน้ผูว้ิจยัไดส้ร้างขอ้สอบ
จาํนวน 40 ขอ้ 
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(2)  นาํแบบทดสอบความรู้เร่ืองโภชนาการท่ีสร้างข้ึนนาํไปใหอ้าจารยท่ี์ 
ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ลกัษณะการใชค้าํถามตวัเลือกตวัลวงพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัและความถูกตอ้งดา้นภาษาพร้อมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะนาํมาปรับปรุง 

(3)  นาํแบบทดสอบความรู้เร่ืองโภชนาการท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให ้
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมลกัษณะการใชค้าํถามตวัเลือกตวัลวงพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัและความถูกตอ้งดา้น
ภาษานาํมาปรับปรุงแกไ้ขและตดัขอ้ท่ีไม่เหมาะสมออกทาํการคดัเลือกขอ้ทดสอบจนไดข้อ้สอบท่ีมี
ความสมบูรณ์จาํนวน 20 ขอ้ 

ตอนที ่3  แบบวดัทศันคติ 
(1) โภชนาการและโภชนบญัญติั 
(2)  ภาวะโภชนาการเกิน 

 
ในการพฒันาแบบวดัทศันคติของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 

(1) กาํหนดกรอบการสร้างแบบวดัทศันคติโดยศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้าง 
จากตาํราเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) สร้างแบบวดัทศันคติของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert’s Scale) ซ่ึงเป็นแบบวดัมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 4 ระดบัคือ 
 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นหรือความรู้สึก 
ตรงกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 

เห็นดว้ย   หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นหรือความรู้สึก 
กบัตรงกบัขอ้ความนั้น 

ไม่เห็นดว้ย  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นหรือความรู้สึก 
ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นหรือความรู้สึก 
ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาท่ีสุด 
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กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดเห็นในแต่ละขอ้ความในแบบวดัทศันคติของ 
นกัเรียนเร่ืองโภชนาการดงัน้ี 
 

ในขอ้ความท่ีเป็นขอ้ความทางบวก 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ให ้ 4 คะแนน 
เห็นดว้ย   ให ้ 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  ให ้ 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ให ้ 1 คะแนน 

 

ในขอ้ความท่ีเป็นขอ้ความทางลบ 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ให ้ 4 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  ให ้ 3 คะแนน 
เห็นดว้ย   ให ้ 2 คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ให ้ 1 คะแนน 
 

กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินทศันคติเร่ืองโภชนาการพิจารณาตามเกณฑต์ดัสินดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียคะแนนวดัทศันคติการตดัสินทศันคติเร่ืองโภชนาการ 
 

1.00-1.49   มีทศันคติเร่ืองโภชนาการในระดบัตํ่า 
1.50-2.49   มีทศันคติเร่ืองโภชนาการในระดบัปานกลาง 
2.50-3.49   มีทศันคติเร่ืองโภชนาการในระดบัสูง 
3.50-4.0   มีทศันคติเร่ืองโภชนาการในระดบัสูงมาก 
 

(3) นาํแบบวดัทศันคติของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนในขั้นตน้มี 
ขอ้คาํถามจาํนวน40 ขอ้ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมลกัษณะการใชค้าํถามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัและความ
ถูกตอ้งดา้นภาษาพร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  

(4) นาํแบบวดัทศันคติของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให ้
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมลกัษณะการใชค้าํถามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัและความถูกตอ้งดา้นภาษา 
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(5) นาํขอ้แนะนาํท่ีรวบรวมไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุมาปรับปรุงแกไ้ขและตดัขอ้ท่ี 
ไม่เหมาะสมออกทาํการคดัเลือกขอ้ทดสอบจนไดข้อ้ทดสอบท่ีมีความสมบูรณ์จาํนวน 15ขอ้ 

(6) สรุปขอ้แนะนาํจากผูท้รงคุณวฒิุ 
 
ตอนที ่4 แบบวดัพฤติกรรมการปฏิบัติตน 

(1) โภชนาการและโภชนบญัญติั 
(2)  ภาวะโภชนาการเกิน 
 

ในการพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการปฏิบติัตนของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการผูว้ิจยั 
ดาํเนินการดงัน้ี 

(1) กาํหนดสร้างแบบวดัพฤติกรรมการปฏิบติัโดยศึกษาแนวคิดและวิธีการ 
สร้างตาํราเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) สร้างแบบวดัพฤติกรรมการปฏิบติัตนของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการเป็น 
แบบวดัมาตราประเมินค่า(Rating Scale) 4 อนัดบัคือ 
 

ปฏิบติัเป็นประจาํ หมายถึง  ปฏิบติั6-7วนัต่อสปัดาห์ 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง  หมายถึง  ปฏิบติั3-5วนัต่อสปัดาห์ 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง หมายถึง  ปฏิบติั1-2วนัต่อสปัดาห์ 
ไม่เคยปฏิบติัเลย  หมายถึง  ไม่ไดป้ฏิบติัเลย 
 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติในแต่ละข้อความในแบบสํารวจ
พฤติกรรมการปฏิบติัตนของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการดงัน้ี 

ในขอ้ความพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ความทางบวกกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

ปฏิบติัเป็นประจาํ ใหค้ะแนน 4 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง  ใหค้ะแนน 3 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง ใหค้ะแนน 2 
ไม่เคยปฏิบติัเลย  ใหค้ะแนน 1 
 

ในขอ้ความพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ความทางลบกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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ปฏิบติัเป็นประจาํ ใหค้ะแนน 1 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง  ใหค้ะแนน 2 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง ใหค้ะแนน 3 
ไม่เคยปฏิบติัเลย  ใหค้ะแนน 4 

 
กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินพฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการพิจารณาตามเกณฑต์ดัสิน

ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการการตดัสินการนาํไปปฏิบติัตนเร่ือง

โภชนาการ 
 

1.00-1.49 มีการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ  อยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 
1.50-2.49 มีการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ  อยูใ่นระดบัพอใช ้
2.50-3.49 มีการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ  อยูใ่นระดบัดี 
3.50-4.0 มีการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ  อยูใ่นระดบัดีมาก 
 

(3)  นาํแบบวดัพฤติกรรมการปฏิบติัตนของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการท่ีผูว้ิจยั 
สร้างข้ึนในขั้นตน้มีขอ้คาํถามจาํนวน 40 ขอ้ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมลกัษณะการใชค้าํถาม
พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัและความถูกตอ้งดา้นภาษาพร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

(4)  นาํแบบวดัพฤติกรรมการปฏิบติัตนของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการท่ีปรับปรุง 
แกไ้ขแลว้นาํไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมลกัษณะการใชค้าํถามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัและความ
ถูกตอ้งดา้นภาษา 

(4) นาํคาํแนะนาํท่ีรวบรวมไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุมาปรับปรุงแกไ้ขและตดัขอ้ท่ี 
ไม่เหมาะสมออก 

(5) ทาํการคดัเลือกขอ้ทดสอบจนไดข้อ้ทดสอบท่ีมีความสมบูรณ์จาํนวน 
15 ขอ้ 

(6) สรุปคาํแนะนาํจากผูท้รงคุณวฒิุ 
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3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง(Quasi – Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววดั

ก่อนและหลงัการทดลอง (The Pretest – Posttest  Design) ดงัแบบการทดลอง 
 

แสดงแบบการทดลอง 
 

กลุ่มตวัอยา่ง  การวดัก่อนการทดลอง  การวดัหลงัการทดลอง 
E    O1   X   O2 
E  = กลุ่มทดลอง 
O1  = ค่าท่ีสงัเกตหรือผลท่ีวดัไดก่้อนการทดลอง(KAP) 
O2  = ค่าท่ีสงัเกตหรือผลท่ีวดัไดห้ลงัการทดลอง(KAP) 
X  = ตวัแปรท่ีจดักระทาํ 
 

ตวัแปรจดักระทาํ (X) ไดแ้ก่การส่งขอ้ความสั้น (SMS) ดว้ยตนเองตามสาระการเรียนรู้เร่ือง
โภชนาการในกลุ่มผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการ iOSผา่นโปรแกรม Group SMS! ของ
ผูพ้ฒันา Cedars โดยบนัทึกหมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนของกลุ่มตวัอย่างลงในโปรแกรม โดย
โปรแกรมสามารถแสดงสถานการณ์รับ-ส่งขอ้ความว่าผูรั้บขอ้ความไดรั้บขอ้ความแลว้หรือยงั ซ่ึง
ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 1)  ก่อนการทดลองผูว้ิจยัทาํการทดสอบก่อนทดลอง (Pre-test)กบักลุ่มทดลอง 
  2)  ดาํเนินการส่งข่าวสารสุขภาพเก่ียวกบัเร่ืองโภชนาการทุกวนัๆ ละ 1 ขอ้ความ
เป็นเวลา 1 เดือนใหก้ลุ่มทดลองจาํนวน 220 คน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความดงัน้ี 
 

วนัท่ี 1 สวสัดีครับนกัเรียนทุกคนครับ ขอตอ้นรับเขา้สู่บริการ SMS ฟรีเก่ียวกบั 
ข่าวสารเร่ืองโภชนาการโดยครูเอกราช ดีเลิศ(ไม่นบัเป็นข่าวสารเร่ืองโภชนาการ) 

วนัท่ี 2 ขา้ว ขนมปัง ขนมจีน ก๋วยเต๋ียวกินแทนกนัไดใ้หพ้ลงังานเหมือนกนัครับ 
วนัท่ี 3 ไขมนัมีประโยชน์ช่วยละลายวิตามินบางชนิด แต่ตอ้งรับประทานนอ้ยๆ 
วนัท่ี 4 นํ้ามะนาวไม่สามารถทาํใหเ้น้ือสุกได ้นํ้าอดัลมมีกรดคาร์บอนิกกดั 

กระเพาะได ้
วนัท่ี 5 นํ้าสม้สายชูปลอมจะทาํใหใ้บผกัชีท่ีใส่ลงไปไหมเ้กรียม ผกัและผลไม ้
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ช่วยในการขบัถ่าย 
วนัท่ี 6 เน้ือ นม ไข่ ถัว่เมลด็แหง้ ใหโ้ปรตีน ผกัผลไมใ้หโ้ปรตีนและเกลือแร่ 
วนัท่ี 7 ขา้ว แป้ง นํ้าตาล เผอืก มนั ขนมปัง ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว ใหส้ารอาหาร 

คาร์โบไฮเดรต 
วนัท่ี 8 การควบคุมนํ้าหนกั กินอาหาร 3ม้ือ แต่ม้ือเยน็นอ้ยท่ีสุด ออกกาํลงักาย 

30นาที 
วนัท่ี 9 ความเช่ือเร่ืองหา้มกินขา้วเหนียวและไข่ขณะเป็นแผล แพทยร์ะบุวา่ไม่ 

เป็นความจริง 
วนัท่ี 10 สวสัดีปีใหม่ครับ อาหารดี ออกกาํลงัดี อารมณ์ดี 3อ น้ีชีวิตดีแน่ครับ 
วนัท่ี 11 นํ้ามนั เนย มาการีน วิปครีม กะทิ มนัหมู ครีมต่างๆ ใหส้ารอาหารไขมนั 
วนัท่ี 12 ม้ือเชา้สาํคญัท่ีสุดป้องกนัสมองเส่ือม อาหารท่ีดีไม่จาํเป็นตอ้งมีราคาแพง 
วนัท่ี 13 ของหมกัดองทาํใหท้อ้งเสียไดห้ากไม่สะอาด กนุเชียงสีแดงจดัอาจมีดิน 

ปะสิว 
วนัท่ี 14 การปฏิบติัตามหลกัโภชนบญัญติั ทาํใหสุ้ขภาพดี กะทิใหไ้ขมนั ลูกกวาด 

ทาํใหฟั้นผ ุ
วนัท่ี 15 ธงโภชนาการคือรูปสามเหล่ียมหวัท่ิมแบ่งเป็น 4ชั้น ชั้นท่ี 1 คือพวกขา้ว 

แป้ง 
วนัท่ี 16 ธงโภชนากามรชั้นท่ี 2 คือผกัผลไม ้ชั้นท่ี 3 คือเน้ือ นม ไข่ ปลา ชั้นท่ี 4  

เคม็ หวาน มนั 
วนัท่ี 17 ธงโภชนาการชั้น 1 คาร์โบไฮเดรต ชั้น 2 เกลือแร่วิตามิน ชั้น 3 โปรตีน  

ชั้น 4 ไขมนั 
วนัท่ี 18 การกินอาหารตามธงโภชนาการ กินจากมากไปหานอ้ย เรียงจากชั้นท่ี 1  

ไปชั้นท่ี 4 
วนัท่ี 19 ธงโภชนาการชั้นท่ี 4 ยอดแหลมของธง ไดแ้ก่ไขมนั นํ้าตาล เกลือกินนอ้ย 

ท่ีสุด 
วนัท่ี 20 นมถัว่เหลืองใหโ้ปรตีน ขนมสีฉูดฉาดอาจอนัตราย แกงเขียวหวานกะทิมี 

ไขมนั 
วนัท่ี 21 โภชนบญัญติั 9 ประการคือ 1กินครบ5หมู่ หลากหลาย 2ขา้วเป็นหลกั 3 

ผกัผลไม ้
วนัท่ี 22 โภชนบญัญติั 9 ประการ ขอ้4 กินปลา ไข่ ถัว่เมลด็แหง้ เน้ือไม่มนั 5นม 
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สมวยั 6ไขมนัพอควร 
วนัท่ี 23 โภชนบญัญติั 9 ประการ ขอ้7 หลีกเล่ียงหวานเคม็จดั 8กินสะอาดไม่ 

ปนเป้ือน 
วนัท่ี 24 โภชนบญัญติั 9 ประการ ขอ้9 งดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ของมึนเมานะครับ 
วนัท่ี 25 เค้ียวอาหารใหล้ะเอียดทาํใหอ่ิ้มเร็วข้ึน ไม่พดูขณะอาหารอยูใ่นปากครับ 
วนัท่ี 26 นํ้าวนัละ 8แกว้ หลีกเล่ียงอาหารริมถนนและขนมกรุบกรอบ ทอฟฟ่ี  

ปลาร้าดิบ 
วนัท่ี 27 อาหารหลกั 5หมู่ 1เน้ือนมไข่ถัว่ 2ขา้วแป้งนํ้าตาลเผอืกมนั 3ผกั 4ผลไม ้
วนัท่ี 29 หมู่ท่ี5 ไขมนัมีความสาํคญัช่วยละลายวิตามิน ADEK 
วนัท่ี 30 เหนียวไก่ทอด กุย้ช่ายทอด กลว้ยทอด หมูยา่งมนัๆ ลูกช้ินทอด มีไขมนัสูง 
วนัท่ี 31 อาหารกระป๋องบุบไม่ควรกิน ตกัอาหารดว้ยชอ้นกลาง นํ้าอดัลมทาํให ้

อว้นได ้  
3.3 หลงัการทดลองผูว้ิจยัทาํการทดสอบหลงัทดลอง (Post-test) กบักลุ่มทดลอง  
3.4 นาํคะแนนแบบทดสอบและแบบวดัไปทดสอบค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานการ 

วิจยั 
 

3.3   การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวจิยั 
  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนดา้นความรู้ทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบติัตน
เร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอย่างโดยการทดสอบค่าที (t-test) ท่ีระดบั
นัยสําคญัทางสถิติ.05 และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation   
Coefficient) 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยั เร่ืองผลของนวตักรรมการส่ือสารเร่ืองภาวะโภชนาการเกินท่ีมีผลต่อความรู้ 

ทศันคติและการปฏิบติัของเดก็ประถมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

แบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

 4.1  ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.2  ผลการวิเคราะห์คะแนนและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4.3  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูล 
  

4.1  ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

กลุ่ม

ตวัอยา่ง เพศ รวม 

ชาย หญิง 

ทดลอง 100 120 220 

ร้อยละ 45.45 54.55 100 

  

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัเรียนเพศชายจาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.45 และนกัเรียนเพศหญิงจาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 220 คน
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4.2  ผลการวเิคราะห์คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตารางที ่4.2  การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนความรู้ของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งก่อนและหลงัการ

        ทดลอง (n=220) 

ข้อคาํถาม 

ตอบถูก(%) ตอบผดิ(%) 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1. การรับประทานอาหารตามหลกัอาหารหลกั 5 หมู่ไดแ้ก่การปฏิบติัตามขอ้ใด 87.7 96.8 12.3 3.2 

2. การรับประทานเน้ือสัตวน์มและไข่จะไดส้ารอาหารประเภทใด 95.5 97.3 4.5 2.7 

3. สารอาหารคาร์โบไฮเดรตจะมีอยูใ่นอาหารประเภทใด 87.3 94.5 12.7 5.5 

4. อาหารขอ้ใดใหส้ารอาหารประเภทเดียวกบัขา้วแป้งเผอืกและมนั 84.1 93.6 15.9 6.4 

5. ขอ้ใดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัอาหารหลกั 5 หมู่ 65 90.5 35 9.5 

6. เพื่อนของนกัเรียนมีภาวะนํ้าหนกัเกินนกัเรียนจะแนะนาํใหเ้พื่อนแกไ้ขปัญหาภาวะนํ้าหนกัเกินอยา่งไร 53.2 86.8 46.8 13.2 

7. อาหารในขอ้ใดใหส้ารอาหารประเภทไขมนั 54.1 83.2 45.9 16.8 

8. จากภาพดา้นบนหมายเลข 1 คืออาหารในขอ้ใด 53.2 86.8 46.8 13.2 

9. จากภาพดา้นบนหมายเลข 2 คืออาหารในขอ้ใด 53.6 83.2 46.4 16.8 

10. จากภาพดา้นบนหมายเลข 4 คืออาหารในขอ้ใด 54.1 79.5 45.9 20.5 

11. ความสัมพนัธ์ระหวา่งธงโภชนาการและสารอาหารในขอ้ใดถูกตอ้ง 23.6 78.2 76.4 21.8 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

ข้อคาํถาม 

ตอบถูก(%) ตอบผดิ(%) 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

12. “ในหน่ึงวนัถา้นกัเรียนรับประทานขา้วประมาณ 3 จานปลาทูทอด 1 ตวัไข่ตม้1 ฟอง 54.5 86.8 45.5 13.2 

ไก่ยา่ง 1 ช้ินผดัผกัรวมมิตร 1 จานส้มกลว้ยและฝร่ังอยา่งละ 1 ผลและนมสด 1แกว้” แสดงวา่   

นกัเรียนปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมตามสัดส่วนธงโภชนาการหรือไม่เพราะเหตุใด   

13. นกัเรียนควรหลกีเลีย่งอาหารในขอ้ใดต่อไปน้ี 71.4 92.3 28.6 7.7 

14. นกัเรียนควรเลอืกรับประทานอาหารในขอ้ใดต่อไปน้ี 51.8 86.8 48.2 13.2 

15. นกัเรียนรับประทานก๋วยเต๋ียวท่ีร้านแห่งหน่ึงเม่ือเปิดถว้ยเคร่ืองปรุงนํ้าส้มสายชูปรากฏวา่

พริกสดท่ีอยูใ่นนํ้าส้มสายชูนั้นสีซีดและเป่ือยยุย่มากนกัเรียนจะทาํอยา่งไรเพราะเหตุใด 55.5 91.8 44.5 8.2 

16. การปฏิบติัตามหลกัโภชนบญัญติัไดแ้ก่การปฏิบติัตามขอ้ใด 88.6 96.8 11.4 3.2 

17. นกัเรียนควรรับประทานอาหารขอ้ใดท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกบัขนมจีน 65 91.4 35 8.6 

18. นกัเรียนควรรับประทานอาหารขอ้ใดท่ีใหส้ารอาหารประเภทโปรตีน 74.5 93.6 25.5 6.4 

19. นกัเรียนมีปัญหาเก่ียวกบัระบบขบัถ่ายนกัเรียนควรเลือกรับประทานอาหารตามขอ้ใด 68.2 90.9 31.8 9.1 

20. โภชนบญัญติัขอ้ท่ี6 บอกไวว้า่ “รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร” นกัเรียนเห็นดว้ย

หรือไม่เพราะเหตุใด 71.4 94.1 28.6 5.9 

 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนดา้นความรู้เก่ียวกบัโภชนาการหลงั

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโภชนาการเกินผา่นทาง SMS สูงข้ึน โดยมีร้อยละของคะแนนดา้นความรู้เร่ือง

โภชนาการหลงัทดลองสูงข้ึนทุกขอ้ 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ก็จะพบว่าร้อยละของคะแนนความรู้ท่ีเพิ่มมากท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 11 

เร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างธงโภชนาการและสารอาหารในขอ้ใดถูกตอ้ง”โดยท่ีก่อนทดลองมี

คะแนนตอบถูกร้อยละ 23.6 หลงัทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 78.2 ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 54.6 

รองลงมาคือขอ้ 15 เร่ือง “นักเรียนรับประทานก๋วยเต๋ียวท่ีร้านแห่งหน่ึงเม่ือเปิดถว้ยเคร่ืองปรุง

นํ้ าส้มสายชูปรากฏว่าพริกสดท่ีอยู่ในนํ้ าส้มสายชูนั้นสีซีดและเป่ือยยุ่ยมากนักเรียนจะทาํอย่างไร

เพราะเหตุใด”โดยท่ีก่อนทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 55.5 หลงัทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 

91.8 ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 36.3 สาํหรับลาํดบัสามไดแ้ก่ขอ้ 14 เร่ือง “นกัเรียนควรเลือกรับประทาน

อาหารในขอ้ใดต่อไปน้ี” โดยท่ีก่อนทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 51.8 หลงัทดลองมีคะแนนตอบ

ถูกร้อยละ 86.8 ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 35 โดยมีขอ้ 2 เร่ือง “การรับประทานเน้ือสัตวน์มและไข่จะได้

สารอาหารประเภทใด” เป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยท่ีก่อนทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 95.5 หลงั

ทดลองมีคะแนนตอบถูกร้อยละ 97.3 ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.8 อาจเน่ืองมาจากก่อนการทดลองกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความรู้อยูใ่นระดบัสูงอยูแ่ลว้ 
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ตารางที ่4.3  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทศันคติของ

        กลุ่มตวัอยา่ง ระหวา่งก่อนและหลงัทดลอง (n=220) 

ข้อคาํถาม 

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ

ทดลอง 

 SD  SD 

1. อาหารดีตอ้งมีราคาแพง 
2.83 0.77 3.91 0.29 

2. ไขมนัไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลย 
2.86 0.87 3.93 0.26 

3. การรับประทานอาหารครบ 5หมู่ จะทาํใหสุ้ขภาพดี 
3.75 0.53 3.97 0.16 

4. การด่ืมนํ้าอดัลมทาํใหเ้ป็นโรคกระเพาะได ้
3.15 0.77 3.94 0.24 

5. การอมลกูอมทาํใหฟั้นผแุน่นอน 
2.76 0.79 3.91 0.29 

6. การรับประทานขนมสีสวยงามไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย 
2.51 0.98 2.62 1.01 

7. อาหารกระป๋องท่ีมีรอยบุบเพียงเลก็นอ้ยสามารถนาํมารับประทานได ้
3.02 0.79 3.88 0.40 

8. กนุเชียงท่ีมีสีแดงสด รสชาติอร่อยกวา่กนุเชียงทัว่ไป 
2.76 0.79 3.81 0.39 

9. นํ้ามะนาวทาํใหอ้าหารสุกได ้โดยไม่ใชค้วามร้อน 
2.60 0.79 3.90 0.30 

10. การปฏิบติัตามโภชนบญัญติั ทาํใหสุ้ขภาพดีได ้
3.65 0.56 3.95 0.23 

11. อาหารม้ือสาํคญัท่ีสุดคืออาหารม้ือเชา้ 
3.81 0.49 3.97 0.18 

12. การรับประทานขา้วเหนียว ขณะมีบาดแผลจะทาํใหเ้กิดแผลเป็น 
2.32 0.89 3.77 0.42 

13. การรับประทานขนมปังสามารถแทนขา้วได ้
2.76 0.79 3.83 0.38 

14. การรับประทานอาหารหมกัดอง ทาํใหท้อ้งเสียได ้
2.78 0.79 3.88 0.32 

15. การรับประทานผกัและผลไม ้แกปั้ญหาการขบัถ่ายได ้
3.78 0.51 3.99 0.12 

เฉล่ียรวม 3.02 0.49 3.82 0.34 
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จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มทดลองมีคะแนนดา้นทศันคติหลงัไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

โภชนาการเกินผา่นทาง SMS สูงข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียดา้นทศันคติเร่ืองโภชนาการก่อนทดลอง

เท่ากบั 3.02 และหลงัการทดลองเท่ากบั 3.82 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียดา้นทศันคติเป็นรายขอ้

พบวา่กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียดา้นทศันคติหลงัการทดลองสูงข้ึนทุกขอ้ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ก็จะพบว่าคะแนนทศันคติท่ีเพิ่มมากท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 12 เร่ือง “การ

รับประทานขา้วเหนียว ขณะมีบาดแผลจะทาํใหเ้กิดแผลเป็น”โดยท่ีก่อนทดลองมีคะแนนทศันคติอยู่

ท่ี 2.32 หลงัทดลองมีคะแนนทศันคติอยูท่ี่ 3.77 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 1.45 รองลงมาคือขอ้ท่ี 9 เร่ือง “นํ้ามะนาว

ทาํใหอ้าหารสุกได ้โดยไม่ใชค้วามร้อน” โดยท่ีก่อนทดลองมีคะแนนทศันคติอยูท่ี่ 2.60 หลงัทดลอง

มีคะแนนทศันคติอยูท่ี่ 3.90 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 1.30 สาํหรับลาํดบัท่ีสามไดแ้ก่ขอ้ท่ี 5 เร่ือง “การอมลูกอมทาํ

ใหฟั้นผแุน่นอน” โดยท่ีก่อนทดลองมีคะแนนทศันคติอยูท่ี่ 2.76 หลงัทดลองมีคะแนนทศันคติอยูท่ี่ 

3.91 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 1.15 โดยมีขอ้ท่ี 6 เร่ือง “การรับประทานขนมสีสวยงามไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย” 

เป็นลาํดบัสุดทา้ยโดยท่ีก่อนทดลองมีคะแนนทศันคติอยูท่ี่ 2.51 หลงัทดลองมีคะแนนทศันคติอยูท่ี่ 

2.62 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 0.11 อาจเน่ืองมาจากนกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความช่ืนชอบในขนม อาหารท่ีมี

สีสนัสวยงามและขนมท่ีมีของเล่นสีสนัสวยงามแถมมาดว้ย 
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ตารางที ่4.4  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการปฏิบติัของ

        กลุ่มตวัอยา่ง ระหวา่งก่อนและหลงัทดลอง (n=220) 

ข้อคาํถาม 

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ

ทดลอง 

 SD  SD 

1. ฉนัเค้ียวอาหารใหล้ะเอียดก่อนกลืน 
3.11 0.76 3.80 0.40 

2. ฉนัใชช้อ้นกลางในการรับประทานอาหารกบัผูอ่ื้น 
2.70 0.68 3.65 0.54 

3. ฉนัรับประทานผกัต่างๆ 
2.48 0.76 3.48 0.72 

4. ฉนัด่ืมนํ้าสะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 8 แกว้ 
2.67 0.78 3.58 0.56 

5. ฉนัรับประทานอาหารท่ีขายบริเวณทางเทา้ 
2.22 0.75 3.23 0.77 

6. ฉนัตกัอาหารของเพ่ือนรับประทานโดยไม่ขออนุญาตก่อน 
3.08 0.82 3.76 0.51 

7. ฉนัด่ืมนํ้าอดัลม 
1.78 0.87 2.73 0.81 

8. ฉนัรับประทานอาหารรสชาติหวาน 
2.16 0.80 3.13 0.77 

9. ฉนัรับประทานอาหารรสจดั 
1.78 0.75 2.77 0.76 

10. ฉนัพดูคุยขณะอาหารยงัอยูใ่นปาก 
2.32 0.99 3.16 0.78 

11. ฉนัด่ืมนม 
3.30 0.70 3.90 0.30 

12. ฉนัรับประทานอาหาร 3 ม้ือใน 1 วนั 
3.53 0.69 3.94 0.24 

13. ฉนัรับประทานลกูกวาด 
2.35 0.70 3.33 0.66 

14. ฉนัรับประทานเน้ือปลา 
2.48 0.76 3.48 0.72 

15. ฉนัรับประทานอาหารท่ีมีสีสวยงาม 
2.49 0.76 3.45 0.76 

เฉล่ียรวม 2.56 0.51 3.42 0.37 
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 จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนดา้นการปฏิบติัหลงัไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารโภชนาการเกินผา่นทาง SMS สูงข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียดา้นการปฏิบติัเร่ืองโภชนาการก่อน

ทดลองเท่ากบั 2.56 และหลงัการทดลองเท่ากบั 3.42 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียดา้นการปฏิบติัเป็น

รายขอ้พบวา่ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียดา้นการปฏิบติัหลงัการทดลองสูงข้ึนทุกขอ้ 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ก็จะพบว่าคะแนนการปฏิบติัท่ีเพิ่มมากท่ีสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 5 เร่ือง “ฉนั

รับประทานอาหารท่ีขายบริเวณทางเทา้”โดยท่ีก่อนทดลองมีคะแนนการปฏิบติัอยู่ท่ี 2.22 หลงั

ทดลองมีคะแนนการปฏิบติัอยูท่ี่ 3.23 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 1.01 รองลงมาคือขอ้ท่ี 3 เร่ือง “ฉนัรับประทานผกั

ต่างๆ” โดยท่ีก่อนทดลองมีคะแนนการปฏิบติัอยูท่ี่ 2.48 หลงัทดลองมีคะแนนการปฏิบติัอยูท่ี่ 3.48 

ซ่ึงเพิ่มข้ึน 1.00 สาํหรับลาํดบัท่ีสามไดแ้ก่ขอ้ท่ี 14 เร่ือง “ฉันรับประทานเน้ือปลา” โดยท่ีก่อน

ทดลองมีคะแนนการปฏิบติัอยูท่ี่ 2.48 หลงัทดลองมีคะแนนการปฏิบติัอยูท่ี่ 3.48 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 1.00 

โดยมีขอ้ท่ี 12 เร่ือง “ฉนัรับประทานอาหาร 3 ม้ือใน 1 วนั” เป็นลาํดบัสุดทา้ยโดยท่ีก่อนทดลองมี

คะแนนทศันคติอยูท่ี่ 3.53 หลงัทดลองมีคะแนนทศันคติอยูท่ี่ 3.94 ซ่ึงเพิ่มข้ึน 0.41 อาจเน่ืองมาจาก

นักเรียนระดบัประถมศึกษามีความช่ืนชอบในขนม อาหารท่ีมีสีสันสวยงามและขนมท่ีมีของเล่น

สีสันสวยงามแถมมาดว้ย อาจเน่ืองมาจากก่อนการทดลองกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้อยูใ่นระดบัสูงอยู่

แลว้ 
 

ตารางที ่4.5  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของคะแนน

        ความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ระหวา่งก่อนและหลงัทดลอง (n=220) 
 

ผลคะแนน 

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ

ทดลอง 

 

t 

 SD  SD  

ดา้นความรู้ 2.97 0.17 3.71 0.06 -8.66 

ดา้นทศันคติ 3.02 0.49 3.82 0.34 -6.65 

ดา้นการปฏิบติั 2.56 0.51 3.42 0.37 -18.32 
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จากตารางท่ี 4.5 แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนดา้นความรู้หลงัไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

โภชนาการเกินผ่านทาง SMS สูงข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้เร่ืองโภชนาการก่อนทดลอง

เท่ากบั 2.97 และหลงัการทดลองเท่ากบั 3.71 เม่ือนาํคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้มาทดสอบความ

แตกต่างก่อนและหลงัทาํการทดลอง กพ็บวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

กลุ่มทดลองมีคะแนนดา้นทศันคติหลงัไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโภชนาการเกินผ่านทาง SMS 

สูงข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียดา้นทศันคติเร่ืองโภชนาการก่อนทดลองเท่ากบั 3.02 และหลงัการทดลอง

เท่ากบั 3.82 เม่ือนาํคะแนนเฉล่ียดา้นทศันคติมาทดสอบความแตกต่างก่อนและหลงัทาํการทดลอง ก็

พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

กลุ่มทดลองมีคะแนนดา้นการปฏิบติัหลงัไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโภชนาการเกินผา่นทาง SMS 

สูงข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียดา้นการปฏิบติัเร่ืองโภชนาการก่อนทดลองเท่ากบั 2.56 และหลงัการ

ทดลองเท่ากบั 3.42 เม่ือนาํคะแนนเฉล่ียดา้นการปฏิบติัมาทดสอบความแตกต่างก่อนและหลงัทาํ

การทดลอง กพ็บวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.3  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อมูล 

ตารางที ่4.6  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัการปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง หลงั   

        ทดลอง (n=220) 

ความสมัพนัธ์ n r ความมีนยัสาํคญัr(p) 
ความรู้กบัการปฏิบติั 220 -.341 .000** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 จากตารางท่ี 4.6 แสดงว่าความรู้กบัการปฏิบติัเก่ียวกบัโภชนาการของกลุ่มทดลองหลงั

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโภชนาการเกินผา่นทาง SMS มีความสมัพนัธ์ทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 (p=.000) 
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ตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัการปฏิบติัของกลุ่มตวัอย่าง หลงั

        ทดลอง (n=220) 

ความสมัพนัธ์ n r ความมีนยัสาํคญัr(p) 
ทศันคติกบัการปฏิบติั 220 .107 .114 

 จากตารางท่ี 4.7 แสดงว่าทศันคติกบัการปฏิบติัเก่ียวกบัโภชนาการของกลุ่มทดลองหลงั

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโภชนาการเกินผา่นทาง SMS ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ตารางที ่4.8  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้กบัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง หลงัทดลอง 

        (n=220) 

ความสมัพนัธ์ n r ความมีนยัสาํคญัr(p) 
ความรู้กบัทศันคติ 220 .003 .964 

 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงว่าความรู้กบัทศันคติเก่ียวกบัโภชนาการของกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารโภชนาการเกินผา่นทาง SMS ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ืองผลของนวตักรรมการส่ือสารเร่ืองภาวะโภชนาการเกินท่ีมีผลต่อความรู้ 
ทัศนคติและการปฏิบัติของเด็กประถมศึกษาตอนปลายมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของการส่ือสารเร่ืองภาวะโภชนาการเกินผา่นช่องทางSMS ของเด็กประถมศึกษาตอน
ปลายระหว่างก่อนและหลงัการทดลองส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่นช่องทาง SMS กลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2557โรงเรียนนาหลวงเขตทุ่ง
ครุ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 220 คน สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ได้แก่ โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการ iOSซิมการ์ดเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ 
โปรแกรม Group SMS! แบบทดสอบดา้นความรู้เร่ืองโภชนาการ แบบสอบถามดา้นทศันคติเร่ือง
โภชนาการ และแบบสอบถามดา้นการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ ซ่ึงผูว้ิจยัดาํเนินการส่งข่าวสาร
เร่ืองโภชนาการผ่าน SMS ดว้ยตนเอง มีการวดัผลคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง จากนั้นนาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าที(t-test)และ
หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ของความรู้ ทศันคติและ
การปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 

1) ผลคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ือง 
โภชนาการผา่นSMS ของนกัเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่าหลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นSMS มี
คะแนนเฉล่ียดา้นความรู้สูงข้ึนและเม่ือนาํมาเปรียบเทียบคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการก่อนและ
หลงัส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นSMSก็พบว่าคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

2) ผลคะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ือง 
โภชนาการผา่นSMS ของนกัเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่าหลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นSMS มี
คะแนนเฉล่ียดา้นทศันคติสูงข้ึนและเม่ือนาํมาเปรียบเทียบคะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการก่อนและ
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หลงัส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านSMSก็พบว่าคะแนนเฉล่ียดา้นทศันคติมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

3) ผลคะแนนการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ือง 
เร่ืองโภชนาการผ่านSMS ของนกัเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่าหลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผา่น
SMS มีคะแนนเฉล่ียดา้นการปฏิบติัตนสูงข้ึนและเม่ือนาํมาเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบติัตนเร่ือง
โภชนาการก่อนและหลงัส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นSMSก็พบว่าคะแนนเฉล่ียดา้นการปฏิบติัตนมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการและคะแนนการปฏิบติั 
ตนปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่นSMS ของนกัเรียนชั้น
ประถมตอนปลายพบว่าหลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านSMS คะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการมี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัคะแนนการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการและคะแนนการปฏิบติั 
ตนเร่ืองโภชนาการหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่นSMS ของนกัเรียนชั้นประถม
ตอนปลายพบว่าหลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านSMS คะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัคะแนนการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ 

6) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการและคะแนนทศันคติเร่ือง 
โภชนาการหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่นSMS ของนกัเรียนชั้นประถมตอนปลาย
พบว่าหลงัการส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านSMS คะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการไม่มีความสัมพนัธ์กบั
คะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการ 

 

5.2  อภปิรายผลการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ืองผลของนวตักรรมการส่ือสารสุขภาพเร่ืองภาวะโภชนาการเกินของเดก็
ประถมศึกษาตอนปลายผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี 

1) ผลคะแนนเร่ืองโภชนาการก่อนและหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่น 
SMS ของนกัเรียนชั้นประถมตอนปลายผลคะแนนดา้นความรู้ดา้นทศันคติและดา้นการปฏิบติัของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่นSMS พบว่าคะแนนหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
สูงข้ึนทุกขอ้ทั้ งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผ่านช่องทางSMS 
สามารถส่งไดต้ลอดเวลาไม่จาํกดัจาํนวนขอ้ความ (เพียงแต่จาํกดัจาํนวนตวัอกัษรในแต่ละคร้ังท่ีส่ง) 
ผูส่้งสามารถส่งSMSไปยงักลุ่มเป้าหมายไดห้ลากหลายขอ้ความเป็นส่ือทางตรงท่ีถึงมือกลุ่มตวัอยา่ง
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แน่นอนกว่า 90% เน่ืองจากส่ือท่ีรับสารนั้นเป็นโทรศพัท์ท่ีอยู่ติดตวักบักลุ่มตวัอย่างตลอดเวลา
ดงันั้นอตัราในการรับส่ือค่อนขา้งมากเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ืออ่ืนๆSMSเป็นส่ือทางตรงท่ีสามารถ
เรียกกลบัมาดูไดห้ลายคร้ังกลุ่มตวัอย่างสามารถเรียกขอ้ความนั้นกลบัมาดูรายละเอียดท่ีสนใจหรือ
เน้ือหาท่ีสําคญัๆอีกคร้ังเป็นส่ือทางตรงท่ีสามารถส่งขอ้มูลป้อนกลบัหรือติดต่อกลบัไดโ้ดยทนัที
(Real Time Marketing) กลุ่มตวัอยา่งสามารถร่วมสนุกกบัผูส่้งเน้ือหา (Content) ไดโ้ดยทนัทีและ
หากส่งหมายเลขโทรศพัทม์ากลุ่มตวัอยา่งก็สามารถโทรศพัทก์ลบัไปสอบถามไดท้นัทีถือว่าเป็นส่ือ
ท่ีมีการตอบโตอ้ยา่งทนัที(Real Time) ไดม้ากกวา่ส่ือประเภทอ่ืนๆเป็นส่ือทางตรงท่ีสามารถมอบคุณ
(Value Delivery)ถึงมือกลุ่มตวัอย่างไดโ้ดยตรงผูส่้งสามารถสร้างความประทบัใจดว้ยคุณค่าใน
รูปแบบสิทธิพิเศษต่างๆรายให้กบักลุ่มตวัอยา่งไดท้าํให้กลุ่มตวัอย่างเกิดความพึงพอใจเป็นส่ือทาง
ตรงท่ีสามารถระบุช่ือผูรั้บไดส้ร้างความเป็นเอกลกัษณ์รายบุคคลแก่ผูรั้บ(Exclusive) โดยมากผูรั้บ
จะรู้สึกดีและเป็นส่วนตวักบัหากมีการระบุช่ือผูรั้บในขอ้ความจึงสามารถสร้างความประทบัใจแรก
พบกับขอ้ความไดไ้ม่ยากเป็นส่ือทางตรงท่ีสามารถลบได้หากเน้ือหา(Content)ไม่ตรงกับความ
ต้องการหรือความสนใจเม่ือกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกท่ีจะรับบริการหรือไม่สนใจในเน้ือหา
(Content)ท่ีส่งมากลุ่มตวัอย่างอาจลบไดทุ้กเวลาท่ีตอ้งการเป็นส่ือทางตรงท่ีสามารถคดัเลือกจาก
ฐานขอ้มูลแลว้ส่งไดต้ามวิถีการดาํเนินชีวิต(Lifestyle)ของแต่ละคนโดยผูส่้งสามารถคดัเลือกจาก
ฐานขอ้มูลของตนเองแลว้ส่งขอ้ความท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิต(Lifestyle)ของกลุ่มตวัอยา่ง
ในแต่ละรายเป็นส่ือทางตรงท่ีสามารถวดัผลได(้Measurability)จากการวดัการตอบรับและการนาํ
SMS มาแสดงหากมีผูไ้ดรั้บข่าวสารทางSMSแลว้นาํมาแสดงแก่ผูส่้งเป็นจาํนวนมากนัน่หมายความ
ว่าการส่งSMS นั้นประสบความสาํเร็จและเกิดคุณค่าแก่กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
การวิจยัของKumar(2013: 349) เอกสารรายงานการวิจยัMobile Messaging Futures 2012-2016 
Analysis and Growth Forecasts for Mobile Messaging Markets Worldwide ไดก้ล่าวถึงเหตุผลท่ีทาํ
ให้SMS เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสามารถเติบโตไดอี้กในอนาคตและคุณสมบติัเฉพาะของSMS ไวว้่า 
SMSจะยงัคงอยู่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลง่ายๆคือมนัสามารถอยู่ท่ีไหนก็ได้ทุกหนทุกแห่งอย่าง
แน่นอนในทุกท่ีท่ีมีสญัญาณโทรศพัทแ์ละสามารถเขา้ถึงSMS ไดด้ว้ยเคร่ืองโทรศพัทม์ากท่ีสุดตั้งแต่
เบสิกโฟนจนถึงสมาร์ทโฟนซ่ึงบางท่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีสุดและสามารถใชไ้ดก้บัทุกระบบ
สัญญาณโทรศพัทไ์ม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่อนาคตของการบริการดา้นขอ้ความข้ึนอยู่กบัผูส่้งและ
ผูรั้บตอ้งท่ีอุปกรณ์หรือโปรแกรมท่ีเหมือนกนัและท่ีสาํคญัไปกว่านั้นก็คือการบริการในอนาคตเรา
เช่ือใจไดว้่าจะเป็นการบริการท่ีผูรั้บไดรั้บสารทนัทีขณะท่ีสารของผูส่้งSMS มีสถานะท่ีเฉพาะเจาะ
ลงระหว่างผูส่้งและผูรั้บซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของSMS ยงัสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ
Michie (2012)ไดท้าํการวิจยัเร่ืองCharacterising the ‘Txt2Stop’ Smoking Cessation Text 
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Messaging Intervention in Terms of Behaviour Change Techniques โดยมีผลการวิจยัว่าโปรแกรม
การส่งขอ้ความสั้น‘Txt2Stop’ท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าผูท่ี้ร่วมโปรแกรมมีโอกาสใน
การหยุดสูบบุหร่ีมากกว่าปกติ2เท่าซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการอธิบายลกัษณะเน้ือหาของขอ้มูลในแง่
ของเทคนิคการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง (BCTs) สาํหรับวตัถุประสงคก์ารพฒันาในอนาคต
นอกจากน้ีWright (2011, p. 534-541)ไดท้าํการวิจยัเร่ือง Text Messaging for HIV Prevention with 
Young Black Men: Formative Research and Campaign Developmentโดยมีขอ้มูลการกาํการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่ออธิบายถึงการวิจยัและพฒันาการรณรงค์การศึกษานาํร่องเพื่อทดสอบความ
เป็นไปไดใ้นการทดสอบการใชโ้ทรศพัทมื์อถือส่งขอ้ความเพื่อท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมการป้องกนั
เช้ือHIV ในกลุ่มวยัรุ่นชายแอฟริกนัอเมริกนัผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเปิดรับในการ
รับขอ้ความสําหรับการรณรงค์การป้องกันHIV ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาคือการศึกษาเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพในการส่งขอ้ความดงักล่าวต่อพฤติกรรมเส่ียงและถา้มีประสิทธิภาพก็จะทาํให้การ
รณรงคด์งักล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงดงักล่าว 

2) ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เร่ืองโภชนาการกบัการ 
ปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่นSMS ของนกัเรียนชั้น
ประถมตอนปลายพบว่าความรู้เร่ืองโภชนาการมีความสัมพนัธ์ทางลบกับการปฏิบัติตนเร่ือง
โภชนาการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 กล่าวคือเม่ือคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการเพิ่มข้ึนก็ไม่
ส่งผลใหก้ารปฏิบติัตนเก่ียวกบัโภชนาการดีข้ึนแต่กลบัมีการปฏิบติัเก่ียวกบัโภชนาการท่ีดอ้ยลง อาจ
เน่ืองมาจากการรับข่าวสารทางโภชนาการทาง SMS เป็นการให้ความรู้เพียงเวลาสั้ นๆ ดว้ย
ระยะเวลาหน่ึงเดือน ความรู้ท่ีไดรั้บนั้นจึงยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีปฏิบติัมาเป็นเวลา
หลายปี และเน่ืองจากการส่งข่าวสารทางโภชนาการผา่น SMS อาจไม่สามารถทาํให้กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นผลกระทบต่อสุขภาพไดช้ัดเจนเน่ืองจากเป็นความรู้ท่ีรับเพียงขอ้ความเท่านั้น ประกอบกับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีกลุ่มตวัอย่างไดอ้าศยัอยู่ ทั้งในโรงเรียนและบริเวณดา้นหน้าโรงเรียนมีการจาํหน่าย
อาหารและขนมขบเค้ียวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการตํ่า ทั้งยงัไม่มีร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการให้นักเรียนไดเ้ลือกบริโภค นักเรียนกลุ่มตวัอย่างจึงตอ้งบริโภคสินคา้ท่ีจาํหน่ายโดย
ปริยาย โดยความสัมพนัธ์ของความรู้และการปฏิบติัดงักล่าวโดยงานวิจยัท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างความรู้และการปฏิบติัตนของสุพรรณิการ์ ปานบางพระ และคณะ (2556 )ท่ีไดท้าํการวิจยั
เร่ืองความรู้และทศันคติของพยาบาลในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในโรงพยาบาลเอกชน
ผลการวิจยัพบว่าพยาบาลมีคะแนนความรู้ในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัปานกลาง   
(x̄  = 16.79±2.833) คะแนนทศันคติในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัสูง (x̄  = 4.00 ± 
.317) และคะแนนการปฏิบติัในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัสูงเฉล่ีย (x̄  = 2.37 ± .484) 
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เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ทศันคติและการปฏิบติัพบว่าทศันคติของพยาบาลมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับการปฏิบติัของพยาบาลในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (r = .295, p = .006) แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัทศันคติและ
ความรู้กบัการปฏิบติัในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่นอกจากน้ี สุมิตรา ชูแกว้ (2555) ได้
ทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตามการรับรู้ของพยาบาลในการช่วยเหลือและ
สร้างเสริมสุขภาพของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคเร้ือรังผลการวิจยัพบว่าทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติัตามการรับรู้ของพยาบาลอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติแต่ความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติกบั
ทศันคติและการปฏิบติั เม่ือวิเคราะห์รายขอ้ แบบสอบถามทศันคติและการปฏิบติัพบว่า พยาบาลยงั
ตอ้งปรับทศันคติดา้นการเขา้ไปมีส่วนช่วยเหลือญาติผูดู้แล และครอบครัวของผูป่้วยโรคเร้ือรังใน
การจดัการปัญหาของครอบครัว รวมทั้งการประเมินความเขม้แข็งของครอบครัวให้มากข้ึน ส่วน
ดา้นการปฏิบติัพบว่า พยาบาลยงัตอ้งคน้ควา้และอบรมเพิ่มเติม เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของญาติ
ผูดู้แล และให้การช่วยเหลือญาติผูดู้แลในการจดัการกบัความเครียดท่ีเกิดจากการดูแลให้มากข้ึน 
รวมทั้งนาํผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการช่วยเหลือญาติผูดู้แล สาํหรับ จตุวิทย ์ หอวรรณภากร
และคณะ (2550) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และทศันคติกบัการ
ปฏิบติัตนในเร่ืองการคุมกาํเนิดของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวรผลการวิจยัพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์
ทางสถิติระหว่างความรู้กบัการปฏิบติัตนในเร่ืองการคุมกาํเนิดทั้งนิสิตชายและหญิงและพบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางสถิติระหว่างทศันคติกบัการปฏิบติัตนในเร่ืองการคุมกาํเนิดของทั้งนิสิตชายและ
หญิง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้และทศันคติกบัการปฏิบติัตนในเร่ืองการคุมกาํเนิดความสัมพนัธ์
ของความรู้และการปฏิบติัตนในการคุมกาํเนิดของนิสิตเพศหญิงมหาวิทยาลยันเรศวรพบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติโดยท่ีไดค่้าCorrelation Coefficient (r) = 0.38 r2 = 0.14 และ95 % CI อยู่
ในช่วง–0.11< r < 0.72 ความสัมพนัธ์ของทศันคติและการปฏิบติัตนในการคุมกาํเนิดของนิสิตเพศ
หญิงมหาวิทยาลยันเรศวรพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติโดยท่ีไดค่้า Correlation Coefficient 
(r) = 0.47 r2 = 0.22 และ95 % CI อยูใ่นช่วง- 0.00 < r < 0.77ความสมัพนัธ์ของความรู้และการปฏิบติั
ตนในการคุมกาํเนิดของนิสิตเพศชายมหาวิทยาลยันเรศวรพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติโดย
ท่ีไดค่้าCorrelation coefficient (r) = -0.12 r2 = 0.01 และ95 % CI อยูใ่นช่วง-0.39 < r < 0.17 
ความสัมพนัธ์ของความรู้และการปฏิบติัตนในการคุมกาํเนิดของนิสิตเพศชายมหาวิทยาลยันเรศวร
พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติโดยท่ีไดค่้าCorrelation coefficient (r) = -0.16 r2 = 0.03 และ95 
% CI อยูใ่นช่วง-0.43 < r < 0.12 
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3) ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติเร่ืองโภชนาการกบัการ 

ปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่นSMS ของนกัเรียนชั้น
ประถมตอนปลายพบวา่ทศันคติเร่ืองโภชนาการไม่มีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกล่าวคือคะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการไม่ส่งผลต่อการปฏิบติัตนเก่ียวกบั
โภชนาการอาจเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัของสังคมและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ถึงแมว้่านักเรียนหรือ
กลุ่มตวัอย่างจะมีทศันคติท่ีดีข้ึน แต่ด้วยขอ้จาํกดัด้านโภชนาการในโรงเรียน เน่ืองจากการขาย
อาหาร เคร่ืองด่ืม หรือขนมต่างๆ ภายในโรงเรียนมีผูใ้หบ้ริการเพียงรายเดียวเท่านั้น ซ่ึงทางโรงเรียน
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพจากผูป้ระมูลขายสินคา้ได ้จึงส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งบริโภคอาหารท่ีไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงตรงขา้มกบัทศันคติท่ีมี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและงานวิจยัของ อรทยั 
วงศ์พิกุลและคณะ(2550) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความรู้ทศันคติและการปฏิบติัตวัของหญิงตั้งครรภ์
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า ทศันคติและการ
ปฏิบติัตวัของหญิงตั้งครรภห์ญิง บางคร้ังก็ไม่ไดเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัอยา่งเช่นตั้งครรภส่์วน
ใหญ่มีทศันคติเชิงบวกตอ้งการรับประทานยาบาํรุงเลือดในระหวา่งตั้งครรภ แต่ในแง่ของการปฏิบติั
ตวั ยงัมีบางสวนท่ีปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งในการรับประทานยาบาํรุงเลือด นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุมณฑา สร้อยนํ้ าและคณะ(2550) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคเอดส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ใน
โรงเรียนบา้นหนองใยบวั ตาํบลหนองกวางอาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ผลการวิจยัพบว่าเม่ือ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัทศันคติไม่พบว่าสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและ
เม่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัการปฏิบติัตน ไม่พบวา่สมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัสถิติ 

4) ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เร่ืองโภชนาการกบัทศันคติ 
เร่ืองโภชนาการหลงัทาํการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่นSMS ของนกัเรียนชั้นประถมตอน
ปลายพบว่าความรู้เร่ืองโภชนาการไม่มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกล่าวคือคะแนนความรู้เ ร่ืองโภชนาการไม่ส่งผลต่อทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับ
โภชนาการอาจสืบเน่ืองมาจากทศันคติตอ้งไดรั้บการปลูกฝังเร่ืองโภชนาการท่ีถูกตอ้งนั้นตอ้งใช้
ระยะเวลาพอสมควร ซ่ึงระยะเวลาในการทาํการทดลองคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาเพียงหน่ึงเดือน ประกอบ
กบัทศันคติเร่ืองโภชนาการหากไดรั้บการปลูกฝังจากบุคคลท่ีมีอิทธิพลในบา้นเช่นผูป้กครอง กลุ่ม
ตวัอยา่งกจ็ะมีทศันคติตามท่ีไดรั้บการปลูกฝังมา แมจ้ะไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งก็ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
คลงัพลอยเอ้ือวิทยาศุภรและคณะ(2554) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความรู้และทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวยัรุ่นอาํเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาผลการศึกษาพบว่าวยัรุ่นส่วนมากเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 64.40) อาศยัอยูก่บับิดามารดา (ร้อยละ 77.20 ) มีอายเุฉล่ีย 15 ปี (ค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน 1.6 ) มีเกรดเฉล่ีย 2.73 เคยมีเพศสัมพนัธ์ (ร้อยละ 17) เม่ือแบ่งระดบัความรู้พบว่าวยัรุ่น
ส่วนมาก (ร้อยละ 30.04) มีความรู้ในระดบัตํ่าและมีทศันคติท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.33 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศท่ีวยัรุ่นมีทศันคติเห็นดว้ยท่ี
เหมาะสมคือการมีแฟนในวยัรุ่นไม่จาํเป็นตอ้งมีเพศสัมพนัธ์โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.33 โดยสรุปผล
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีนกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นในระดบัตํ่า
แต่มีทศันคติท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับมากจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนตอ้งจดัการเรียนการสอน
เพศศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นให้มีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัปัญหาของวยัรุ่นและควร
กระตุน้ให้บิดามารดาและผูป้กครองให้เอาใจใส่ในกลุ่มวยัรุ่นอย่างเขา้ใจและเห็นใจนอกจากน้ี
สุพรรณิการ์ปานบางพระและคณะ(2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความรู้และทศันคติของพยาบาลในการ
ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในโรงพยาบาลเอกชนผลการวิจยัพบว่าพยาบาลมีคะแนนความรู้ใน
การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัปานกลาง (x̄  = 16.79±2.833) คะแนนทศันคติในการ
ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัสูง(x̄  = 4.00 ± .317) และคะแนนการปฏิบติัในการส่งเสริมการ
เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ระดบัสูงเฉล่ีย (x̄  = 2.37 ± .484) เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้
ทศันคติและการปฏิบติัพบว่าทัศนคติของพยาบาลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการปฏิบัติของ
พยาบาลในการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = .295, p = .006) แต่ไม่
พบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัทศันคติและความรู้กบัการปฏิบติัในการส่งเสริมการเล้ียงลูก
ดว้ยนมแม่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคลงัพลอยเอ้ือวิทยาศุภรและคณะ(2554) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความรู้และ
ทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นอาํเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาผลการศึกษา
พบวา่วยัรุ่นส่วนมากเป็นเพศหญิง(ร้อยละ 64.40) อาศยัอยูก่บับิดามารดา (ร้อยละ 77.20 ) มีอายเุฉล่ีย 
15 ปี (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.6 ) มีเกรดเฉล่ีย 2.73 เคยมีเพศสัมพนัธ์ (ร้อยละ 17) เม่ือแบ่งระดบั
ความรู้พบว่าวยัรุ่นส่วนมาก (ร้อยละ 30.04) มีความรู้ในระดบัตํ่าและมีทศันคติท่ีเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.33 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศท่ีวยัรุ่นมี
ทศันคติเห็นดว้ยท่ีเหมาะสมคือการมีแฟนในวยัรุ่นไม่จาํเป็นตอ้งมีเพศสัมพนัธ์โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.33 โดยสรุปผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีนกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของ
วยัรุ่นในระดบัตํ่าแต่มีทศันคติท่ีเหมาะสมอยู่ในระดบัมากจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนตอ้งจดัการ
เรียนการสอนเพศศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นให้มีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัปัญหาของ
วยัรุ่นและควรกระตุน้ใหบิ้ดามารดาและผูป้กครองใหเ้อาใจใส่ในกลุ่มวยัรุ่นอยา่งเขา้ใจและเห็นใจ 
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5.3  ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 

1) ผลการวิจยัพบวา่บริการรับส่งขอ้ความสั้น (SMS)เป็นช่องทาง (Channel)ท่ีมี 
ประสิทธิภาพในการส่งสาร (Message) ไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บสาร (Receiver)ได้ตรง
วตัถุประสงค์ของผูส่้ง (Sender)ดังนั้ นจึงควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริการรับส่งขอ้ความสั้ น 
(SMS)ในแขนงอ่ืนๆ เช่น เกษตรกรรม หรือศาสนาเป็นตน้ 

2) ผลการวิจยัพบวา่การส่งข่าวสารเร่ืองโภชนาการผา่นช่องทาง SMS ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 
มีคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการ คะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการ และคะแนนการปฏิบติัตนเร่ือง
โภชนาการสูงข้ึน ดงันั้นครูผูส้อนสุขศึกษาควรนาํเทคโนโลยีบริการรับส่งขอ้ความสั้น (SMS) หรือ
เทคโนโลยกีารส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ เช่น โปรแกรมFacebook โปรแกรมLine โปรแกรมWhatApp
ฯลฯไปประยุกต์ใชเ้ป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองโภชนาการในระดบัช่วงชั้น
ต่างๆ เพื่อพฒันาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโภชนาการเพิ่มมากข้ึน อีกทั้ งเป็น
แนวทางสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองโภชนาการเกินของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

3) ครูผูส้อนเน้ือหาสุขศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ควรนาํ 
เทคโนโลยีบริการรับส่งข้อความสั้ น (SMS) หรือเทคโนโลยีการส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ เช่น 
โปรแกรมFacebook โปรแกรมLine โปรแกรมWhatAppฯลฯ ไปใชเ้ป็นส่ือในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในเน้ือหาสุขศึกษาอ่ืนๆ เช่น เน้ือหาเร่ืองเพศศึกษา ยาเสพติด สุขภาพผูบ้ริโภค โรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อเป็นตน้ เน่ืองจากทุกเน้ือหาครูผูส้อนสามารถนาํเทคโนโลยีบริการรับส่งขอ้ความ
สั้ น (SMS)และโปรแกรมอ่ืนๆ  ไปใช้เป็นส่ือในกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอนันาํไปสู่การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีได ้

4) เทคโนโลยบีริการรับส่งขอ้ความสั้น (SMS) เป็นช่องทางส่ือสารท่ีมีความจาํกดัจาํนวน 
ตวัอกัษรในหน่ึงขอ้ความ ดงันั้นครูผูส้อนควรจะมีการจดัเน้ือหาใหเ้หมาะสม ไดใ้จความสาํคญัของ
สารท่ีจะส่งและมีการวางแผนการส่งขอ้ความใหเ้หมาะสมกบัเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่งดี 

5) การประเมินผลคะแนนความรู้เร่ืองโภชนาการและคะแนนทศันคติเร่ืองโภชนาการควร 
ใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการประเมินผล เพื่อท่ีจะไดดู้ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เร่ือง
โภชนาการและทศันคติเร่ืองโภชนาการอยา่งชดัเจน 
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5.4  ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

1) ควรศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองความคงทนหลงัจากการส่งขอ้มูลข่าวสารเร่ือง 
โภชนาการโภชนาการผา่นช่องทาง SMS ทั้งน้ีเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการส่ือสาร
ผา่นบริการ SMS ในระยะยาวต่อไป 

2) ควรศึกษาผลของนวตักรรมการส่ือสารเร่ืองโภชนาการในกลุ่มอ่ืนๆ เช่นระดบั 
มธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ประชาชนทัว่ไปท่ีมีปัญหาทางโภชนาการเป็นตน้ 

3) ควรศึกษาผลของนวตักรรมการส่ือสารท่ีมีต่อตวัแปรอ่ืนๆ เช่น เพศของกลุ่มตวัอยา่ง 
รายไดข้องครอบครัวกลุ่มตวัอยา่ง หรืออาชีพของครอบครัวกลุ่มตวัอยา่งเป็นตน้ 

4) ควรศึกษาผลของนวตักรรมการส่ือสารดว้ยช่องทางการส่ือสารท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมใน 
ปัจจุบนั เช่น LINE FacebookInstagramWhatAppเป็นตน้ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
 

เร่ืองผลของนวตักรรมการส่ือสารสุขภาพเร่ืองภาวะโภชนาการเกนิทีมี่ผลต่อความรู้ 
ทศันคติและการปฏิบัติของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย 

 
คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1) แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4ส่วน 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  แบบทดสอบดา้นความรู้เร่ืองโภชนาการจาํนวน 20 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามทศันคติเร่ืองโภชนาการจาํนวน 15 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบติัตนเร่ืองโภชนาการจาํนวน 15 ขอ้ 

2) การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อทาํวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโทสาขา 
นิเทศศาสตร์และนวตักรรมคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนสอบใดๆทั้งส้ินดงันั้นนกัเรียนกรุณาตอบแบบสอบถามให้
ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและตรงตามความเป็นจริงคาํตอบท่ีไดผู้ว้ิจยัจะเกบ็เป็นความลบั 

 
ขอขอบคุณนกัเรียนทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ 

 
นายเอกราช  ดีเลิศ 
          ผูว้ิจยั 
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ส่วนที1่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1) อาย.ุ.................................................................................................................. 
2) เพศ................................................................................................................... 
3) ระดบัชั้น.......................................................................................................... 

 
ส่วนที ่2 แบบทดสอบด้านความรู้ 
คาํช้ีแจง 

1) แบบวดัความรู้เร่ืองโภชนาการมีทั้งหมด 20 ขอ้ 
2) ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย × ทบัตวัอกัษรกขคหรืองของแต่ละขอ้ท่ีเห็นวา่เป็น 

คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวลงในแบบสอบถามฉบบัน้ี 
 

1. การรับประทานอาหารตามหลกัอาหารหลกั 5 หมู่ไดแ้ก่การปฏิบติัตามขอ้ใด 
ก. รับประทานขนมปังป้ิงทาแยมผลไม ้
ข. รับประทานข้าวกบัผกักาดขาวผดัไข่และส้ม 
ค. รับประทานขา้วตม้กบัผกักาดดองและทุเรียน 
ง. รับประทานขา้วเหนียวหมูป้ิงและสบัปะรดกวน 

2. การรับประทานเน้ือสตัวน์มและไข่จะไดส้ารอาหารประเภทใด 
ก. ไขมนั 
ข. โปรตีน 
ค. เกลือแร่ 
ง. คาร์โบไฮเดรต 

3. สารอาหารคาร์โบไฮเดรตจะมีอยูใ่นอาหารประเภทใด 
ก. ข้าวกล้อง 
ข. ปลาทูทอด 
ค. มะม่วงดอง 
ง. คะนา้หมูกรอบ 
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4. อาหารขอ้ใดใหส้ารอาหารประเภทเดียวกบัขา้วแป้งเผอืกและมนั 
ก. ขนมปังก๋วยเตี๋ยว 
ข. ลูกช้ินทอดไก่ทอด 
ค. ผดัผกัรวมสม้ตาํไทย 
ง. มะม่วงสุกนํ้านมถัว่เหลือง 

5. ขอ้ใดเป็นความสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอาหารหลกั 5 หมู่ 
ก. หมู่ท่ี3 กบัเนย 
ข. หมู่ท่ี2 กบัไก่ยา่ง 
ค. หมู่ที4่ กบัสับปะรด 
ง. หมู่ท่ี1 กบัเสน้ก๋วยเต๋ียว 

6. เพื่อนของนกัเรียนมีภาวะนํ้ าหนกัเกินนกัเรียนจะแนะนาํใหเ้พื่อนแกไ้ขปัญหาภาวะนํ้ าหนกัเกิน
อยา่งไร 

ก. ใหรั้บประทานอาหารเพียง 1 ม้ือเท่านั้น 
ข. ใหรั้บประทานผกัและผลไมเ้ป็นอาหารหลกั 
ค. ใหรั้บประทานแต่กบัขา้วไม่ตอ้งรับประทานขา้ว 
ง. ให้รับประทานครบทั้ง 3 มือ้ค่อยๆลดอาหารลงรับประทานมือ้เยน็น้อยทีสุ่ด 

7. อาหารในขอ้ใดใหส้ารอาหารประเภทไขมนั 
ก. แกงสม้ 
ข. แกงเห็ด 
ค. แกงจืดเตา้หู ้
ง. แกงเขียวหวาน 
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พิจารณาภาพแลว้ตอบคาํถามขอ้ 8-10 
 

 
 

8. จากภาพดา้นบนหมายเลข 1 คืออาหารในขอ้ใด 
ก. ข้าวต้ม 
ข. หมูยา่ง 
ค. นํ้าอดัลม 
ง. สลดัผกัและผลไม ้

9. จากภาพดา้นบนหมายเลข 2 คืออาหารในขอ้ใด 
ก. เนย 
ข. ลูกกวาด 
ค. ผดัผกัรวม 
ง. หมูทอดกระเทียม 

10. จากภาพดา้นบนหมายเลข 4 คืออาหารในขอ้ใด 
ก. นํา้ปลา 
ข. กลว้ยไข่ 
ค. นํ้าเตา้หู ้
ง. นํ้ามะพร้าว 
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11. ความสมัพนัธ์ระหวา่งธงโภชนาการและสารอาหารในขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. ธงชั้นท่ี2 กบัโปรตีน 
ข. ธงชั้นท่ี4 กบัวิตามิน 
ค. ธงชั้นท่ี3 กบัเกลือแร่ 
ง. ธงช้ันที1่ กบัคาร์โบไฮเดรต 

12. “ในหน่ึงวนัถา้นกัเรียนรับประทานขา้วประมาณ 3 จานปลาทูทอด 1 ตวัไข่ตม้1 ฟองน่องไก่ยา่ง 
1 ช้ินผดัผกัรวมมิตร 1 จานส้มกลว้ยและฝร่ังอยา่งละ 1 ผลและนมสด 1แกว้” แสดงว่านกัเรียน
ปฏิบติัตนในการรับประทานอาหารไดเ้หมาะสมตามสดัส่วนธงโภชนาการหรือไม่เพราะเหตุใด 

ก. ไม่เหมาะสมเพราะรับประทานมากเกินไป 
ข. ไม่เหมาะสมเพราะรับประทานนอ้ยเกินไป 
ค. เหมาะสมเพราะรับประทานอาหารหลากหลาย 
ง. เหมาะสมเพราะรับประทานข้าวมากทีสุ่ดรองลงมาคอืผกัผลไม้และโปรตีน 

13. นกัเรียนควรหลกีเลีย่งอาหารในขอ้ใดต่อไปน้ี 
ก. ส้มตําปลาร้า 
ข. ปลาทูตม้ยาํ 
ค. กะหลํ่าปลีผดัไข่ 
ง. ไก่ผดัเปร้ียวหวาน 

14. นกัเรียนควรเลอืกรับประทานอาหารในขอ้ใดต่อไปน้ี 
ก. บว๊ยดอง 
ข. วุ้นใบเตย 
ค. ทอฟฟ่ีรสนม 
ง. ขนมกรุบกรอบ 

15. นกัเรียนรับประทานก๋วยเต๋ียวท่ีร้านแห่งหน่ึงเม่ือเปิดถว้ยเคร่ืองปรุงนํ้ าส้มสายชูปรากฏว่าพริก
สดท่ีอยูใ่นนํ้าสม้สายชูนั้นสีซีดและเป่ือยยุย่มากนกัเรียนจะทาํอยา่งไรเพราะเหตุใด 

ก. ไม่ตกันํ้าสม้สายชูถว้ยน้ีเพราะเป็นนํ้าสม้สายชูท่ีหมดอาย ุ
ข. ไม่รับประทานนํา้ส้มสายชูเพราะอาจเป็นนํา้ส้มสายชูปลอม 
ค. ตกันํ้าสม้สายชูไม่ใหมี้พริกปะปนมาเพราะพริกอาจใส่ไวน้านแลว้ 
ง. ตกันํ้าสม้สายชูตามปกติเพราะคงปลอดภยัหากโดนนํ้าก๋วยเต๋ียวร้อนๆ 
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16. การปฏิบติัตามหลกัโภชนบญัญติัไดแ้ก่การปฏิบติัตามขอ้ใด 
ก. รับประทานขนมปังทุกม้ือ 
ข. รับประทานขนมจีนทุกม้ือ 
ค. รับประทานผกัผลไม้ทุกมือ้ 
ง. รับประทานขนมกรุบกรอบทุกม้ือ 

17.นกัเรียนควรรับประทานอาหารขอ้ใดท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกบัขนมจีน 
ก. ไก่ยา่ง 
ข. นมรสจืด 
ค. มะม่วงสุก 
ง. ขนมปังทาแยม 

18. นกัเรียนควรรับประทานอาหารขอ้ใดท่ีใหส้ารอาหารประเภทโปรตีน 
ก. ผดัถัว่งอก 
ข. ผดัถัว่ลนัเตา 
ค. นํา้นมถ่ัวเหลอืง 
ง. ผดัเผด็ถัว่ฝักยาว 

19. นกัเรียนมีปัญหาเก่ียวกบัระบบขบัถ่ายนกัเรียนควรเลือกรับประทานอาหารตามขอ้ใด 
ก. หมูยา่ง 
ข. ไก่ทอด 
ค. ทุเรียนกวน 
ง. ผดัผกับุ้งไฟแดง 

20. โภชนบญัญติัขอ้ท่ี6 บอกไวว้่า “รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร” นกัเรียนเห็นดว้ย
หรือไม่เพราะเหตุใด 

ก. ไม่เห็นดว้ยเพราะไขมนัทาํใหอ้ว้น 
ข. ไม่เห็นดว้ยเพราะไขมนัไม่มีประโยชน์ 
ค. เห็นดว้ยเพราะไขมนัช่วยละลายเกลือแร่ได ้
ง. เห็นด้วยเพราะไขมันช่วยละลายวติามินบางชนิด 
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ส่วนที3่ แบบสอบถามทศันคติ 
คาํช้ีแจง 
 

1) แบบสอบถามทศันคติของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการมีจาํนวนขอ้คาํถาม 15 ขอ้ 
2) ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย√ลงทา้ยขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดหรือความรู้สึกท่ี 

แทจ้ริงของนกัเรียนมากท่ีสุด 
 

ระดับความคดิเห็น 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นหรือความรู้สึก 

ตรงกบัขอ้ความขอ้นั้นมากท่ีสุด 
เห็นดว้ย  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นหรือความรู้สึก 

ตรงกบัขอ้ความขอ้นั้น 
ไม่เห็นดว้ย  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นหรือความรู้สึก 

ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นหรือความรู้สึก 

ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
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หมายถึงทัศนคตทิางลบลบ 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติตน 
คาํช้ีแจง 
 

1) แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบติัตนของนกัเรียนเร่ืองโภชนาการมีจาํนวนขอ้ 
คาํถาม 15 ขอ้ 

2) ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย√ลงทา้ยขอ้ความท่ีตรงกบัการปฏิบติัท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 
มากท่ีสุด 
 

ระดับการปฏิบัติ 
ปฏิบติัเป็นประจาํ หมายถึง  ปฏิบติั6-7วนัต่อสปัดาห์ 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง  หมายถึง  ปฏิบติั3-5วนัต่อสปัดาห์ 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง หมายถึง  ปฏิบติั1-2วนัต่อสปัดาห์ 
ไม่เคยปฏิบติัเลย  หมายถึง  ไม่ไดป้ฏิบติัเลย 
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