
บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพ
ของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
พื้นฐานและแนวทางในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายสุขภาพ 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการเครือข่ายสุขภาพ 
 1. ความหมายของกลุ่ม 
     มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม คือ ชอบการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม และไม่สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งโดดเด่ียว 
จึงท าให้เกิดครอบครัว หมู่บา้น ชุมชน ประเทศชาติ จนเกิดเป็นสังคมมนุษยข้ึ์น และการอยูร่่วมกนั
เป็นสังคมท าใหม้นุษยเ์รามีปฏิกิริยาโตต้อบกนั (Interaction) ระหวา่งกนั 
 ถิรนันท์ อนวชัศิริวงศ์ (2528) ได้ให้ความหมายของ “กลุ่ม” ไวว้่า คือการชุมนุมกัน     
ของบุคคลมากกวา่สองคนข้ึนไปท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั และมีปฏิสัมพนัธ์กนัหรือมีการส่ือสารกนั 
 สุชา จนัทร์เอม (2539 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ไดใ้หค้  านิยามของค าวา่กลุ่มไวด้งัน้ี 
 กลุ่ม คือ การรวมตวักันของบุคคลท่ีมีส่ิงเร้าและความสนใจท่ีตรงกนั หรือร่วมกันท า
กิจกรรมในเวลาเดียวกนัและสถานท่ีเดียวกนั 
 กลุ่ม คือ การรวมตัวกันตั้ งแต่สองคนข้ึนไปท่ีมีจุดประสงค์ กิจกรรม และมาตรฐาน      
ทางพฤติกรรมร่วมกนั 
 สมาชิกของกลุ่มจะต้องมีความรู้สึก มีทศันคติ และมีเป้าหมายเป็นของกลุ่ม มิใช่เป็น
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 กลุ่มจะตอ้งมีการจดัระเบียบและมีโครงสร้างท่ีแน่นอน 
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 ดงันั้น ความหมายของค าวา่ กลุ่ม จึงหมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมารวมตวั
กนัโดยการมีการติดต่อปฏิสัมพนัธ์ มีความสนใจร่วมกนั และมีจุดหมายท่ีจะกระท าพฤติกรรม   
อย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนั เช่นเดียวกบัการรวมกลุ่มของชมรมแบดมินตนั ชมรมแอโรบิค ชมรมลีลาศ 
และผูม้าใชบ้ริการออกก าลงักายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ท่ีเป็น
การรวมกลุ่มของบุคลคลท่ีช่ืนชอบกีฬา และช่ืนชอบการออกก าลงักาย โดยสนใจในกีฬาประเภท
เดียวกนั มีการติดต่อส่ือสารหรือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
 2. จุดมุ่งหมายกลุ่ม 
 ถิรนนัทร์ อนวชัศิริวงศ์ (2558) ไดจ้  าแนกจุดมุ่งหมายกวา้งๆ ของกลุ่มไดเ้ป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร คือ กลุ่มแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายพื้นฐานเพื่อการคน้หา
และแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ  
 2. กลุ่มเพื่อการสังคม คือ กลุ่มแบบน้ีจะมีจุดมุ่งหมายโนม้เอียงไปในมิติดา้นอารมณ์ – สังคม 
มากกวา่เพื่อใหเ้กิดผลงานกลุ่มจะเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกเป็นหลกั เพื่อให้สมาชิกรู้จกักนั
และกนัในฐานะท่ีแต่ละคนมีบุคลิกเฉพาะตวั 
 3. กลุ่มเพื่อการแก้ปัญหา คือ กลุ่มแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาทางเลือกต่างๆ     
ในการแกไ้ขปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดยท่ีสมาชิกกลุ่มตอ้งร่วมกนันิยามขอบข่ายของปัญหาให้ชดัเจน 
จึงจะสามารถคน้หาสาเหตุและวธีิการแกปั้ญหาได ้
 3. ปัจจัยทีท่ าให้กลุ่มด ารงอยู่และด าเนินไปได้ 
 Reeves (1970 อา้งถึงใน สุรียรั์ตน์ โกสุมศุภมาลา, 2550) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของกลุ่ม
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงน ามาสรุปเป็นขอ้ไดด้งัน้ี 
 1. เป็นกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีท าไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูน้ า
และสมาชิก มีความร่วมมือภายในกลุ่มสูง 
 2. สมาชิกมีความกระตือรือร้นสนใจกิจการของกลุ่ม ไม่ปล่อยให้เป็นหนา้ท่ีของผูน้ า
เพียงฝ่ายเดียว 
 3. สมาชิกเตม็ใจท่ีจะท างานหนกัเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายและรักษาความเป็นกลุ่มไว ้
 4. กลุ่มมีการตดัสินใจโดยกลุ่มเองในเร่ืองงานและความกา้วหนา้ของกลุ่ม 
 5. สมาชิกมีความจงรักภกัดีและภาคภูมิใจในความส าเร็จของกลุ่ม 
 6. กลุ่มมีผูน้ าท่ีดีและเขม้แขง็ 
 7. ผูน้  าและสมาชิกร่วมกนัวางแผนและควบคุมการกระท า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลุ่ม โดยเนน้การกระตุน้จิตส านึก 



9 

 

 การส่ือสารเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่ม และกลุ่มสามารถด าเนินต่อไปได ้
เน่ืองจากการส่ือสารมีส่วนช่วยให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั สามารถท าให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ซ่ึงปริมาณและคุณภาพของการส่ือสารภายในกลุ่มจะข้ึนอยูก่บัตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
 1. สถานภาพของสมาชิก (Member status) สถานภาพของสมาชิก หมายถึง คุณสมบติั
ของสมาชิกท่ีเป็นท่ียอมรับหรือเป็นท่ีปรารถนาของสังคม จากการศึกษาพบว่า สมาชิกท่ีมี
สถานภาพสูงจะส่ือสารไดม้ากกว่าสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่า กล่าวคือ สมาชิกท่ีมีสถานภาพสูงจะมี
การส่ือสารกบัสมาชิกท่ีมีสถานภาพสูงดว้ยกนัเองบ่อยคร้ังกวา่การส่ือสารกบัสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่า 
ส่วนสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่ าจะมีการส่ือสารกับสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่ าด้วยกันเองเช่นกัน                
ซ่ึงผลการวจิยับางเร่ืองพบวา่ สมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่าอาจมีการส่ือสารอยา่งไม่เป็นมิตร เม่ือพวกเขา
หวงัท่ีจะมีสถานภาพท่ีสูงข้ึน 
 2. ขนาดของกลุ่ม (Group size) มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสาร เม่ือกลุ่มมีขนาดใหญ่ข้ึน
จะมีผลต่อระดบัของปฏิกิริยายอ้นกลบั (Feedback) ลดน้อยลง ท าให้การส่ือสารผิดพลาด และเพิ่ม
ความขดัแยง้ไม่เป็นมิตรต่อกนั และนอกจากน้ีขนาดของกลุ่มยงัมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก
เช่นกนั 
 3. บรรทดัฐานของความสอดคลอ้ง (Conformity) และการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กนั 
คือ หากสมาชิกมีความเห็นท่ีไม่สอดคล้องกับกลุ่มก็จะเป็นเป้าหมายท่ีถูกมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ     
การส่ือสาร แต่เม่ือเขายงัคงไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มเหมือนเดิม เขาจะถูกปฏิเสธการส่ือสารดว้ย 
 4. การรวมตวักนัของกลุ่ม (Cohesiveness) กลุ่มท่ีรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่น การส่ือสาร
ของสมาชิกจะเท่าเทียมกนั มีปริมาณการส่ือสารมาก และมองว่าการส่ือสารมีคุณค่ามากกว่ากลุ่ม     
ท่ีสมาชิกรวมตวักนันอ้ย และการส่ือสารระหวา่งสมาชิกกลุ่มท่ีมีการรวมตวักนันอ้ย 
  5. โครงสร้างอ านาจ (Power Structure) หมายถึง อิทธิพลของสมาชิกกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ความคิดเห็นระหว่างการอภิปราย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากการศึกษาพบว่า             
มีความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจของสมาชิกกลุ่มกบัพฤติกรรมการส่ือสาร ซ่ึงในขณะเดียวกนัทิศทาง
และเน้ือหาของการส่ือสารก็ไดรั้บอิทธิพลมาจากโครงสร้างอ านาจดว้ย 
 6. บทบาท (Role) บทบาทของบุคคลส าคญัจะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการสนทนา
กบัสมาชิก และไดรั้บการสนทนาตอบกลบัจากสมาชิกดว้ย และนอกจากน้ี ปริมาณการส่ือสารยงัมี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้เสนอแนะและความคิดท่ีดีท่ีสุด 
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 7. บุคลิกของสมาชิก (Member personality) มีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารอยา่งชดัเจน   
ทั้งในแง่ของการวดับุคลิกของสมาชิกจากการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้จากบุคคลต่างๆ ในกลุ่ม      
ในสถานการณ์ต่างๆ จะยนือยูบ่นหลกัการท่ีวา่ การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ก่อให้เกิดการตอบสนอง
ของบุคคลแตกต่างกนั รวมทั้งความแตกต่างในปริมาณการส่ือสาร อตัราการส่ือสาร และประเภท
ของการส่ือสารดว้ยเช่นกนั 
 8. การท างานของกลุ่ม (Group tasks) การบรรลุความส าเร็จของการงานหรือเป้าหมาย
ของกลุ่ม มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสาร ปริมาณของการส่ง และการรับข่าวสาร ตลอดจนการออกแบบ
การไหลของข่าวสาร เพื่อให้เกิดความคิดในกลุ่มล้วนมีความสัมพนัธ์กบัการประสบความส าเร็จ  
ของกลุ่ม เม่ือเป้าหมายของกลุ่มมีความยากปลานกลาง 
 ในกระบวนการกลุ่ม การส่ือสารถือได้ว่าเป็นปัจจยัส าคญั เน่ืองจากถ้ากลุ่มตอ้งการ     
ท่ีจะท าใหก้ารท างานไดผ้ลอยา่งเตม็ท่ี บุคคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มจะตอ้งสามารถติดต่อส่ือสารกนั
ไดอ้ยา่งง่าย และมีประสิทธิภาพ เราจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองของ “เครือข่ายการส่ือสาร” เพราะถือเป็น
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารของสมาชิกในกลุ่ม (สุปรีดา ช่อล าไย, 2549) 
 4. ความหมายของเครือข่าย 
 เม่ือมีการรวมกลุ่มกนัข้ึนอย่างหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ เป็นต้น       
ก็จะมีการพฒันาจนสร้างเป็น “เครือข่าย” ดงัท่ี ประพนัธ์ ช่วงภูศรี (2550 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) 
ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบและลกัษณะของเครือข่ายไดด้งัน้ี 
 เครือข่าย หมายถึง การรวมตวัของกลุ่มองคก์รต่างๆ ท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ภายใน
องคก์รเครือข่ายแนวราบ มีการเช่ือมประสานการท างานร่วมกนัตามลกัษณะกิจกรรมและอาจแบ่ง
ตามพื้นท่ี เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์เครือข่ายสลมั 4 ภาค เครือข่ายองคก์รชุมชนเมืองเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
เป็นตน้ 
 เครือข่าย หมายถึง การขยายขอบเขตความสัมพนัธ์กบักลุ่มหรือองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ
กิจกรรมแบบเดียวกัน หรือเสริมกัน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ฯ จับมือเป็นเครือข่ายกับกลุ่มอาชีพ      
กลุ่มสตรีจบัมือเป็นเครือข่ายกบักลุ่ม อสม. เป็นตน้ 
 เครือข่าย หมายถึง การประสานการท ากิจกรรมร่วมกนับางอยา่งของกลุ่มหรือองคก์ร
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกนั องค์กรหรือกลุ่มท่ีเขา้ร่วมประสานกนัเป็นเครือข่ายต่างมีความเป็นอิสระ  
ไม่ข้ึนต่อกนั 
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 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2555 : 196) ไดใ้ห้ความหมายของ “เครือข่าย” หมายถึง   
การท่ีปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบนัใดๆ ได้ตกลงประสานความเช่ือมโยงเขา้หากัน
ภายใตว้ตัถุประสงค์ หรือขอ้ตกลงอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนัอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั      
กลุ่มเครือข่ายน้ีตอ้งมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกนั 
 ดงันั้น เครือข่าย คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรท่ีสมคัรใจแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ระหวา่งกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัรูปแบบหรือจดัระเบียบโครงสร้างคนหรือองคก์ร 
สมาชิก ยงัคงมีความเป็นอิสระ โดยในท่ีน้ีสาระส าคญั คือ ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในเครือข่าย
ตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจท ากิจกรรมในเครือข่ายท่ีมีลกัษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
และการเป็นสมาชิกเครือข่ายจะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตวัของตวัเอง     
ของคนหรือองคก์รนั้นๆ 
 5. การสร้างเครือข่าย 
 การท าให้มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร            
และความร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ การสร้างเครือข่ายควรสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก
ให้กบัสมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉันท์เพื่อนท่ีต่างก็มีความอิสระมากกว่าการคบคา้สมาคม
แบบพึ่งพิง นอกจากน้ี การสร้างเครือข่ายจะตอ้งไม่ใช่การสร้างระบบการติดต่อเผยแพร่ข่าวสาร
แบบทางเดียว ดงันั้น เครือข่ายจึงไม่ใช่การส่งจดหมายไปให้กบัสมาชิกตามรายช่ือเท่านั้น แต่ตอ้งมี
การแลกเปล่ียนดว้ย (สุรัชตา ราคา, 2550) 
 6. ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย 
     เครือข่ายจะช่วยให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เคร่ืองมือ 
และส่ือผา่นการประชุม การทดลอง การประชาสัมพนัธ์ และการให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 
การแบ่งปันทกัษะและประสบการณ์ให้แก่กนั เป็นการเสริมความสมบูรณ์ให้กบัสมาชิกเครือข่าย   
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และการประสานงานในเครือข่าย      
จะช่วยลดการท างานและการใช้ทรัพยากรท่ีซ ้ าซ้อน ท าให้การพฒันาสามารถเช่ือมโยงคนท่ีอยู่ใน
ระดับต่างกัน มีวิธีการท างาน การจัดองค์กร และมีภูมิหลังต่างกันท่ีไม่มีโอกาสได้ติดต่อกัน          
เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดความเขา้ใจกนัมากข้ึนน าไปสู่การท างานร่วมกนั
เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย เครือข่ายสามารถท าให้คนและองคก์รท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัไดท้ราบวา่
ยงัมีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนอีกมากท่ีสนใจท างานในเร่ืองเดียวกนั และเผชิญกบัปัญหาเหมือนกนั 
เครือข่ายสามารถท าให้ความตอ้งการของประชาชนไดรั้บการตอบสนองจากภาครัฐ และเครือข่าย
ท าให้คนและองคก์รไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อน ไดรั้บก าลงัใจ การจูงใจ และการยอมรับ ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อหน่วยงานเล็กๆ ท่ีอยูน่อกระบบราชการ (สุรัชตา ราคา, 2550) 
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7. การจัดการเครือข่าย 
 การจดัการเครือข่ายมีอยูห่ลายประเด็นดว้ยกนั ซ่ึง ปทุมมา ศรีนครธรรม (2550) ไดส้รุป
ประเด็นเชิงยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัต่อการจดัการเครือข่ายไว ้6 ประการ คือ 1) มีจุดหมายร่วมกนั 2) บุคคล 
3) การเช่ือมโยง 4) การสร้างความรู้สึกร่วม 5) การพฒันาระบบท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้6) การจดัระบบ
ขอ้มูลข่าวสาร 

การจดัการเครือข่าย พระราชวรมุณี (อา้งถึงใน ณิชาภทัร เลิศพรมาตุลี, 2554 : 38)         
ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาและการจดัการกลุ่มและเครือข่าย ดงัน้ี 
 1. การสร้างความน่าเช่ือถือ เพื่อให้เครือข่ายเป็นเครือข่ายที่เกิดจากความศรัทธา       
ความจริงใจ ความเป็นมิตร หรือมีความตระหนกัในส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง 

2. การก าหนดขอ้ตกลง หรือ กฎ กติกา เพื่อให้เครือข่ายมีขอ้ตกลงร่วมกนั มีกระบวนการ
ท างานท่ีหลากหลาย และมีกลไกท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

3. การสร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นการก าหนดให้เครือข่ายเป็นศูนยร์วมแห่งการเรียนรู้   
และเป็นศูนยร์วมท่ีถูกตอ้ง เป็นจริง และทนัต่อสถานการณ์ 

4. การด าเนินการในเชิงรุก เป็นการก าหนดแนวทางเพื่อให้เครือข่ายมีกระบวนการ
ท างานในเชิงรุก มีการจดัท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง มีการวางแผนการพฒันาท่ีเหมาะสม 

5. การเป็นองคก์รแห่งปัญญา เป็นการพฒันาและการจดัการความรู้เพื่อให้เครือข่ายมี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

การจดัการเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ สมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ
ถึงขั้นตอนและวงจรชีวิตของเครือข่าย กระบวนการจดัการเครือข่าย 4 ขั้นตอน ตามจงจรชีวิตของ
เครือข่าย ไดแ้ก่ 

1) ขั้นตระหนักและการก่อตัวของเครือข่าย คือ การศึกษาข้อมูลและสภาพการณ์      
ความพร้อมภายในกลุ่มของตนเองและเครือข่ายอ่ืน เพื่อทราบถึงกิจกรรมและบริบทท่ีเก่ียวข้อง       
เป็นการเปิดโอกาสท่ีใหทุ้กคนเขา้มาแสดงความคิดเห็นและไดมี้บทบาทในการพฒันาเครือข่าย 

2) ขั้นการสร้างพนัธกรณีและการบริหารเครือข่าย เป็นการก าหนดวตัถุประสงค ์   
และขอ้ตกลงร่วมกนั มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี และการวางผงัเครือข่ายเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี         
ผูท่ี้เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะแกนน าและคณะท างานต่างๆ การเสริมสร้างและพฒันาผูน้ า        
มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่าย การจดัระบบการติดต่อส่ือสารระหวา่งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 
และเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซ่ึงกันและกัน กระบวนการส่งเสริมเรียนรู้        
ที่ต่อเน่ือง การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงจะช่วยให้เห็นศกัยภาพและขอ้จ ากัด    
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ของตนเองและพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และการส่งเสริมและด ารงไว้ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ คือ การส่งเสริมและการรักษาผลประโยชน์และการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

3) ขั้นการพฒันาความสัมพนัธ์และการใช้ประโยชน์ ในขั้นน้ีเป็นกระบวนการหน่ึง     
ท่ีจะให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน โดยการทบทวนและสรุปผลเพื่อให้ได้รู้ถึงศกัยภาพ    
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในเครือข่ายเพื่อน าไปสู่การพฒันาและการจัดการเครือข่ายท่ีต่อเน่ือง       
การเสริมสร้างผูน้ าและหน่วยน าของเครือข่าย ให้เกิดการเรียนรู้และเกิดอ านาจ/พลงั ในการต่อรอง 
การสร้างความรู้ใหม่และการจัดการความรู้ท่ีต่อเน่ือง การเสริมสร้างว ัฒนธรรมเครือข่าย             
เพื่อขจดัความขดัแยง้ และการเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและระบบตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม 

4) ขั้นรักษาความสัมพนัธ์และความต่อเน่ือง คือ การจดักิจกรรมท่ีต่อเน่ือง การรักษา
ความสัมพนัธ์ภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกของเครือข่าย การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี
และความรู้ใหม่ การก าหนดแรงจูงใจในการท างาน การบริหารจดัการขอ้มูล ระบบการส่ือสาร และการ
จดัการความรู้ท่ีต่อเน่ือง การให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาภายในเครือข่าย และการเสริมสร้างผูน้ า
รุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

8. ความหมายและความส าคัญของเครือข่ายการส่ือสาร 
วินิต เกตุข า (2552) กล่าวว่า เครือข่ายการส่ือสาร หมายถึง แบบแผนการติดต่อ

เก่ียวขอ้งกนั และประสานงานกนัภายในกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร
เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้

ถิรนันทร์ อนวชัศิริวงศ์ (2526) กล่าวว่า เครือข่ายการส่ือสารเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ซ่ึงเช่ือมโยงกนัโดยรูปแบบการไหลของข่าวสาร 

Roger (1986 อา้งถึงใน จารุณี พชัรพิมานสกุล, 2542) เครือข่ายการส่ือสารเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ซ่ึงเช่ือมโยงกนัโดยรูปแบบการไหลของสาร 

ตติยา เลาหตีรานนท ์(2543 อา้งถึงใน ชนกานต์ รักชาติ, 2558) เครือข่ายการส่ือสารกลุ่ม 
คือ แบบแผนการพูดคุยติดต่อประสานงาน แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งบุคคลหน่ึงกบับุคคล
อ่ืนๆ ในกลุ่มและภายนอกกลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกันในงานและกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยบุคคล
ดงักล่าว อาจอยู่ในสถานภาพท่ีแตกต่างกันคือ ผูน้ ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ผูส้นใจกิจกรรมของกลุ่ม    
และสมาชิกในสังคม 

ดงันั้น เครือข่ายการส่ือสาร หมายถึง การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง รวมถึงการส่ือสารท่ีใช้ในการสานสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม โดยสมาชิกภายในกลุ่มอาจมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนั คือ มีผูน้ ากลุ่ม และสมาชิก
ของกลุ่ม และเครือข่ายการส่ือสารนั้นยงัมีเครือข่ายท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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9. ประเภทและรูปแบบของเครือข่ายการส่ือสาร 
พชันี เชยจรรยา และคณะ (2541 อา้งถึงใน สุรียรั์ตน์ โกสุมศุภมาลา, 2550) ไดแ้บ่ง

เครือข่ายการส่ือสาร ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. เครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Network) หรือเครือข่ายการส่ือสาร

ท่ีเกิดข้ึนเอง (Emergent Communication Network) เกิดข้ึนจากการส่ือสารระหวา่งบุคคลซ่ึงไม่มีใคร
ได้รับมอบหมาย หรือบงัคบัให้ใช้การติดต่อผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงอย่างตั้งใจ ตรงกนัขา้ม
เครือข่ายเหล่านั้ นเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างอิสระในอัตราความถ่ี           
และความเขม้ขน้ของการส่ือสารท่ีต่างกนั จากการศึกษาพบวา่ เม่ือเวลาผ่านไปเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนน้ี
จะค่อยๆ กลายเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไม่เป็นระเบียบ 

2. เครือข่ายการส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Network) หรือ เครือข่ายการส่ือสาร
ท่ีไดถู้กก าหนดไว ้(Prescribed Communication Network) เป็นประเภทของการส่ือสารระหว่างบุคคล   
ซ่ึงเกิดปฏิสัมพนัธ์ในเครือข่ายท่ีมีการวางแผนอยา่งแน่นอน ดงันั้น เครือข่ายเหล่าน้ีมีโครงสร้างท่ีมี
แบบแผน บทบาทและสถานภาพของสมาชิกจึงเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณาอยา่งมาก ชีวิตในสังคมส่วนใหญ่
ทุกวนัน้ีตอ้งการวางรูปแบบเครือข่ายการส่ือสารแทบทั้งส้ิน 

เครือข่ายทั้งสองประเภทต่างมีตาข่ายท่ีต่อเน่ืองกนั (Net Connectivity) คือ เส้นทาง  
การติดต่อสมาชิกสามารถส่ือสารเขา้ถึงสมาชิกอ่ืนในเครือข่ายแบบ “All-channel” คือ สมาชิกทุกคน 
จะมีทางติดต่อถึงกนัได้หมด ในขณะท่ีเครือข่ายแบบ “Restricted net” นั้น สมาชิกบางคนมีทาง  
การส่ือสารถึงบุคคลอ่ืนในเครือข่ายอยา่งจ ากดั หรืออาจไม่มีทางส่ือสารกบับุคคลอ่ืนเลย 

ส าหรับเครือข่ายการส่ือสารของชมรมแบดมินตนั และชมรมลีลาศ ในปัจจุบนัพบว่า 
เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบก่ึงทางการ เน่ืองจากมีการส่ือสารผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงอย่าง
ตั้งใจ และมีการก าหนดหนา้ท่ีบุคคลในกลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่มมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนัภายในเครือข่ายของตนเองอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองดว้ยภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลจึงท าให้บุคคลในกลุ่มไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา และส าหรับการส่ือสารของชมรมแอโรบิค 
และผูม้าใช้บริการออกก าลังกายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)        
ในปัจจุบนัพบวา่ เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงใชส่ื้อบุคคลเป็นหลกัในการส่ือสาร 
ไม่มีการก าหนดหน้าท่ีบุคคลภายในกลุ่ม และสมาชิกบางคนมีการส่ือสารถึงบุคคลอ่ืนอย่างจ ากดั 
และบางคนไม่ไดส่ื้อสารกบับุคคลอ่ืนเลย 
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Mark V. Remond (2001, pp. 266 - 267 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ
ของเครือข่ายการส่ือสาร ซ่ึงพดูถึงระบบของโครงสร้างท่ีมีรูปแบบการส่ือสารไดส้รรสร้างเครือข่าย
และเครือข่ายก็มีผลกระทบกบัการส่ือสาร ซ่ึงไดรู้ปแบบจ าลองของเครือข่ายการส่ือสารไว ้5 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1. Chain network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบลูกโซ่ เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกแต่ละคน
จะติดต่อไปยงัสมาชิกท่ีอยู่ถดัไปเท่านั้น เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในแง่การประสานงานและการติดต่อ
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม บางคร้ังจึงเป็นความยากล าบากท่ีกลุ่มจะท างานให้ส าเร็จไดต้ามท่ีตอ้งการ 
เพราะขาดความเป็นอิสระในการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

 

 
  

 
 
ภาพที ่2  เครือข่ายการส่ือสารแบบลูกโซ่ 
 
 2. Wheel network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ เป็นเครือข่ายท่ีรวมอ านาจไว ้   
ท่ีศูนยก์ลางมากท่ีสุด บุคคลท่ีอยู่ตรงกลางจะเป็นผูน้ าและมีอ านาจมากท่ีสุด สมาชิกคนหน่ึงซ่ึงรับ
ข่าวสารนั้นไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 เครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ 
 
 3. Circle network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบวงกลม เป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีมี
สมาชิกทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกนั สามารถติดต่อส่ือสารไดท้ั้งสองดา้น 
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ภาพที ่4 เครือข่ายการส่ือสารแบบวงกลม 
 
 4. Y network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวาย เป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีมีสมาชิก
อยูต่รงกลางเพียงสองคน ท าหนา้ท่ีประสานงานและส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีอยูร่อบนอก 
รูปแบบของการส่ือสารแบบตวัวายน้ี มกัเกิดข้ึนในกลุ่มสมาชิกเพียง 1 หรือ 2 คน เท่านั้นท่ีเต็มใจ    
ท่ีจะท างานและรับผดิชอบต่อผลส าเร็จของงาน ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือจะไม่ไดรั้บผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 เครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวาย 
 
 5. All-channel network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง เป็นเครือข่าย       
การส่ือสารท่ีเอ้ือให้สมาชิกทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งทัว่ถึงไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผ่านสมาชิกคนอ่ืนๆ 
เรียกไดว้า่เป็นเครือข่ายท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด เพราะไม่มีขอ้จ ากดัการส่ือสารของสมาชิก โดยเครือข่ายน้ี
จะเปิดโอกาสใหมี้ปฏิกิริยายอ้นกลบัสูงท่ีสุด 
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ภาพที ่6 เครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง 
 
 10. กระบวนการท างานของเครือข่าย 
 เครือข่ายเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการประสานความร่วมมือ เป็นการท างานดว้ยการถอ้ยที
ถ้อยอาศยัระหว่างสมาชิกและภาคีร่วม โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท างานพื้นที่และประเด็นเล็กๆ      
แลว้ขยายเป็นกระบวนการเป็นเครือข่ายท่ีกวา้งขวางออกไป พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการ
ใหม่ท่ีเหมาะสมกวา่ โดยมีระบบการส่ือสารและนวตักรรมใหม่เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสร้างความหมาย
และความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547 : 103 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7 กระบวนการท างานของเครือข่าย 
 
 
 
 
 

งาน/ภารกิจ สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิก 

กระบวนการเรียนรู้และการปรับตวั 

การท ากิจกรรมและการเคล่ือนไหว

ทางสังคม เช่น การก าหนดนโยบาย 
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11. การวเิคราะห์เครือข่ายทางการส่ือสาร : กระบวนการ 
การพิจารณาถึงกระบวนการของเครือข่ายน้ี เป็นการสร้างความเขา้ใจในความเป็น

เครือข่าย โดยพิจารณาจากกระบวนการของเครือข่าย ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีหลากหลายซับซ้อน 
และแปรเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา โดยเป็นการมองถึงการเขา้มาอยูร่่วมกนัอยา่งมีจุดมุ่งหมายของบุคคล 
และองค์กร บนเส้นทางของการสร้างสรรค์และการจัดการแนวใหม่ ท่ีใช้การประสานพลัง         
และการมองอยา่งเป็นองคร์วม เป็นเคร่ืองมือในการท างาน โดยมีแนวทางในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เครือข่ายโดยนยัแห่งการประสานพลงั (synergy) เป็นการพิจารณาถึง
กระบวนการท างานเครือข่ายท่ีเป็นการเช่ือมประสานผูค้น กระบวนการ และส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
เพื่อให้เกิดการจดัการแนวใหม่ท่ีเกิดจากความพึงพอใจและการประสานผลประโยชน์ระหว่างกนั 
โดยอาจจะพิจารณาจากกระบวนการท างานในจุดเล็กๆ และการท างานโดยภาพรวมของหน่วยใหญ่ 
โดยสามารถก าหนดตวัช้ีวดัได ้เช่น การก าหนดวตัถุประสงคข์องเครือข่าย การประสานงานภายใน
เครือข่าย การติดต่อส่ือสารสังคมภายนอก การเข้าถึงช่องทางการส่ือสารของสมาชิกและ
กระบวนการพฒันาเครือข่าย เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์เครือข่ายโดยนัยของการจัดการตนเอง เป็นมิติของการจัดล าดับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภารกิจและกระบวนการท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ การปรับตวั และการท ากิจกรรม
ความเคล่ือนไหวในส่ิงต่างๆ ของเครือข่าย เป็นภาวะท่ีเป็นความเป็นระเบียบและความไร้ระเบียบ 
(Chaordic) ตวัช้ีวดั คือ เครือข่ายมีการจดัการความรู้หรือไม่ การไหลเวียนของข่าวสารเป็นอย่างไร 
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างความสัมพนัธ์ภาพอยา่งไร และการพฒันาเครือข่ายเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

3. การวิเคราะห์ความเป็นพหุลกัษณ์ของเครือข่าย เป็นการพิจารณาความหลากหลาย
ของสมาชิก พื้นท่ีด าเนินการ กระบวนการ ประเภทกิจกรรม รูปแบบความสัมพนัธ์ การรวมตวั          
การกระจายตวั เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อน าสู่การจดัการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะเป็นการสร้างความเขา้ใจและการเรียนรู้เชิงประเมินถึงสถานการณ์และกระบวนการท างาน 
รวมทั้งก าหนดเป้าหมายการพฒันาเครือข่าย ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ช้ีวดัในแต่ละด้าน           
ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

Rogers and Kincaid (1980 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ไดก้ล่าวถึงเร่ือง “การวิเคราะห์
เครือข่ายการส่ือสาร” ไวว้า่ เป็นวธีิการวจิยัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงโครงสร้างในระบบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การไหลของสาร ท่ีใชส้ัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลเป็นหน่วยในการวเิคราะห์ 
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12. บทบาทของสมาชิกในเครือข่าย 
กาญจนา แกว้เทพ (2551, น.14 - 15) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของภาระหน้าท่ีของเครือข่าย 

สรุปไดว้า่ บทบาทของสมาชิกในเครือข่าย ประกอบดว้ย 
ต าแหน่งท่ี 1 ศูนยก์ลางของเครือข่าย (Star) เน่ืองจากเครือข่ายเป็นรูปแบบการจดัการ

ความสัมพนัธ์ของผูค้น ดงันั้น ต าแหน่งศูนยก์ลางของเครือข่ายเป็นสตาร์ประจ ากลุ่ม คือ ต าแหน่งท่ีมี 
“เส้นสายความสัมพนัธ์จากสมาชิกคนอ่ืนๆ” พุ่งเขา้มาหามากท่ีสุด ต าแหน่งน้ีอาจเป็น ประธานเครือข่าย 
หรือรองประธานเครือข่าย ฯลฯ 

ต าแหน่งท่ี 2 ผูป้ระสานงาน/ติดต่อส่ือสาร (Liaison) ในขณะท่ีสตาร์เป็นเส้นทางสาย
ความสัมพนัธ์นั้น ผูป้ระสานงานจะท าหนา้ท่ีเป็นเส้นทางการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีส าคญั
อีกต าแหน่งหน่ึง เป็นตน้ 

ต าแหน่งท่ี 3 ชุมชนยอ่ย/โหนด (Node) ในกรณีท่ีเครือข่ายมีขนาดใหญ่หรือคอบคลุม
พื้นท่ีกวา้งมากๆ เน่ืองจากสตาร์นั้นเป็นบุคคลธรรมดา จึงตอ้งมีขอ้จ ากดัทั้งเร่ืองของเวลาและพื้นท่ี 
ซ่ึงอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อกบัสมาชิกไดอ้ย่างทัว่ถึง ในลกัษณะแบบน้ีตอ้งมีชุมสายยอ่ยๆ หรือ
โหนด มาท าหนา้ท่ีประสานงานเป็นตวักลางระหวา่งสมาชิกแต่ละกลุ่มกบัสตาร์ และผูป้ระสานงาน 

ต าแหน่งท่ี 4 สมาชิก (Member) นับเป็นส่วนประกอบส าคญัส าหรับการด ารงอยู ่ 
และความเขม้แข็งของเครือข่ายเช่นเดียวกนั แมจ้ะดูเป็นต าแหน่งปกติธรรมดาก็ตาม แต่เครือข่าย     
ท่ีเขม้แขง็ยอ่มมีสมาชิกท่ีมีความกระตือรือร้น 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2547 อ้างถึงใน ชนกานต์ รักชาติ , 2558) ได้ศึกษาวิจัย
เก่ียวกบัเร่ือง “การวิเคราะห์เครือข่ายการส่ือสาร” ซ่ึงไดก้ล่าวถึงบทบาทเบ้ืองตน้ของบุคคลในเครือข่าย
โดยรวมแลว้เครือข่ายมกัจะประกอบไปดว้ยบุคคล 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ แกนน าเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
และพนัธมิตรของเครือข่าย 

1. แกนน าเครือข่าย ไดแ้ก่ บุคคลท่ีสมาชิกเครือข่ายศรัทธา เช่ือถือ ยกย่อง โดยอาจ
ประกอบไปด้วยแกนน าเครือข่ายอย่างเป็นทางการ ซ่ึงมีการประกาศให้รับรู้ทัว่กนั และแกนน า
เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ เป็นบุคคลท่ีสมาชิกเครือข่ายมกัจะขอความคิดเห็นในวาระต่างๆ    
โดยแกนน าเครือข่ายมีบทบาทส าคญัในด้านต่างๆ เช่น การเป็นส่วนหน่ึงของการริเร่ิมเครือข่าย          
เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย ทั้งในดา้นการกระจาย
ขอ้มูลข่าวสารสู่สมาชิก การริเร่ิมตั้งประเด็น การจดักระบวนการ ในการระดมสมองหรือรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิก การแสวงหาแนวทางในการผลกัดนัให้เกิดกระบวนการตดัสินใจของ
เครือข่ายในเร่ืองต่างๆ 
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2. สมาชิกเครือข่าย ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย ทั้งในดา้นการกระท า
กิจกรรม การร่วมเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนร่วม
รับผิดชอบกบัผลต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากตดัสินใจไปแลว้ ซ่ึงการท่ีบุคคลหน่ึงๆ จะเขา้มาเป็น
สมาชิกในเครือข่ายหน่ึงแลว้ ไม่ไดห้มายความวา่จะไม่สามารถเป็นสมาชิกของเครือข่ายอ่ืนๆ ไดอี้ก 
ในทางปฏิบติับุคคลหน่ึงๆ สามารถเป็นสมาชิกไดห้ลายเครือข่าย ข้ึนอยูก่บัความสนใจของแต่ละบุคคล 
การแบ่งบทบาท/หนา้ท่ี เวลา ตลอดจนความรู้สึกไวเ้น้ือเช่ือใจของสมาชิกอ่ืนๆ ในเครือข่าย 

3. พนัธมิตรเครือข่าย ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย แต่มีส่วนช่วย
สนบัสนุนเครือข่ายในเร่ืองต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้คิดเห็นต่างๆ การอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกบับุคคลอ่ืนๆ การให้การสนบัสนุนดา้นนโยบาย กิจกรรม 
บุคลากร ตลอดจนงบประมาณ เป็นตน้ 

ปัจจยัส าคญัของพฤติกรรมมนุษย ์คือ การมีปฏิสัมพนัธ์หรือการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหวา่งกนั โดยแลกเปล่ียนระหวา่งบุคคลหน่ึงต่อบุคคลหน่ึง หรือมากกวา่หน่ึงก็ได ้บุคคล
แต่ละคนในระบบสามารถติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งบุคคลได ้และสามารถท่ีจะไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
จากอีกหลายคนได้ (หากระบบมีขนาดค่อนข้างใหญ่) การไหลของการส่ือสารระหว่างบุคคลจึง
กลายเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่ “โครงสร้างการส่ือสาร” (Communication Structure) หรือ เครือข่าย (Network) 
ซ่ึงจะกลายเป็นความสัมพนัธ์คงท่ี และสามารถทราบถึงพฤติกรรมล่วงหนา้ได ้
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายสุขภาพ เป็นเครือข่ายทางสังคมหน่ึงท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัในสังคมมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการส่ือสาร การร่วมมือ การพึ่งพาอาศยั 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ซ่ึงเครือข่ายสุขภาพเป็นเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม เกิดข้ึนจาก
ประเด็นปัญหา และความสนใจทางดา้นสุขภาพ และใช้ความเป็นเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา 
ส่งเสริม ป้องกนั แกไ้ขปัญหาสุขภาพ โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการสร้างโอกาสและการแกไ้ข
ปัญหาดา้นสุขภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงน าแนวคิดการจดัการเครือข่าย
สุขภาพมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ถึงลกัษณะการสร้างเครือข่ายของชมรมแบดมินตนั ชมรมลีลาศ 
ชมรมแอโรบิค และผูม้าใช้บริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (ทุ่งนาเชย)           
ในจงัหวดัจนัทบุรี วา่มีรูปแบบการจดัการในการสร้างเครือข่ายสุขภาพอยา่งไร 
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แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารสุขภาพ 
 สังคมมนุษยมี์สภาพอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัและก าลังจะด าเนินไปในอนาคตได้นั้น    
การส่ือสาร (Communication) จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากบุคคล
หน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง หรือจากบุคคลหน่ึงไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีมากกว่าประชาชนเพียงหน่ึงคน      
โดยนกัวชิาการไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารไวด้งัน้ี 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, หน้า 30) การส่ือสาร (Communication) คือ กระบวนการของ  
การถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ผูส่้งสารไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ผูรั้บสาร
โดยผา่นส่ือ 
 เอ้ือการย ์สันติศิริ (2546, หนา้ 51) การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารจากผูส่้งสารผา่นส่ือต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นค าพูด การเขียน การแสดงท่าทางไปยงัผูรั้บสาร
อยา่งมีวตัถุประสงคท์  าใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมาย และมีการตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 
 กิติมา สุรสนธิ (2548, หนา้ 1) กล่าววา่ การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อมนุษย ์
ทั้งในดา้นการด าเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจและการศึกษาเป็นฟันเฟืองของเคร่ืองจกัรกลแห่งสังคม  
ท่ีท าใหส้ังคมด าเนินไปไดอ้ยา่งไม่หยดุย ั้ง เน่ืองจากการส่ือสารเป็นทั้งเคร่ืองมือ (Instrument) และวิธีการ
(Means) ในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งใดอยา่งหน่ึงทั้งต่อปัจเจกบุคคล ต่อองคก์ร และต่อสังคม 
 กระบวนการส่ือสาร 
 การส่ือสาร (Communication) คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างบุคคล
ต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใชส้ัญลกัษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ใจกนั โดยมีองคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 
 
 ผูส่้ง   ขอ้มูลข่าวสาร   ส่ือ   ผูรั้บ 
 
ภาพที ่8   Modle การส่ือสาร 
 
 กระบวนการติดต่อส่ือสารสามารถอธิบายได้ว่า เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงท่ีข่าวสาร       
ได้ถูกเข้ารหัสและถูกถ่ายทอดผ่านทางส่ือบางอย่างไปยงัผู ้รับท่ีท าหน้าท่ีถอดรหัสข่าวสาร          
และการถ่ายทอด การป้อนกลบับางอย่างไปยงัผูส่้ง กระบวนการส่ือสารไดเ้ร่ิมตน้เม่ือบุคคลหน่ึง     
(ผูส่้งสาร) ตอ้งการส่งขอ้เทจ็จริงความคิดเห็น หรือขอ้มูลบางอยา่งไปยงับุคคลใดๆ ก็ตาม (ผูรั้บสาร)             
รับขอ้เท็จจริงความคิดเห็นหรือขอ้มูลบางอย่างท่ีมีความหมายต่อผูส่้งสารไม่วา่จะธรรมดามีตวัตน
หรือมีความซับซ้อนก็ตาม หรือกล่าวไดว้า่การติดต่อส่ือสารมีลกัษณะเป็น กระบวนการ (Process) 



22 

 

หมายถึง การมีลกัษณะท่ีต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา เป็นการกระท าโตต้อบ กลบัไป - มา ระหวา่งผูส่้งสาร
กบัผูรั้บสาร หรือทั้งสองฝ่ายอาจจะสลบักนัเป็นผูรั้บสารและผูส่้งสารในเวลาเดียวกนั 
 ผูส่้งสาร คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีส่งขอ้มูลสารไปยงัผูรั้บสารโดยผ่านช่องทางท่ีเรียกว่า “ส่ือ”      
ถา้หากเป็นการส่ือสารทางเดียว ผูส่้งจะท าหนา้ท่ีส่งเพียงอยา่งเดียว แต่ถา้เป็นการส่ือสาร 2 ทาง ผูส่้งสาร
จะเป็นผูรั้บสารในบางคร้ังดว้ย ผูส่้งสารตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร และมีเจตคติต่อตนเองหรือต่อเร่ือง
ท่ีจะส่ง ตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาท่ีจะส่งและอยูใ่นระบบสังคมเดียวกนักบัผูรั้บสารจะท าให้การส่ือสาร
มีประสิทธิภาพ 
 ขอ้มูลข่าวสาร ในกระบวนการติดต่อส่ือสารก็มีความส าคญั ข่าวสารท่ีดีตอ้งแปลเป็นรหสั 
เพื่อสะดวกในการส่ง การรับ การตีความ เน้ือหาสาร และการจดัสาร ก็จะท าให้การส่ือความหมาย
นั้นง่ายข้ึน 
 ส่ือ หรือ ช่องทาง ในการส่ือสาร คือ ประสาทสัมผัสทั้ ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน            
และกายสัมผสั และตวักลางท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา เช่น ส่ิงพิมพ ์กราฟิก ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ผูรั้บสาร คือ ผูท่ี้เป็นเป้าหมายของผูส่้งสาร การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพ ผูรั้บสารจะตอ้ง
มีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อขอ้มูลข่าวสาร และต่อตนเอง 
 โดยมีวธีิการส่ือสารแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. การส่ือสารด้วยวาจา หรือ วจันภาษา คือ ภาษาพูดท่ีเปล่งออกมาเป็นเน้ือหา เช่น       
การร้องเพลง การพดู เป็นตน้ 
 2. การส่ือสารท่ีมิใช่วาจา หรือ อวจันภาษา คือ ภาษากาย กิริยา ท่าทาง สีหนา้ ดวงตา น ้ าเสียง 
การแต่งกาย สัญลกัษณ์ 
 เสนาะ ติเยาว ์(2541 : 27 - 32)ไดแ้บ่งระดบัของการส่ือสารออกเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 
 1. การส่ือสารระดบัตวัเอง (Intrapersonal Communication) เป็นกิจกรรมการส่ือสารอยา่งหน่ึง
เกิดข้ึนเม่ือมีการส่ือสารกบัตนเอง ทั้งคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจหรือพูดกบัตนเองกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึน
ในใจของบุคคลเพียงล าพงัท่ีส าคัญความหมายของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนั้ นตนเองเป็นผูแ้ปล
ความหมายนั้นๆ 
 2. การส่ือสารระดบับุคคล (Interpersonal Communication) เป็นกิจกรรมการส่ือสารตั้งแต่
สองคนข้ึนไป เพื่อสร้างความเขา้ใจกนัและรู้ข่าวสารต่างๆ ของโลก รวมถึงท าให้รู้จกัตนเองดว้ย
เพราะการส่ือสารเป็นเสมือนภาพสะทอ้นของตนเอง การส่ือสารระดบับุคคลนั้นจะก่อให้เกิดผล     
3 ประการ คือ 
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  1) ลดความกลวั หรือความรู้สึกไม่เช่ือมัน่ในตนเองท่ีจะติดต่อบุคคลอ่ืน 
  2) ความสอดคลอ้งของการกระท าท่ีตรงกบัความเช่ือ ทศันคติ และค่านิยมของตนเอง 
  3) สร้างความไวว้างใจกนั การส่ือสารท่ีมีความจริงใจยอ่มมีประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล 
 3. การส่ือสารระดบักลุ่มย่อยเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากการส่ือสาร  
ในรูปแบบอ่ืนๆ การส่ือสารระดบักลุ่มยอ่ยมีประสิทธิภาพสูงกวา่ท่ีต่างคนต่างท าและความสัมพนัธ์
มีความสลับซับซ้อนมากว่า พลังภายในของกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความส าเร็จและความลม้เหลวส่วนตวัและสมาชิกในกลุ่มและต่อเป้าหมายของกลุ่มดว้ยการส่ือสาร
ระดบักลุ่มท างานในบรรยากาศท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน โดยมีวตัถุประสงคข์องกลุ่มชดัเจน
และแน่นอน ท าให้การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และท่ีเน้นการปรึกษาหารือมากกว่า     
มุ่งท่ีจะคดัคา้นหรือเอาชนะกนั 
 4. การส่ือสารระดบัเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสารต่างๆ ในแง่ของการใช้
ส่ือทางการส่ือสาร เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร
ระดบัน้ีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใชอุ้ปกรณ์ทางการส่ือสารอย่างดี เป็นผูส้ร้างเน้ือหาท่ีสามารถ
ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณการส่งท่ีแพร่กระจายได้มาก รวมถึงมีความเช่ียวชาญ   
ดา้นการส่ือสารโดยสามารถเขา้ใจภาษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อท่ีจะน าเอาเคร่ืองมือทุกอย่างมาใชก้บั
ภาษาในรูปแบบต่างๆ กนั เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการส่ือสาร 
 5. การส่ือสารระดบัชุมชน (Public Communication) เกิดข้ึนเม่ือผูรั้บข่าวสารจ านวนมาก 
โดยโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดขอ้มูลยอ้นกลบัมีนอ้ย ในแง่ของจ านวนผูรั้บสารอาจเป็นการยากท่ีจะระบุ
จ านวนท่ีแน่นอนแต่จะมีจ านวนท่ีมากกว่ากลุ่มย่อยแต่น้อยกว่าระดับมวลชน การส่ือสารระดับ
ชุมชนเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง เป็นแนวทางเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ มกัจะเกิดข้ึนในโอกาสพิเศษ 
ซ่ึงการเตรียมตวัส าหรับการส่ือสารในระดบัชุมชนจึงตอ้งจัดท าเป็นการเฉพาะก าหนดเป้าหมาย  
หรือวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน ซ่ึงส่วนใหญ่จะส่ือสารเพื่อแจ้งข้อมูลหรือชักชวนให้คล้อยตาม        
และเพื่อความบนัเทิง ท่ีส าคญัการแจง้ขอ้มูลจะตอ้งมีลกัษณะการน าเสนอท่ีผูรั้บสารไม่เคยรู้มาก่อน 
หรือวิธีการน าเสนอท่ีแปลกใหม่ไปกวา่เดิม เพื่อท าให้การส่ือสารระดบัชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง
ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผูรั้บสาร 
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 6. การส่ือสารระดบัมวลชน (Mass Communication) เก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางส่ือ
หรือตัวกลางของการส่ือสาร ต้องอาศัยส่ืออย่างมากจึงจะท าให้การส่ือสารมวลชนประสบ
ความส าเร็จ โดยมีผูรั้บสารจ านวนมากอยา่งไม่จ  ากดัซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ทั้งดา้นชนชั้น
ทางสังคม และพฤติกรรมส่วนบุคคล รูปแบบของการส่ือสารมวลชนมีลกัษณะแตกต่างกนัโดยอาศยั
ส่ือหลากหลายประเภท เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์หนงัสือเป็นตน้ 
 แบบการจ าลอง SMCR ของ เบอร์โล (Berlo) Berlo (1960, pp. 40 - 71) เป็นผูคิ้ดกระบวน
ของการส่ือสารไวใ้นลกัษณะรูปแบบจ าลอง SMCR Model ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบต่างๆ 
ของการส่ือสารไวอ้ยา่งชดัเจนประกอบดว้ย 
 1. ผูส่้ง (Sources) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมีความสามารถใน 
“การเขา้รหสั” (Encode) เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บเพื่อผลในการส่ือสาร มีความรู้อยา่งดี 
เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งและควรมีความสามารถในการปรับระดบัของขอ้มูลนั้นให้เหมาะสม 
และง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนมีพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัผูรั้บ
ดว้ย 
 2. ข่าวสาร (Message) เก่ียวขอ้งทางดา้นเน้ือหา สัญลกัษณ์ และวธีิการส่งข่าวสารนั้น 
 3. ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง วิธีการท่ีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผูรั้บข่าวสาร
ขอ้มูลผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง เช่น การฟัง การดู การสัมผสั การล้ิมรส 
หรือการไดก้ล่ิน  
 4. ผูรั้บ (Receiver) ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมีความสามารถใน 
“การถอดรหัส” (Decode) สารเป็นผูม้ีทศันคติ ระดบัความรู้และพื้นฐานทางสังคม วฒันธรรม 
เช่นเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัผูส่้งสารจึงจะท าใหก้ารส่ือสารนั้นไดผ้ล 
 

 
ภาพที ่9  แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล 
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 แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล ไดใ้หค้วามส าคญัในปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลท าใหก้ารส่ือสาร
ประสบผลส าเร็จไดแ้ก่ 
 1. ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ทกัษะซ่ึงทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร
ควรมีความช านาญในการส่งและการรับเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. ทศันคติ (Attiudes) เป็นทศันคติของผูส่้งสารและผูรั้บสารซ่ึงมีผลต่อการส่ือสารถา้ผูส่้งสาร
และผูรั้บสารมีทศันคติท่ีดีต่อกนัส่งผลท าใหก้ารส่ือสารนั้นไดผ้ลดี ทั้งน้ี เพราะทศันคติยอ่มเก่ียวโยง
ไปถึงการยอมรับซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารดว้ย 
 3. ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ถา้ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีระดบัความรู้ท่ีเท่าเทียมกนั
สามารถท าให้การส่ือสารนั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผูส่้งสารและผูรั้บสาร         
มีระดบัท่ีแตกต่างกนัย่อมตอ้งมีการปรับความยากง่ายของขอ้มูลท่ีจะส่งในด้านของความยากง่าย
ของภาษาและถอ้ยค าส านวนท่ีใช ้
 4. ระบบสังคมและวฒันธรรม (Socio-culture Systems) ระบบสังคมและวฒันธรรมในแต่
ละชาติเป็นส่ิงท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในชาตินั้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งไปถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ียดึถือปฏิบติั สังคม และวฒันธรรมในแต่ละชาติยอ่มมีความแตกต่างกนัไป 
 การส่ือสารเป็นกระบวนการ และภายในกระบวนการส่ือสารนั้นก็มีองค์ประกอบย่อยๆ   
ท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ (กิติมา สุรสนธิ, 2548) ซ่ึงองคป์ระกอบของการส่ือสาร ไดแ้ก่ ผูส่้งข่าวสาร 
(Sender) ข่าวสาร (Massage) ช่องทางข่าวสาร (Channal) ผูรั้บข่าวสาร (Receiver) และการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั (Feedback) โดยสามารถพิจารณาองคป์ระกอบเหล่านั้นได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูส่้งข่าวสาร เป็นองคป์ระกอบแรกในกระบวนการส่ือสารเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ 
ผูส่้งสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิด มีความตอ้งการ มีความตั้งใจท่ีจะส่งข่าวสาร 
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทศันคติ ความเช่ือ และอ่ืนๆ ไปยงัผูรั้บสาร ดงันั้น อาจกล่าว
ไดว้่าผูส่้งสารเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทั้งการเลือกขอ้มูลข่าวสาร  
ท่ีจะส่งถ่ายทอดไป การเลือกวิธีการและช่องทางการส่ือสารจะท าให้สารไปถึงผูรั้บสาร รวมทั้ง    
การเลือกและก าหนดผูรั้บสารท่ีจะเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการให้เกิด  
การเปล่ียนแปลงในระดบัใดระดบัหน่ึง หรือในด้านใดด้านหน่ึงกบับุคคลท่ีตนส่ือสารด้วย เช่น   
การเปล่ียนแปลงการรับรู้ การเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม      
หรือสังคม เป็นตน้ 
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 2. สาร หมายถึง เร่ืองราวอนัมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์
ใดๆ ก็ตามท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัไดร้ะหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารจะเป็นตวักระตุน้   
ใหผู้รั้บสารเกิดการรับรู้ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้สารจะประกอบดว้ย
ส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ 
  2.1 รหสัสาร คือ ภาษา สัญลกัษณ์ หรือสัญญาณท่ีมนุษยคิ์ดข้ึน เพื่อแสดงออกแทน
ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ค่านิยม วตัถุประสงคต่์าง ๆ ของผูส่้งสาร ซ่ึงรหสัสารอาจถูกแสดงออกมา
เป็นสารท่ีเป็นภาษาพดู ภาษาเขียน และรหสัของสารท่ีไม่ใชภ้าษาพดู หรือภาษาเขียน 
  2.2 เน้ือหาของสาร หมายถึง เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะถ่ายทอดไปยงั
ผูรั้บสาร ซ่ึงเน้ือหาของสารนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท หลายลกัษณะตามเน้ือหาของสาร
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เน้ือหาโดยทัว่ไป และเน้ือหาเฉพาะ เน้ือหาเชิงวิชาการต่างๆ และเน้ือหาท่ีไม่ใช่
วิชาการ หรืออาจเป็นเน้ือหาประเภทบอกเล่า เน้ือหาประเภทความคิดเห็น เน้ือหาท่ีเป็นข่าว เน้ือหา
บนัเทิง หรือเน้ือหาชกัจูงใจ เป็นตน้ 
  2.3 การเรียงล าดับสาร หมายถึง รูปแบบวิธีการในการน ารหัสสารมาเรียบเรียง
เพื่อให้ได้ใจความตามเน้ือหาท่ีต้องการ ซ่ึงมักข้ึนอยู่กับลักษณะโครงสร้างของภาษาและ
บุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคลซ่ึงส่วนใหญ่การจดัเรียงล าดบัสารจะออกมาในรูปแบบลีลา (Styles) 
ส่วนตวัท่ีข้ึนอยู่กบับุคลิกลกัษณะของผูส่้งสารแต่ละคนว่ามีบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนัไปอย่างไร 
เช่น คนท่ีอารมณ์เยือกเย็นมกัพูดจาด้วยวิธีการท่ีสุภาพ สุขุม เยือกเย็น ในขณะท่ีคนอารมณ์ร้อน     
มกัพดูรวบรัด สรุป เพื่อใหจ้บไดร้วดเร็ว เป็นตน้ 
 3. ช่องทางการส่ือสาร หรือส่ือ หมายถึง พาหนะท่ีน าหรือพาข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงั
ผูรั้บสาร ดงันั้น ช่องทางการส่ือสารจึงอาจหมายถึง ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษยท่ี์รับรู้ความหมาย
จากส่ิงต่าง ๆ อนัได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกล่ิน การสัมผสั และการล้ิมรส เป็นต้น 
นอกจากน้ี ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือยงัอาจหมายถึง คล่ืนแสง คล่ืนเสียง และอากาศท่ีอยู่รอบๆ  
ตวัคนเราดว้ย ซ่ึงส่ือแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   3.1 ส่ือท่ีเป็นมนุษย ์หรือส่ือบุคคล อนัไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็นผูน้ าสารไปยงัผูรั้บสาร
หรือในอีกแง่หน่ึงก็คือ ผูส่้งสารนัน่เองท่ีท าการเขา้รหสัสาร (Encode) ให้ผูรั้บสารไดรั้บรู้และเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
  3.2 ส่ือท่ีไม่ใช่มนุษย์ ซ่ึงอาจหมายถึง ส่ือธรรมชาติ หรือส่ือท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึน     
อนัไดแ้ก่ ส่ือมวลชน และส่ือระยะไกล ส าหรับส่ือท่ีเป็นส่ือมวลชนน้ี แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือส่ือส่ิงพิมพ ์อนัไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หนงัสือ แผ่นพบั และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อนัไดแ้ก่ 
วทิยโุทรทศัน์ และภาพยนตร์ 
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 4. ผูรั้บสาร หมายถึง ผูท่ี้รับข่าวสารจากแหล่งสาร เป็นจุดหมายปลายทางท่ีสารส่งไปถึง
อาจเป็นบุคคลธรรมดาท่ีก าลงัรับฟัง ดู หรืออ่านข่าวสาร หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่ก็เป็น
มวลชน 
 5. ผลของการส่ือสาร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือข้อแตกต่าง ซ่ึงเกิดข้ึนกับบุคคล   
หรือกลุ่มบุคคล อนัเน่ืองจากข่าวสารท่ีไดรั้บ ซ่ึงสามารถแยกเป็นระดบับุคคลหรือระดบัส่วนรวม
หรือกระทัง่ระดบัระหวา่งบุคคลก็ไดใ้นระดบับุคคล ซ่ึงเป็นระดบัจุลภาค ผลของการส่ือสารมกัจะ
ปรากฏในรูปของการเปล่ียนแปลง ระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 
 6. ปฏิกิริยาโตต้อบ หมายถึง วิธีการหรือกิริยาท่าทางท่ีผา่นผูรั้บสารใช้หรือแสดงออกมา
ให้ผูส่้งสารไดรั้บทราบ ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากผลของข่าวสารปฏิกิริยาโตต้อบนบัว่าเป็นกลไกส าคญั     
ท่ีท  าใหผู้ส่้งสารสามารถหยัง่ทราบวา่ข่าวสารท่ีส่งออกไปนั้น ไดรั้บผลตามเป้าหมายหรือไม่เพียงไร
ลกัษณะของปฏิกิริยาโตต้อบอาจเป็นไปโดยตั้งใจและโดยไม่ไดต้ั้งใจก็ได ้และมีลกัษณะท่ีเป็นทั้ง
ผลดีและผลเสียไดเ้ช่นเดียวกนั ปฏิกิริยาโตต้อบนั้นมีหน้าท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ เป็นกลไก
ควบคุมของกระบวนการส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาโต้ตอบท่ีเป็นผลเสียหรือเชิงลบ           
มีบทบาทส าคญัมากเพราะจะคอยแจง้ใหผู้ส่้งสารทราบวา่การส่งสารผดิพลาดลม้เหลวหรือบกพร่อง
แค่ไหน เพียงไร เพื่อจะไดห้าทางปรับปรุงและแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
 เม่ือเกิดสถานการณ์การส่ือสารข้ึนจะมีกระบวนการซ่ึงด าเนินไปดงัน้ี คือ ผูส่้งสารจะส่ง
สารออกไป อาจส่งไปดว้ยวธีิการพดูหรือเขียน ใชส้ัญลกัษณ์หรือท่าทางอ่ืน ๆ ส่วนสารนั้น หมายถึง
สาระต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารตอ้งการให้ผูรั้บสารปฏิบติัตาม อาจจะเป็นเพียงการแจง้ให้ผูรั้บสารทราบ
บอกให้ผูรั้บสารท า หรือถามให้ผูรั้บสารตอบ สารน้ีจะส่งผา่นส่ืออาจเป็นส่ือธรรมชาติ เช่น อากาศ 
หรือแสง ส่ือเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ไมโครโฟน วิทยุ โทรทศัน์ ผูรั้บสารก็จะรับสารนั้นและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกลับไป หากปฏิกิริยาตอบสนองเป็นไปดังท่ีผูส่้งสารต้องการ ถือว่าการส่ือสารนั้น
สัมฤทธ์ิผล และหากปฏิกิริยาไม่เป็นไปตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ จึงถือวา่การส่งสารนั้นไม่สัมฤทธ์ิผล 
(จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, 2540 : 1)   
 ดุษฎี นิลด า (2548) ไดอ้ธิบายถึงการส่ือสารตอ้งประกอบไปดว้ย 
 1. ผูส่้งสาร เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการส่งข่าวสาร/ขอ้มูลให้ผูรั้บสาร โดยมีวิธีการ
ท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ ทั้ งน้ี ลักษณะของผู ้รับสารอาจมีความแตกต่างกันในด้านภาษา
วฒันธรรม ความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ และระดบัความรู้ ซ่ึงผูส่้งสารพึงตระหนักถึงการเลือก
โอกาสและวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ือให้ผูรั้บสารเขา้ใจและตอบสนองไดง่้าย โดยผูส่้งสารตอ้งการ     
ท่ีจะแจง้ข่าวสารเหตุการณ์ ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดให้ผูรั้บสารทราบหรือเกิดความเขา้ใจและตอ้งการ
ให้การศึกษาท่ีมีลกัษณะเป็นวิชาการเพื่อให้ผูรั้บสารมีความรู้เพิ่มข้ึนตลอดจนสร้างความพึงพอใจ
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หรือใหค้วามบนัเทิง ไม่วา่จะเป็นการพูด การเขียน หรือแสดงปฏิกิริยาท่าทาง จูงใจให้เกิดการคลอ้ยตาม
หรือปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 
 2. สาร ส่ิงท่ีแสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้
ร่วมกนัได ้สารเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูส่้งสารเกิดความคิดข้ึนและตอ้งการส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั้น
ไปสู่การรับรู้ของผูรั้บสารความส าคญัของสารท่ีถูกส่งมาจากผูส่้งสารคือการท าหน้าท่ีให้ผูรั้บสาร
เกิดการรับรู้ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
 3. ส่ือ หรือช่องทางในการส่ือสารใด ๆ ท่ีผูส่้งสารตอ้งอาศยัส่ือหรือช่องทางท าหนา้ท่ีน าสาร
ไปยงัผูรั้บสาร ส่ือมีหลายประเภท เช่น ส่ือธรรมชาติ ส่ือมนุษย ์ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 4. ผูรั้บสาร เป็นองค์ประกอบสุดท้ายในกระบวนการส่ือสาร ส่ือสารใดๆ จะไม่ประสบ
ความส าเร็จถา้ผูรั้บสารไม่เขา้ใจหนา้ท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อการส่ือสาร ทั้งน้ี ผูรั้บจะตอ้ง
ทราบเร่ืองราว เหตุการณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีผูส่้งสารไดแ้จง้ให้ทราบ หากเป็นข่าวสารใหม่ผูรั้บสาร     
ไดท้ราบส่ิงใหม่เพิ่มเติม และถา้เป็นส่ิงท่ีเคยทราบมาก่อนแลว้จะเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งของสาร 
ซ่ึงเป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในข่าวสารนั้นและผูรั้บสารตอ้งแสวงหาความรู้จากข่าวสาร 
สร้างความพอใจ สามารถตดัสินใจในการเลือกรับข่าวสารได ้
 5. ปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสาร เป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองของผูรั้บสารหลงัจาก
ไดรั้บสารมาวา่มีความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีรับมาหรือไม่อยา่งไร เพื่อใหก้ารส่ือสารนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่กระบวนการส่ือสาร มีลกัษณะเป็นวงจรไม่มีท่ีส้ินสุดเป็นกระบวนการ
ท่ีทั้งผูข้่าวสารและผูรั้บข่าวสารเป็นได้ทั้งผูเ้ขา้รหัสและถอดรหัส และส่งข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 
ข่าวสารท่ีผูรั้บสารส่งกลบัไปยงัผูส่้งข่าวสาร เรียกว่าขอ้มูลสะทอ้นกลบั หรือ Feedback ซ่ึงขอ้มูล
สะทอ้นกลบัน้ี เป็นองคป์ระกอบส าคญัอย่างหน่ึงของกระบวนการส่ือสารเพราะเป็นขอ้มูลท่ีจะบอกให้
แหล่งข่าวสารหรือผูส่้งข่าวสารรู้ว่าข่าวสารท่ีส่งออกไปนั้น ก าลังได้รับการแปลความหมาย        
และการแปลนั้นตรงกบัความหมายท่ีผูส่้งข่าวสารตอ้งการให้แปลหรือไม่ กระบวนการส่ือสาร   
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการส่ือสารนั้นจะสมบูรณ์ท่ีสุดก็ต่อเม่ือ          
มีการส่งขอ้มูลสะทอ้นกลบัมายงัผูส่้งสารแต่ทั้งน้ี หากกระบวนการส่ือสารขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไป  
ย่อมเป็นการส่ือสารท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ตลอดจนผูรั้บสารไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูส่้งสารได ้
 สรุปได้ว่า กระบวนการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อน หากบุคคล
สามารถท าความเข้าใจกับกระบวนการน้ีได้จะช่วยให้สามารถส่ือสารกันได้ดีข้ึน ชัดเจนข้ึน        
และมีประสิทธิพลมากยิง่ข้ึนเป็นผลท าใหก้ารปฏิบติังานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
ในทางกลบักนัถา้ผูท่ี้รับสารและส่งข่าวสารมีวตัถุประสงค์ไม่สอดคลอ้งกนั การรับรู้ในข่าวสาร    
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ไม่ตรงกนั การบรรลุเป้าหมายของการส่ือสารจะไม่เกิดข้ึน กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายท าให้เกิดสภาพ   
การส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจ ประสิทธิภาพของงานก็จะไม่เกิดข้ึน 
 สุขภาพ 
 ประเวศ วะสี (2545 : 5) นกัคิดผูที้่ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นราษฎรอาวุโสและเป็นบุคคล
ดีเด่นของชาติ ไดข้ยายแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพขององคก์ารอนามยัโลกและไดใ้ห้แนวคิดท่ีสะทอ้น
ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและพระพุทธศาสนา ไวว้า่ “สุขภาพ” (Healthy) คือ สุขภาวะทางกาย 
ทางจิตวิญญาณ ทางสังคม และทางปัญญา โดยได้ให้ความหมายของสุขภาพไว้ในลักษณะ         
ของความสุข คือ ความเป็นอิสระหรือการหลุดพน้จากความบีบคั้นทางกาย ทางจิต ทางสังคม      
และทางปัญญา ดงัน้ี 
 1. สุขภาวะทางกาย (physical well-being) หมายถึง การมีสภาพที่ดีทางด้านร่างกาย     
และอวยัวะส่วนต่างๆ อยู่ในสภาพท่ีมีความสมบูรณ์แข็งแรงสามารถท างานได้อย่างเป็นปกติ       
และมีความสัมพนัธ์กบัทุกส่วนในร่างกายเป็นอยา่งดี และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 2. สุขภาวะทางจิต (mental well-being องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) 
ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ สุขภาพจิต วา่ ความสามารถของบุคคลท่ีจะปรับตวัให้มีความสุขอยูก่บั
บุคคลอ่ืน และสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดด้ว้ยความสมดุลอย่างสุขสบาย โดยไม่มีขอ้ขดัแยง้ภายในจิตใจ 
ทั้งน้ี ค  าว่า สุขภาพจิต มิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่ความปราศจากอาการของโรคประสาท           
และโรคจิตเท่านั้น แต่จะเห็นไดว้่าสุขภาพจิตจะเก่ียวขอ้งกบัการฝึกคิด ความรู้สึก และการกระท า
ของบุคคล ในบางคร้ังผูมี้สุขภาพจิตปกติอาจจะมีสุขภาพจิตดีหรือแย่ลงก็ได้ คนท่ีมีสุขภาพจิตดี     
จะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัคนอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอย่างดี แมว้่าบางคร้ังอาจขดัแยง้หรือมีอารมณ์โกรธ 
หรือมีปัญหาชีวติ แต่ก็สามารถท่ีจะปรับอารมณ์และเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่เสีย
ดุลทางจิต จึงอาจกล่าวไดว้า่ สุขภาพจิต คือ “ความมัน่คงทางจิตใจ” 
 3. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual well - being) จิตวิญญาณ เป็นองค์ประกอบหน่ึง      
ท่ีส าคญัของมนุษย ์และเป็นแกนหลกัของชีวิตท่ีท าหนา้ท่ีประสานและเช่ือมโยงระหวา่งการท าหนา้ท่ี
ของร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้เป็นองค์รวมและมีความผาสุกในชีวิต กล่าวคือ จิตวิญญาณ        
เป็นองค์ประกอบหน่ึงของบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ซ่ึงยากแก่การอธิบายให้เขา้ใจหรือให้
ความจ ากดัความได้ เพราะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า การสัมผสัด้วยมือ การทดสอบด้วย
เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ หรืออธิบายไดด้ว้ยเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ได ้ดงันั้น จึงเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะให้
ค  าจ  ากัดความ เพราะการมีความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณนั้นเกิดจากสัมพนัธ์กับการให้คุณค่า       
และความหมายของชีวติ 
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 4. สุขภาวะทางสังคม (social well - being) หมายถึง สุขภาวะท่ีเกิดจากการอยู่ร่วมกนั
ดว้ยดีของกลุ่มคนหรืออยู่ในลกัษณะต่างๆ เช่น อยูใ่นครอบครัว อยูใ่นชุมชน อยู่ในสถานท่ีท างาน 
อยู่ในเมือง อยู่ในสังคมขนาดใหญ่ หรือในประเทศ การอยู่ร่วมกนัด้วยดีทั้งโลก การอยู่ร่วมกัน     
เป็นฝูงธรรมชาติ กล่าวคือ ส่ิงมีชีวิตย่อมพบเองโดยธรรมชาติว่า การกระจุกตวัหรืออยู่ร่วมกัน      
เป็นฝงูท าให้มีโอกาสท่ีจะรอดชีวิตมากกวา่ท่ีจะอยูเ่ด่ียวๆ และมนุษยแ์ต่ก่อนก็อยูร่่วมกนัเป็นธรรมชาติ     
ไม่วา่จะอยูใ่นสมยัยคุล่าสัตว ์เก็บของป่ากิน หรือในยคุเกษตรกรรม ก็อยูด่ว้ยกนัเป็นกลุ่มหรืออยูก่นั
เป็นชุมชนเกษตรกรรม และเม่ือมีศาสนาเกิดข้ึน หัวใจของค าสอนของทุกศาสนาก็เหมือนกนั คือ 
“ความดี” 
 จากการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ประเวศ วะสี นกัคิดท่ีไดข้ยายแนวคิดเก่ียวกบั
สุขภาพขององค์การอนามยัโลกท่ีไดใ้ห้ความหมายของ “สุขภาพ” (Healthy) คือ สุขภาวะทางกาย 
ทางจิตวญิญาณ ทางสังคม และทางปัญญา และให้ความหมายของสุขภาพไวใ้นลกัษณะของความสุข คือ 
ความเป็นอิสระหรือการหลุดพน้จากความบีบคั้นทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา มาใชใ้น
การตั้งประเด็นค าถามสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี 

การส่ือสารสุขภาพ 
 บนโลกน้ีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เป็นโลกแห่งการส่ือสารท่ีนับวนัจะมี      
การพฒันากา้วหน้าต่อไปอยา่งต่อเน่ืองและไม่หยุดย ั้ง “การส่ือสารสุขภาพ” จึงนบัเป็นยุทธศาสตร์   
ท่ีจะสร้างและขับเคล่ือนกระบวนการสร้างสุขภาพด้วยการผสมผสานทางนิเทศศาสตร์               
และสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสุขภาพเขา้ดว้ยกนั เช่น สังคมศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนศาสตร์แห่งการใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การศึกษาเร่ือง      
การส่ือสารสุขภาพจึงมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการท่ีจะพฒันาองค์ความรู้เสริมสร้างทกัษะ
การปฏิบติัและการด าเนินงานดา้นสุขภาพอยา่งรู้เท่าทนั (Health Liter) ดว้ยการบูรณาการระหวา่ง
องค์ความรู้ด้านการส่ือสารและด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางของการส่ือสาร            
การส่งเสริม และการสร้างเสริมสุขภาพ 
 พนา ทองมีอาคม และเพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ (2551) ได้กล่าวถึง สาเหตุท่ีท าให ้     
คนสนใจการส่ือสารสุขภาพนั้น เกิดจากการระดมความคิดเห็นของนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญดา้น    
“การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” พบว่าจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้คนสนใจศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ”      
มีหลากหลายเหตุผล ไดแ้ก่ 
 ประการแรก การส่ือสารสุขภาพเป็นเร่ืองใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นความสนใจส่วนตัว    
ประสบปัญหาจากคนใกลต้วั ส่ือใกลต้วั หรืออาจเป็นปัญหาของตนเองท่ีก าลงัเดือดร้อน 
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 ประการท่ีสอง เป็นเร่ืองของกระแสสังคมท่ีปัจจุบนัคนหันมาสนใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดวาระโดยรัฐบาล ส่ือมวลชน หรือองค์กรต่างๆ เช่น ส านักงานกองทุน
สนบัสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดท้  าค าขวญั “สร้างน าซ่อม” กลายเป็นกระแสท่ีปลุกเร้า
ให้คนหันมาสนใจการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ก่อนการเจ็บป่วยต้องซ่อมแซมสุขภาพ         
โดยระบบบริหาร หรือกระแสสุขภาพท่ีปรับเปล่ียนจากเร่ือง “เช้ือโรคและการจดัการเช้ือโรค”       
มาสู่เร่ือง “คุณภาพชีวิตและการจดัการกับความเส่ียงที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี” เป็นต้น         
ซ่ึงการสร้างกระแสดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัเร่ืองการส่ือสารเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 ประการท่ีสาม อาจมีจุดเ ร่ิมต้นจากปัญหาในการส่ือสารของผู ้ท่ีต้องการส่ือสาร           
เร่ืองสุขภาพ  เช่น นกัส่ือสารสุขภาพมกัประสบปัญหาในเร่ืองการส่ือสารให้คนเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ      
และการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ดงันั้น จึงตอ้งแสวงหาวิธีการส่ือสารสุขภาพระหว่างหมอกับ
คนไข้ (Patient-provider) ท่ีก่อให้เกิดความหมายร่วมกัน และเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 
รวมทั้ งการส่ือสารสุขภาพในภาวะวิกฤติ เช่น การส่ือสารกับคนไข้ท่ีเรียกร้องค่าเสียหายจาก        
การรักษาพยาบาล เป็นตน้ 
 Shart และ Poer (1988 อา้งถึงใน เหมือนฝัน ไม่สูญผล, 2557 : 62) กล่าววา่ “การส่ือสารสุขภาพ” 
(Health Communication) เป็นค าท่ีได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์แทนค าว่า “การส่ือสาร        
สายสุขภาพ” (Medical Health) แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่าง “การส่ือสาร” (Communication) และ “สุขภาพ” (Health) ซ่ึงถือว่าเป็นบริบทหน่ึงของ    
การส่ือสารเพื่อการพฒันาท่ีมองว่าเราจะใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการจดัการดา้นสุขภาพนั้น
อยา่งไร มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อกระบวนการส่ือสารเพื่อสุขภาพเชิงป้องกนั พฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ และการศึกษาผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระดบัชุมชนและสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
สังคมใหมี้ความมัน่คงทางดา้นสุขภาพ  
 ความหมายของการส่ือสารสุขภาพ  
 ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้สรุปเก่ียวกบัค านิยามความหมายของค าวา่ “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” 
ท่ีลงตวัหรือเป็นมาตรฐานท่ียอมรับร่วมกนั เน่ืองจาก “การส่ือสารสุขภาพ” น้ี มีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่ง 2 ศาสตร์ คือ “สุขภาพ” (Health) และ “การส่ือสาร” (Communication) 

WHO Washington (1996 อา้งถึงใน อภิชา น้อมศิร, 2552 : 18) ให้ความหมาย “การส่ือสาร 
เพื่อสุขภาพ” วา่ เป็นการใชก้ลยทุธ์หลกั  ๆในการแจง้หรือบอกกล่าว (Inform) ให้สาธารณสุขทราบเก่ียวกบั
เร่ืองสุขภาพดว้ย การใช ้“การส่ือสารมวลชน” (Mass Communication) และการใชส่ื้อประสมประเภทต่างๆ 
(Multimedia) รวมทั้งนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยมุ่งเผยแพร่เน้ือหาสาระ
และขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการตระหนกัในประเด็นดงักล่าว           
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ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลในระดบัสังคม และยงัรวมถึงการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพ 
(Health development) ดว้ย ดงันั้น “การส่ือสารสุขภาพ” จึงเป็นกลยุทธ์บอกกล่าวหรือการแจง้ให้ทราบ 
(informing) รวมทั้งการส่งอิทธิพล (influencing) และการจูงใจให้บุคคล สถาบนั และสาธารณชน
รับทราบเก่ียวกบัความส าคญัของประเด็นสุขภาพต่างๆ ท่ีรวมทั้งการป้องกนัโรคการสร้างเสริมสุขภาพ 
รวมถึงนโยบายการดูแลรักษาสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ และในขณะเดียวกนัก็ยงัรวมถึงคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพของแต่ละบุคคลในสังคมนั้นๆ และ WHO ไดใ้หค้  าอธิบายเพิ่มเติม อีกดงัน้ี 

“การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” เป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงสุขภาพ        
ทั้ งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมโดยรวม และได้มีการผสมผสานวฒันธรรมใหม่ๆ 
(Modem Cultures) ผา่นส่ือประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มเป้าหมายตามท่ีตอ้งการได ้ทั้งน้ี มีงานศึกษาวิจยัหลายเล่มท่ีแสดงให้เห็นแบบชดัเจน
วา่การใชท้ฤษฎีการส่ือสารในการขบัเคล่ือนการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) จะสามารถช่วย
สร้างพลงัให้กบัการน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัสุขภาพต่อสังคมได ้และยงัสามารถเสริมแรงให้คน   
ในสังคมสามารถคน้หาและเรียนรู้ขอ้มูลดา้นสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อการพฒันาสุขภาพ หรือสร้างวิถีชีวิต 
(lifestyle) ไปสู่การมีสุขภาพดีใหก้บัตนเองได ้
 ทั้งน้ี WHO ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกวา่ “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” ประกอบดว้ยศาสตร์หลายๆ 
สาขา เช่น สาระบนัเทิง (Edutainment) การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 
การส่ือสารภายในองคก์ร (Organization Communication) การส่ือสารเพื่อสังคม (Social Communication 
and Social Marketing) การช้ีน าโดยส่ือมวลชน (Media Advocacy) ฯลฯ ซ่ึงประเด็นของเน้ือหา  
ด้านสุขภาพต่างๆ จะถูกน าเสนอโดยใช้ส่ือหลายรูปแบบ เช่น การเล่าเร่ือง การน าเสนอด้วยเพลง      
การแสดงละครหุ่นเชิด ฯลฯ รวมถึงการใช้ส่ือประสมท่ีประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั
ต่างๆ ในปัจจุบนั เพื่อใหส้ามารถเพิ่มการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิ่งข้ึน
และมีประสิทธิภาพ 
 การส่ือสารสุขภาพ (Health Communication) คือ การศึกษาและการใชก้ลยุทธ์การส่ือสาร   
ในงานด้านสุขภาพ ซ่ึงเป็นกลวิธีในการน าเสนอข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพ          
ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้ สนใจ และตระหนกัในเร่ืองของสุขภาพ   
โดยเนน้กระบวนการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
คือ การแจง้ให้ทราบ (to inform) การสอนหรือการให้การศึกษา (to educate) การสร้างความพอใจ
หรือความบนัเทิง (to entertain) การเสนอหรือหรือโนม้นา้วชกัจูงใจ (to persuade) ทั้งน้ี เพื่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” (Communication for health) ท่ีเกิดจากการเรียนรู้                                              
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และพฒันาองคค์วามรู้อย่างรู้เท่าทนัในดา้นสุขภาพ (Health Literacy) และแนวคิดของการส่ือสาร
สุขภาพจะมองไดห้ลากหลายมิติ เพราะเร่ืองของสุขภาพเป็นพลวตัรมีความต่อเน่ืองในวิถีชีวิตของ
บุคคล เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และเช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุลทั้งทางดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ และดา้นสังคม ซ่ึงหมายถึง การมีสติและปัญญา กินดี อยู่ดี ในสังคม   
และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีรวมถึงการมีหลกัการแห่งชีวิตท่ีดีงาม (Spiritual well being) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ทุกอย่างและทุกงาน ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม    
และการอยูร่่วมกนัดว้ยสันติภาพ (วาสนา จนัทร์สวา่ง, 2548) 
 Northouse & Northouse (1992 อา้งถึงใน เหมือนฝัน ไม่สูญผล, 2557 : 62 - 63) ไดใ้ห้ค  านิยาม 
การส่ือสารเพื่อสุขภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารดา้นสุขภาพระหวา่งผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
การให้บริการดา้นสุขภาพ คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผูม้ารับบริการมีบทบาท
ของการดูแลรักษาสุขภาพ  

มาลี บุญศิริพนัธ์ (2548) กล่าวว่า การส่ือสารสุขภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด
แลกเปล่ียนข่าวสารดา้นสุขภาพ เช่น การรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตน้ โดยผ่าน
ส่ือมวลชน และส่ือบุคคล โดยเนน้การส่ือสารสองทาง 

หน่ึงฤทยั ขอผลกลาง (2552) ให้ค  านิยามการส่ือสารสุขภาพในงานวิจยัเร่ือง พฒันาการ
และแนวโนม้ของการวจิยัดา้นการส่ือสารสุขภาพในประเทศไทย หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียน
ส่ือสารระหว่างกนัท่ีเช่ือว่าคนเราเป็นไดท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร พร้อมท่ีจะรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นไดใ้นรูปแบบการส่ือสารทั้งสองทาง 

กล่าวโดยสรุป การส่ือสารสุขภาพ จึงหมายถึง กระบวนการถ่ายทอด แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างกันท่ีเช่ือมั่นว่าคนเราเป็นได้ทั้ งผูส่้งสารและผู ้รับสาร เพื่อการเรียนรู้ข้อมูล          
และความหมายสุขภาพร่วมกนั อนัน าไปสู่การสร้างวถีิชีวติสู่การมีสุขภาพท่ีดีใหก้บัตนเอง 

องค์ประกอบของการส่ือสารสุขภาพ 
อย่างไรก็ตาม จากการนิยามความหมายการส่ือสารสุขภาพน้ี ท าให้เห็นว่าไม่ว่ารูปแบบ  

การส่ือสารเพื่อสุขภาพในรูปแบบใดก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ไดคื้อ “องคป์ระกอบของการส่ือสาร” 
คือ ผูส่้งสาร สาร ช่องทาง และผูรั้บสาร มีลกัษณะ ดงัน้ี (วาสนา จนัทร์สวา่ง, 2548) 
 1. ผูส่้งสาร หมายถึง ผูน้ าดา้นสุขภาพ ความเขา้ใจ หรือผูป้ฏิบติัการดา้นสุขภาพ 
 2. เน้ือหาของสาร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิตส านึก เพื่อการสร้างเสริม
ปรับเปล่ียน และคงไวซ่ึ้งพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งและตามความเหมาะสมเพื่อพฒันาสุขภาพ   
และคุณภาพชีวติ 
 3. ส่ือ หรือช่องทาง กิจกรรม รูปแบบ วธีิการ 
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4. กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกั กลุ่มเป้าหมายรอง และประชาชน
ทัว่ไป 

5. ผลของการส่ือสาร อาจเกิดข้ึนในรูปแบบการรับรู้ ความสนใจ ความตระหนัก         
และการปฏิบติัตนดา้นสุขภาพ 

6. ผลกระทบ คือ ประโยชน์หรือโทษท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการด าเนินงานของการส่ือสาร 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดองค์ประกอบของการส่ือสารสุขภาพน้ีน ามาวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะ
องคป์ระกอบในการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี จากองคป์ระกอบของการส่ือสาร
เหล่าน้ีท าให้เห็นวา่ประสิทธิภาพของการส่ือสารสุขภาพนั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบหน่ึงเท่านั้น 
แต่เป็นการก าหนดรูปแบบ หรือก าหนดวิธีการของการส่ือสารสุขภาพ ซ่ึง Ratzan (อา้งใน เหมือนฝัน 
ไม่สูญผล, 2557) ไดก้  าหนดแนวคิดในการแบ่งการส่ือสารสุขภาพ ออกเป็น 2 แนวคิด และมีวธีิการ ดงัน้ี 
 1. ใชร้ะดบัการส่ือสารเป็นตวัก าหนดขอบเขต (The Communication - Levels Approach) คือ 
การก าหนดโครงสร้างของตัวมันเองเป็นการส่ือสารระดับต่างๆ เช่น การส่ือสารกับตนเอง 
(Intrapersonal Communication) การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) การส่ือสาร
ในกลุ่มยอ่ย (Small Group Communication) การส่ือสารในองคก์ร (Organization Communication) 
การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) และการส่ือสารสาธารณะ (Public Communication) 
 2. ใช้บริบทและประเด็นการส่ือสารเป็นตวัก าหนดขอบเขต (Operational Approach) 
ประกอบดว้ย  
 2.1 การใชบ้ริบทของการส่ือสาร (Context of Communication) เป็นตวัก าหนดขอบเขต
ของการส่ือสารสุขภาพ เป็นการมองกระบวนการส่ือสารทั้งในประเด็นส่ิงแวดลอ้ม และในประเด็น     
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือสารท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดประเด็นสุขภาพเพื่อให้สามารถส่งผลต่อ
การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 ส่วนการใชป้ระเด็นการส่ือสาร (Top of Communication) เป็นตวัก าหนดขอบเขต
จะมีจุดเนน้เพียงประเด็นเดียว คือ ตอ้งเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเท่านั้น การส่ือสารสุขภาพ
จึงนบัวา่เป็นระบบหน่ึงของการส่ือสารของมนุษย ์(Human Communication)  
 นอกจากน้ี Ratzan และคณะ (1994 อา้งถึงใน เหมือนฝัน ไม่สูญผล, 2557 : 67 - 68) กล่าววา่ 
การส่ือสารสุขภาพ ประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมประสานซ่ึงกนัและกนั เพื่อตอบสนองต่อ
การมีสุขภาวะท่ีดีในกลุ่มเป้าหมายในระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป คือ ระดบัสังคม ระดบักลุ่ม หรือ
ระดบัปัจเจกบุคคล ทั้งน้ี กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพื่อสุขภาพดงักล่าวจะประกอบ
ไปดว้ย 
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 1. การให้ศึกษา (Heath Education) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี โดยการแจง้ใหท้ราบ หรือการใหก้ารศึกษาแก่ปัจเจกบุคคลผา่นส่ือและกิจกรรมต่างๆ 
 2. การส่ือสารเพื่อสังคม (Social Marketing) หรือการส่ือสารเพื่อท าให้เกิดการขบัเคล่ือน   
ในสังคม เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพ หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทาง
สุขภาพ สู่พฤติกรรมในทางบวก โดยใชห้ลกัการตลาดเขา้มาช่วยเสริมกบัส่ือมวลชนประเภทต่างๆ 
 3. การช้ีน า (Advocacy) เป็นกิจกรรมท่ีใชส่ื้อสารมวลชนในการส่งเสริมนโยบาย กฎระเบียบ 
และโครงการต่างๆ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในระดบัต่างๆ 
 4. การส่ือสารกบัภาวะความเส่ียง (Risk Communication) เป็นกิจกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเฉพาะกลุ่ม โดยมีการพิจารณาสภาวการณ์แวดล้อม และวิธีการ รวมไปถึงทางเลือกต่างๆ         
ในการจดัการกบัสภาวะเส่ียงนั้นๆ เช่น การใหค้  าปรึกษาส่วนตวั (Individual counseling) เป็นตน้ 
 5. การส่ือสารกบัผูป่้วย (Patient Communication) เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะ     
ดา้นสุขภาพเพื่อการบ าบดัรักษา การให้ความรู้ การเขา้ใจในรูปแบบ และวิธีการต่างๆ เช่น การส่ือสาร
ระหว่างผูใ้ห้การรักษากบัคนไข ้และก าลงัเป็นท่ีนิยม คือ การส่ือสารระหว่างกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่ม    
ท่ีอยู่ในสภาพเดียวกนั หรืออาจเคยอยู่ในสภาพเดียวกนัมาก่อน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกนั  
และกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 6. การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ (Consumer Health Information) เป็นการช่วยให้บุคคล
สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองได ้และสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัสุขภาพของตนหรือของ
ครอบครัวได้ โดยสามารถน าเสนอขอ้มูลด้านสุขภาพในลกัษณะต่างๆ เช่น การประกนัสุขภาพ         
การป้องกนั และการดูแลสุขภาพของตนเอง ฯลฯ 
 7. การใช้ส่ือใหม่ประเภทต่างๆ (New media) ในท่ีน้ี หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการส่ือสารต่างๆ เพราะกระแสความเจริญกา้วหนา้และการส่ือสารในปัจจุบนั มีการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
และ www ต่างๆ ท่ีน ามาช่วยเสริมกับส่ือประเภทเดิมท่ีมกัใช้กนัมากในการส่ือสารเพื่อสุขภาพ     
คือ ส่ือมวลชนและการส่ือสารระหวา่งบุคคล เพื่อท าให้เกิดการแพร่กระจายแนวคิด วิธีการท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการส่ือสารเพื่อสุขภาพท่ีสามารถกระจายได้มากและทั่วถึง เช่น Telehealth ท่ีเป็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการแพทย์ ให้บริการเก่ียวกบัสุขภาพ และเป็นการให้ค  าปรึกษา
ทางด้านการแพทยร์ะยะไกล โดยผ่านระบบประชุมทางไกล หรือผ่านระบบโทรคมนาคมอ่ืนๆ   
หรือ มีการส่งขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น เวชระเบียน ภาพเอ็กซ์เรย ์หรือเสียงการเตน้ของหัวใจผ่านระบบ   
จากผูข้อรับการปรึกษาไปยงัผูใ้ห้ค  าปรึกษาได้ และในขณะท่ี Telemedicine เป็นการน าเทคโนโลยี  
ท่ีช่วยใหผู้ป่้วยและบุคลากรทางการแพทยส์ามารถพูดคุยตอบโตก้นัไดแ้บบ Real-time เช่นเดียวกบั      
การส่ือสารผา่นระบบ video conference ท่ีคู่สนทนาสามารถมองเห็นหนา้และสนทนากนัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 
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ในปัจจุบนัมีการพฒันาทางดา้นการส่ือสารไปอยา่งกา้วกระโดด นัน่หมายความวา่ ไม่ว่าคุณจะอยู ่  
ท่ีไหนก็ตามบนโลกใบน้ี ถา้สามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตไดคุ้ณก็จะสามารถเขา้ถึงแพทยท่ี์มีความช านาญ
ไดเ้ช่นเดียวกนั ทั้งน้ี การใชส่ื้อสมยัใหม่มีเขา้มาในรูปแบบของ web site, on - line services ต่างๆ 
และยงัรวมถึงพวก CD-ROM/DVD ต่างๆ เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนักระแสของ Interactive Health Communication ไดรั้บความสนใจมากข้ึน  
ในการเปิดโอกาสให้ใครก็ไดท่ี้สนใจ เขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดระหวา่งกนัผา่นส่ือ
และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัในปัจจุบนั โดยอาจมีการแตกยอ่ยออกมาเป็นกลุ่มเฉพาะเล็กๆ   
เช่น Consumer Health Information ท่ีเนน้การให้บริการดา้นสุขภาพเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก
เท่านั้น (โครงการพฒันาองคค์วามรู้การส่ือสารเพื่อสุขภาพ สสส., 2548) 
 ทั้ งน้ี ผูว้ิจ ัยได้น าแนวคิดในเร่ืององค์ประกอบการส่ือสารสุขภาพน้ี มาวิเคราะห์ถึง
คุณลกัษณะดา้นองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัก าหนดระดบัการส่ือสารโดยใชบ้ริบทของกระบวนการส่ือสาร 
(Northourse and Northourse. 1992 อา้งถึงใน ปาจรีย ์ธนะสมบูรณ์กิจ, 2551) ดงัน้ี 
 
  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10  ระดบัการส่ือสารโดยใชบ้ริบทของกระบวนการส่ือสาร 
ทีม่า: (Northourse and Northourse. 1992 อา้งถึงใน ปาจรีย ์ธนะสมบูรณ์กิจ, 2551) 
 
 แนวคิดจากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า กรอบใหญ่ของการส่ือสารสามารถแบ่งออกเป็น
หลายรูปแบบโดยใชเ้กณฑบ์ริบทของกระบวนการส่ือสาร อนัประกอบไปดว้ย  
  - การส่ือสารกบัตนเอง (Intrapersonal Communication)  
  - การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 

Communication 

Human Communication 

Health Communication 
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 - การส่ือสารกลุ่มยอ่ย (Small Group Communication) 
 - การส่ือสารในองคก์ร (Organization Communication) 
 - การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) 
 - การส่ือสารสาธารณะ (Public Communication)  
 ต่อมาถูกกรอบให้แคบลงมาเป็น Human Communication ท่ีหมายถึง การส่ือสารของมนุษย ์
ท่ีเป็นหน่ึงในการส่ือสารประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ท  าให้การศึกษาในงานวิจยัช้ินน้ีจึงมุ่งไปเฉพาะ         
ท่ีการส่ือสารภายในบุคคล การส่ือสารระหวา่งบุคคล และการส่ือสารกลุ่มยอ่ย เพียงเท่านั้น 
 การส่ือสารเพือ่สุขภาพทีม่ีประสิทธิภาพ 
 การส่ือสารเพื่อสุขภาพ มีผูศึ้กษา ผูรู้้ และผูท่ี้มีประสบการณ์ในสาขาการส่ือสารเพื่อสุขภาพ    
ต่างให้ขอ้สรุปร่วมกนัว่า การส่ือสารเพื่อสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพควรจะประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะ
ต่างๆ ดงัน้ี (Framklin Apfel : The Nuffield Trust. 1998 : 25 – 27 ; อา้งใน อภิชา นอ้มศิริ, 2552)  
 1. การท่ีจะสามารถเขา้ถึงเน้ือหาดา้นสุขภาพ (Availability) ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีมี
ความตอ้งการท่ีหลากหลายต่างกนั และโอกาสในการเขา้ถึงอาจอยูใ่นรูปแบบของส่ือประเภทต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็นส่ือเดิม ส่ือใหม่ หรือส่ือผสม เป็นตน้ 
 2. ความต่อเน่ืองและการทวนซ ้ า (Repetition) ท่ีตอ้งมีความต่อเน่ืองและมีการทวนซ ้ า    
ในบางประเด็น เพื่อใหเ้กิดผลกระทบตามท่ีคาดหวงัหรือเพื่อเป็นการส่งต่อสู่คนกลุ่มใหม่ หรือคนรุ่นใหม่
ในประเด็นสุขภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนอยา่งถาวร 
 3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาหรือขอ้มูล (Accuracy) 
 4. ความเช่ือถือไดข้องเน้ือหา หรือ ขอ้มูล (Reliability) ท่ีตอ้งมีการตรวจสอบและปรับปรุง
ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา หรือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
 5. ความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีจ านวนมาก (Reach)  
 6. ความต่อเน่ืองของเน้ือหา หรือ ขอ้มูล (Consistency) จะตอ้งมีความต่อเน่ืองและสอดคลอ้ง
กบัแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7. การเท่าทนัต่อเวลา (Timeliness) โดยเน้ือหาหรือขอ้มูลตอ้งสามารถตอบสนอง     
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ตามท่ีตอ้งการได ้
 8. ความสมดุล (Balance) ขอ้มูล หรือ เน้ือหา รวมทั้งวิธีการต่างๆ จะตอ้งมีความสมดุล   
ในการน าเสนอในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ หรือส่วนท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยเส่ียงต่างๆ        
และการน าเสนอตอ้งมีความเท่ียงตรง 
 9. ความเหมาะสมกบัความแตกต่างในเชิงวฒันธรรม สังคม ส่ิงแวดลอ้ม (Culturallysensitive) 
ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 
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 10. ความสามารถในการส่ือสารความเขา้ใจ (Understandability) กบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ   
ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกนัออกไป 
 11. การมีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้(Evidence-based) เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก ซ่ึงอาจไดม้าจาก
การส ารวจ การศึกษาวิจยั หรืออาจได้มาจากผลการด าเนินงาน การถอดบทเรียนจากกิจกรรม     
หรือจากโครงการอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 12. การเช่ือมประสาน (Multidimensionality) ตอ้งมีการเช่ือมประสานจากหลากหลายมิติ 
ทั้ งน้ี อาจเป็นการเช่ือมประสานส่ือในรูปแบบของการใช้ส่ือประสม การเช่ือมประสานภาคี         
การเช่ือมประสานนโยบายกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั 
 ในภาพรวมแล้ว “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” ท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบไปด้วย   
“การใชส่ื้อ” (Use of media) และ “การใชช่้องทางต่างๆ” (Using various channels) ท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงก็หมายถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย ดงันั้น การใชส่ื้อ
แต่ละประเภทตอ้งมีความแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารมวลชน ในรูปแบบส่ือเดิม
และส่ือใหม่ การใช้การส่ือสารระหว่างบุคคล รวมทั้ งกลุ่มเพื่อนฝูง กลุ่มนักวิชาการ สมาชิก          
ในครอบครัวเดียวกนั หรือแมแ้ต่คนในชุมชนอ่ืนๆ ทั้งน้ี พวกเขาอาจจะตอ้งใช้ทั้งการส่ือสารแบบ    
พบหนา้ค่าตา (Face-to-face Communication) และการส่ือสารผา่นส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ   
ก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป ดงันั้น การประเมินผลเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อสุขภาพ
ในด้านกลยุทธ์ ด้านส่ือประเภทต่างๆ หรือด้านเน้ือหา รวมทั้งดา้นวิธีการหรือกลยุทธ์ท่ีใช้ ฯลฯ     
จึงเป็นส่ิงพื้นฐานท่ีสุดท่ีมีความจ าเป็นมากต่อประสิทธิภาพการส่ือสารเพื่อสุขภาพ 
 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” เป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลาย            
ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการเช่ือมโยงกบัองค์ประกอบส าคญัต่างๆ เขา้มาไวร่้วมกนัอย่างสมดุล ไม่วา่จะเป็น    
เชิงกายภาพวิชาชีพ สติปัญญา สังคม และอารมณ์ การส่ือสารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ            
การส่ือสาร 2 ประเภท ท่ีได้รับความนิยมมาก คือ การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) และการส่ือสารมวลชน (Mass Communication) และประเด็นท่ีส าคญั คือ สามารถ
เช่ือมประสานกบัการส่ือสารประเภทอ่ืนๆ ประเด็นสุขภาพ และประเด็นจริยธรรม เพื่อจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ สามารถน าไปสู่การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับสังคมโดยรวม             
ได้อย่างยุติธรรมและทั่วถึง ทั้ งน้ี  เ น่ืองจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการส่ือสารในปัจจุบนัเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องผูค้น       
ในสังคมทุกระดบั รวมถึงเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพดว้ย ดงันั้น การส่ือสารเพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกกลไก
หน่ึงท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างกระบวนการต่างๆ เข้าสู่การสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีโดยทัว่กัน      
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ตามกระแสแนวคิด เร่ืองสุขภาพในปัจจุบนัดังท่ีว่าสุขภาพจะตอ้งครอบคลุมทั้งเร่ืองกาย จิตใจ       
จิตวญิญาณ/ปัญญา และสังคม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ องค์ประกอบของการส่ือสารสุขภาพน้ี ผูว้ิจยัจึงสรุปว่า
ในกระบวนการส่ือสารสุขภาพนั้ นจะต้องมีการปฏิสัมพนัธ์กันในระหว่างท่ีการส่ือสารเกิดข้ึน         
โดยปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวผูว้ิจยัวิเคราะห์ออกมาเพื่อให้เหมาะสมกบังานวิจยั ดังน้ี 1) การส่ือสาร
ระหวา่งประธานชมรมกบัสมาชิกในชมรม 2) การส่ือสารระหวา่งประธานชมรมกบัประธานชมรม
แห่งอ่ืน 3) การส่ือสารระหวา่งสมาชิกในชมรมดว้ยกนัเอง 4) การส่ือสารระหว่างสมาชิกชมรมกบั
สมาชิกชมรมแห่งอ่ืน 

แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 ค าวา่ การบริหาร (administration) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง 
ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบั
ค าวา่ “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใชห้รือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมาย
ดั้งเดิมของค าวา่ administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่าง ๆ 
 ส่วนค าวา่ การจดัการ (management) นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ในการจดัตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์
ท่ีจะตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็นผลพลอยได ้(by product) 
 การบริหาร บางคร้ังเรียกวา่ การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบติังานใด ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน 
และ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน ส่ิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ เช่น (1) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าท่ี (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality)      
(4) การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจดัองคก์าร (Organizing) 
(7) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Staffing) (8) การอ านวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) 
(10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) เช่นน้ี เป็นการน า 
“กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจยัที่มีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ 
(PAMS-POSDCoRB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย พร้อมกนัน้ี อาจให้ความหมาย
ไดอี้กวา่ การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั คน ส่ิงของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุม
เร่ืองต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ 
(Material) (4) การบริหารงานทัว่ไป (Management) (5) การบริหารการให้บริการประชาชน (Market) 
(6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารขอ้มูลข่าวสาร (Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) 
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และ (9) และการบริหารการวดัผล (Measurement) เช่นน้ี เป็นการน า “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” 
ท่ีเรียกวา่ 9M แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย 
 การให้ความหมายทั้ง 2 ตวัอย่างท่ีผ่านมาน้ี เป็นการน าหลกัวิชาการดา้นการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” มาใชเ้ป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิด
ในการให้ความหมายซ่ึงน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการบริหารเช่นน้ีครอบคลุม
เน้ือหาสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร ชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดดว้ย 
นอกจาก 2 ตวัอยา่งน้ีแลว้ ยงัอาจน าปัจจยัอ่ืนมาใชเ้ป็นแนวทางในการให้ความหมายไดอี้ก เป็นตน้ว่า 
3M ซ่ึงประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทัว่ไป 
(Management) และ 5ป ซ่ึงประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั ประสานงาน         
และประชาสัมพนัธ์ 
 การบริหาร (Administration) หรือค าว่าการจดัการ (Management) ค  าสองค าน้ีมีความหมาย
ใกลเ้คียงกนัสามารถใชแ้ทนกนัได ้และสองค าน้ีมกัใชร่้วมกนัเพราะสองค าน้ีมีความหมาย หมายถึง 
การบริหารเช่นเดียวกนั แต่นิยมใชต่้างกนั กล่าวคือ ค าวา่ “Administration” นิยมใชใ้นการบริหารราชการ 
และค าวา่ “Management” นิยมใชใ้นการบริหารธุรกิจ 
 การบริหารจดัการมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์กร การท่ีองค์กร   
จะประสบผลส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด องค์กรจะอยู่รอดหรือไม่และมีความมัน่คงข้ึนอยู่กบั
การบริหารจดัการท่ีดี ถ้าองค์กรใดขาดการบริหารจดัการท่ีดีแลว้จะท าให้องค์กรนั้นล่มสลายไป
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได ้ 
 เดล (Dale. 1978 : 4) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร หมายถึง กระบวนการจดัองคก์าร 
และการใชท้รัพยากรต่างๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวล่้วงหนา้ 
 ดรักเกอร์ (Drucker. 1979 : 142) ให้ความหมายของการจดัการวา่หมายถึง ศิลปะในการท างาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น 
 คูลซ์ และโอเดแนลล์ (Koontz and O Denell. 1982 : 151) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การจดัการ 
หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยอาศยัปัจจยัทั้งหลาย ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ 
ส่ิงของ เป็นอุปกรณ์การจดัการทั้งนั้น 
 สมคิด บางโม (2545) มีความเห็นว่า การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน วสัดุ 
อุปกรณ์ขององคก์าร และนอกองคก์าร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จากความหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้า่การจดัองคก์ารมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 
 1. การจดัการศิลปะในการใชค้นท างาน 
 2. การจดัการตอ้งอาศยัปัจจยัพื้นฐาน คือ คน เงิน และวสัดุอุปกรณ์ 
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 3. การจดัการเป็นการด าเนินงานของกลุ่ม 
 การจดัการมิใช่การท างานเพื่อให้งานเสร็จส้ินไปแต่เพียงอย่างเดียวในภาวะปัจจุบนั       
ซ่ึงวิทยาการกา้วหนา้การจดัการจึงจ าเป็นตอ้งใช้หลกัวิชาการเขา้มาช่วยมิใช่ประสบการณ์แต่เพียง
อย่างเดียว การศึกษาวิชาการจดัการมาประยุกต์ให้เหมาะสมกบังานย่อมเกิดคุณค่าหลายประการ    
คือ (สมคิด บางโม, 2542 : 32 - 33) 
 1. คุณค่าในดา้นการประหยดั หมายถึง ท าใหเ้กิดการใชจ่้ายเงินทุนเกิดประโยชน์สูงสุดได้
ก าไรหรือผลตอบแทนสูงสุด ประหยดัทั้งคน เงิน วสัดุ ส่ิงของ และเวลา  
 2. คุณค่าในดา้นประสิทธิผล การท างานให้ลุล่วงไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้หรือคาดหวงัไว้
เรียกว่า การจดัการนั้นมีประสิทธิผล แต่ผลส าเร็จของงานดังกล่าวน้ีอาจไม่ประหยดัหรือไม่มี
ประสิทธิภาพหากไม่ใชห้ลกัวชิาการเขา้มาช่วยในการจดัการ 
 3. คุณค่าในดา้นประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละให้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดโดยใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด 
 4. คุณค่าด้านความเป็นธรรมการจดัการงานหากปฏิบติัตามความพอใจของผูจ้ ัดการ      
โดยมิไดย้ดึหลกัเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆ เป็นหลกัยอ่มก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมข้ึนโดยมิไดต้ั้งใจ
ท าใหข้วญัในการท างานของคนในหน่วยงานไม่ดี ซ่ึงจะส่งผลไปถึงคุณภาพของงานท่ีปฏิบติัดว้ย 
 5. คุณค่าในเกียรติยศช่ือเสียงผูจ้ดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพในมุมสาขางานและในทุกระดบั
ย่อมเป็นผูไ้ด้รับการยกย่องสรรเสริญตรงขา้มกับผูจ้ดัการท่ีบริหารงานตามใจตนเอง ปราศจาก
หลกัเกณฑ์ เล่นพวกพอ้ง ดงันั้น การศึกษาวิชาการบริหารและการจดัการจะช่วยให้มีความเขา้ใจ
ลึกซ้ึง มองเห็นลู่ทางท่ีจะบริหารงานใหลุ้ล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 จากความหมายการจดัการสรุปไดว้่าการจดัการจ าเป็นตอ้งมีทรัพยากรอนัเป็นพื้นฐาน
ทางการจดัการ โดยทัว่ไปถือว่าทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของการจดัการมีอยู่ 4 ประการซ่ึงรู้จกักนั
ในนามของ 4 M ไดแ้ก่ คน (Man) เป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมขององคก์รนั้นๆ เงิน (Money) ใชส้ าหรับเป็น
ค่าจา้งและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ วตัถุส่ิงของ (Materials) อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้เคร่ืองมือต่างๆ รวมทั้ง
อาคารสถานท่ีและการบริหารจดัการ (Management) 
 เกษม จนัทร์แกว้ (2540  : 512 - 514) ไดใ้ห้ความหมาย การบริหาร หมายถึง ศิลปะการ
ด าเนินการน าว ัตถุดิบสู่กระบวนการผลิตจนได้ผลผลิตตามท่ีก าหนดไว้ การบริการจึงเป็น            
การด าเนินการให้ทุกโครงการท าหนา้สัมพนัธ์กนั เป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะท าให้เกิดการผสมผสานกนั   
ถา้ไม่วางแผนการด าเนินการท่ีดี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารท่ีวางแผนบริหารอยา่งไร อยา่งไรก็ดีผูบ้ริหาร
มีหน้าท่ีอ านวยการตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบควบคุม ในการน าแผนงาน    
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ท่ีไดก้  าหนดไวแ้ลว้ไปด าเนินการร่วมกบัทรัพยากร ท าให้เกิดผลผลิตหรือการใช้ปัจจยัการบริหาร 
ไดแ้ก่ คน งบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สวสัดิการ ฯลฯ ก่อใหเ้กิดผลผลิตขั้นสุดทา้ย 
 สมยศ นาวกีาร (2544 : 24 - 25) กล่าววา่ กระบวนการบริหารควรประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
 1. การวางแผน หมายถึง กรก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการพิจารณาถึงความพร้อมของ
องค์การตลอดจนปัจจยัท่ีชวยให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและจดัท าแผนงานข้ึนมา              
เพื่อด าเนินงาน 
 2. การจดัองคก์าร หมายถึง การให้รายละเอียดงานทุกอย่างทีตอ้วกระท าเพื่อความส าเร็จ
ของเป้าหมายขององค์การ การแบ่งปริมาณงานทั้งหมดกลไกลของการประสานงานของสมาชิก
องคก์ารเพื่อท าใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 3. การสั่งการ หมายถึง กระบนการของการสั่งการ และการใชอิ้ทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ 
ของสมาชิกของกลุ่ม 
 4. การควบคุม หมายถึง ความพยายามอย่างมีระบบเพื่อก าหนดมาตรฐานของการปฏิบติังาน
การออกแบบระบบขอ้มูลยอ้นกลบั การเปรียบเทียบผลกรปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัมาตรฐาน        
ท่ีก าหนดไวล่้วงหน้า พิจารณาว่ามีขอ้แตกต่างหรือไม่ และท าการแก้ไขใดๆ ท่ีตอ้งการเพื่อเป็น
หลกัประกนัว่าทรัพยากรทุกอยา่งขององค์การไดถู้กใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อความส าเร็จ
ของเป้าหมายขององคก์าร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545 : 19)ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารจดัการ โดยแบ่ง
หนา้ท่ีของการบริหารจดัการออกเป็น 4 หนา้ท่ี คือ 
 1. การวางแผน เป็นขั้นตอนในการก าหนดวตัถุประสงค์และพิจารณาถึงวิธีการท่ีควร
ปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งตดัสินใจวา่องคก์รมีวตัถุประสงคอ์ะไร
ในอนาคต และตอ้งด าเนินการอยา่งไรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น โดยมีลกัษณะการวางแผนดงัน้ี 
  1.1 การด าเนินการตรวจสอบตวัเองเพื่อก าหนดสถานภาพในปัจจุบนัขององคก์ร 
  1.2 การส ารวจสภาพแวดลอ้ม 
  1.3 การก าหนดวตัถุประสงค ์
  1.4 การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต 
  1.5 การก าหนดแนวทางปฏิบติังานและความจ าเป็นในการใชท้รัพยากร 
  1.6 การประเมินแนวทางการปฏิบติังานท่ีวางไว ้
  1.7 การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงและผลลัพธ์ของ       
การควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  1.8 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
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 2. การจดัองค์การ เป็นขั้นตอนในการจดับุคคลและทรัพยากรท่ีใช้ในการท างาน เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายในการท างานนั้น หรือเป็นการจดัแบ่งงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับงานเพื่อให้
งานเหล่านั้นส าเร็จ ซ่ึงการจดัองคก์ารประกอบดว้ย 
  2.1 การระบุและอธิบายงานท่ีจะถูกน าไปด าเนินการ 
  2.2 การกระจายงานออกเป็นหนา้ท่ี 
  2.3 การรวมหนา้ท่ีต่างๆ เขา้เป็นต าแหน่งงาน 
  2.4 การอธิบายส่ิงจ าเป็นหรือความตอ้งการของต าแหน่งงาน 
  2.5 การรวมต าแหน่งงานต่างๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างเหมาะสม  
และสามารถบริหารจดัการได ้
  2.6 การมอบหมายงานความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ท่ี 
  2.7 การทบทวนและปรับโครงสร้างขององค์การเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง   
และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  2.8 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัองคก์ารเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
  2.9 การก าหนดความจ าเป็นของทรัพยากรมนุษย ์
  2.10 การสรรหาผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.11 การคดัเลือกจากบุคคลท่ีสรรหามา 
  2.12 การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์างๆ  
  2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษยเ์ม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงและผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  2.14 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัคนเขา้ท างานเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
 3. การน าขั้นตอนในการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น และชักน าความพยามยาม    
ของพนกังานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้ความพยายามของผูจ้ดัการ     
ท่ีจะกระตุน้ให้พนกังานมีศกัยภาพในการปฏิบติังานสูง ดงันั้น การน าจะช่วยให้งานบรรลุส าเร็จ
เสริมสร้างขวญั และจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การน าประกอบไปดว้ย 
  3.1 การติดต่อส่ือสารและอธิบายวตัถุประสงคใ์หแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ราบ 
  3.2 การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบติังานต่างๆ 
  3.3 การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ของการปฏิบติังาน 
  3.4 การใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบนพื้นฐานของผลการปฏิบติังาน 
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  3.5 การยกย่องและสรรเสริญและการต าหนิติเตียนอย่างยุติธรรมและถูกต้อง
เหมาะสม 
  3.6 การจดัหาสภาพแวดลอ้มมากระตุน้การจูงใจ โดยการติดต่อส่ือสารเพื่อส ารวจ
ความตอ้งการและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
  3.7 การทบทวนและปรับวิธีการของสภาวะการเป็นผู ้น า เ ม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงและผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  3.8 การติดต่อส่ือสารโดยทัว่ทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็นผูน้ า 
 4. การควบคุม เป็นการติดตามผลการท างานและแก้ไขปรับปรุงส่ิงท่ีจ  าเป็นหรือเป็น
ขั้นตอนของการวดัผลของการท างานและด าเนินการแกไ้ขใหบ้รรลุผลท่ีตอ้งการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
  4.1 การก าหนดมาตรฐาน 
  4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 
  4.3 การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
  4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง และผลลพัธ์
ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  4.5 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2538 : 4) ได้ให้ความหมายว่า งานบริหาร คือ การจดัการ หมายถึง 
ภาระหนา้ท่ีของบุคคลใดๆ ท่ีปฏิบติัตนเป็นผูบ้ริหารท่ีตอ้งเขา้มาท าหน้าท่ีจัดระเบียบและด ารงไว ้ 
ซ่ึงสภาพภายใน (ทั้งท่ีเป็นคน วสัดุ เงินทุน ฯลฯ) ของกลุ่มหรือหน่วยงานเพื่อให้กลุ่มดังกล่าว
สามารถท างานจนบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจดัการ จะประกอบไปด้วยหน้าท่ี 4 หน้าท่ี คือ     
การวางแผน ซ่ึงเป็นขั้ นตอนในการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์นั้น การจดัองค์การจะเป็นขั้นตอนในการจดับุคคลและทรัพยากรท่ีใช้ในการท างาน   
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการท างาน การน าจะเป็นขั้นตอนท่ีสามารถท างานให้บรรลุผลส าเร็จ      
โดยการสร้างขวญัและจูงใจผู ้ใต้บังคับบัญชา การควบคุมจะเป็นการติดตามผลการท างาน           
และปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหบ้รรลุผลท่ีตอ้งการ 

แนวคิดเกีย่วกบัผู้สูงอายุ 
ความหมายของผู้สูงอายุ 
องคก์ารสหประชาชาติไดป้ระชุมสมชัชาโลกเก่ียวกบัผูสู้งอายุเม่ือปี พ.ศ. 2525 ณ กรุงเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย และไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ "ผูสู้งอายุ" คือ บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมี
อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
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ประเทศไทย "ผูสู้งอายุ" ตามพระราชบญัญตัิผูสู้งอายุ พ.ศ.  2546 หมายความว่า บุคคล    
ซ่ึงมีอายเุกินกวา่หกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 

ธราธร ดวงแก้ว และหิรัญญา เดชอุดม (2550 : 11) ได้ให้ความหมายของผูสู้งวยัว่า               
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นธรรมดาในส่ิงมีชีวิตและได้แบ่งระดับของความสูงอายุออกเป็น          
4 ประเภท คือ 

1. การสูงอายตุามวยั หมายถึง การสูงอายตุามปีปฏิทินโดยนบัจากปีท่ีเกิดเป็นตน้ไป 
2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย และกระบวนการ

หนา้ท่ีท่ีปรากฏขณะท่ีมีอายเุพิ่มมากข้ึน 
3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในหนา้ท่ีของการรับรู้ แนวความคิด 

ความจ า การเรียนรู้ เชาว์ปัญญา และลักษณะท่ีปรากฏในระยะต่างๆ ของแต่ละบุคคล ท่ีมีอาย ุ      
เพิ่มมากข้ึน 

4. การสูงอายุตามสภาพสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีสถานภาพของ
บุคคลในระบบสังคม เช่น ครอบครัว หนา้ท่ีการงาน รวมถึงความส าคญัในฐานะผูท่ี้มีประสบการณ์ 

สุรีย ์สร้อยทอง (2554 : 16) ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอายไุวว้า่ บุคคลทั้งเพศชาย และเพศหญิง
ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นไปตามธรรมชาติ
ในทางเส่ือมถอย 

อิทธิพล คุม้วงศ ์(2554 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูท่ี้มีอายุวดัเป็นจ านวน   
ปีตามปฏิทินของเวลาท่ีได้มีชีวิตอยู่หมายความว่า คนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ตามเกณฑ์ของกฎหมาย    
การปลดเกษียณอายรุาชการ 

เบ็ญจลกัษณ์ อคัรพสุชาติ (2550 : 8) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ผูสู้งอายุ” หมายถึง     
การพฒันาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของช่วงอายุของมนุษย ์ความสูงอายุน้ี  
จะเร่ิมตั้งแต่เกิดมาและด าเนินการต่อเน่ืองไปจนส้ินสุดอายุขยัของส่ิงท่ีมีชีวิตนั้น และไดก้ าหนดให้
บุคคลท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป เป็นผูสู้งอาย ุ

อภิภวสั ปาลวฒัน์ (2554 : 20) ไดใ้ห้ความหมายค าวา่ ผูสู้งอายุ คือ ผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของวยัสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงมีกระบวนการ
เปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธ์กนัและผูสู้งอายุแต่ละคนจะมีรูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกันไป   
ตามปัจจัยและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อสภาพ        
ทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของคนท าใหเ้กิดความเครียดและแก่เร็ว 

วาสนา ทองจนัทร์ (2550 : 9) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุทั้งเพศชาย
และเพศหญิงท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และประสบกบัปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ ไม่มีผูอุ้ปการะเล้ียงดู    
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ไม่มีท่ีอยูอ่าศยัหรือไม่ไดอ้ยูร่่วมกบัครอบครัว ไม่มีความสุข และไดรั้บการช่วยเหลือจากกรมพฒันา
สังคมและสวสัดิการ โดยไดรั้บตวัเขา้ไปอยูใ่นศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุเพื่อให้การอุปการะ
เล้ียงดู 

พระสุรชยั อยูส่าโก (2550 : 17) ไดส้รุปความหมายของผูสู้งอายุหมายถึง ผูท่ี้มีอายุ 60 ปี
ข้ึนไป และมีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางเส่ือมถอย มีโอกาสเกิดโรคภยัไขเ้จ็บ
ไดง่้าย สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือและเป็นวยัท่ีปลดเกษียณจากการท างาน ซ่ึงยึดตามเกณฑ ์     
ท่ีองค์การระหว่างประเทศได้ตกลงกัน โดยนับตามอายุปฏิทินเป็นมาตรฐานสากลในการเป็น
ผูสู้งอาย ุ

จากการทบทวนความหมายขา้งตน้ ผูสู้งอายุ คือ บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง  ท่ีมีอายุ 60 ปี
ข้ึนไป ซ่ึงเป็นวยัหลงัเกษียณอายุการท างาน โดยยึดตามเกณฑ์ปฏิทินขององคก์ารระหวา่งประเทศเป็น
สากล มีความเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติวยั สภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติ
ในทางเส่ือมถอยตามสภาพและมีโอกาสเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ไดง่้าย ผูสู้งอายุจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ตอ้งไดร้ับการดูแลทั้งจากครอบครัว ลูกหลาน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผูสู้งอายุมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

การเปลีย่นแปลงของผู้สูงอายุ 
1. การเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย 

 ธาริน และคณะ (2550 : 9 - 14) การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายของผูสู้งอายุจะเกิดข้ึน  
ในทุกระบบของร่างกายตั้งแต่ระบบเซลล์เป็นตน้ไป ท าให้ความสามารถในการท างานของระบบ
ต่างๆ ลดลง ดงัน้ี 
 1.1 ระบบเซลลแ์ละเน้ือเยือ่เซลลทุ์กเซลลมี์อายขุยัของเซลลแ์ตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิด 
เม่ือเซลลเ์ก่าตายจะมีการสร้างเซลลใ์หม่ข้ึนมาทดแทนเพื่อซ่อมแซม ยกเวน้เซลล์ประสาทและเซลล์
กล้ามเน้ือเรียบ กระบวนการเจริญเติบโตหรือการด ารงรักษาของเน้ือเยื่อต่างๆ เปล่ียนแปลงไป     
โดยเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายเุซลลต่์างๆ ก็จะเห่ียวลง 
 1.2 ระบบประสาทสัมผสัพิเศษ ผูสู้งอายุจะมีการเส่ือมของประสาทสัมผสัภายนอก
ต่างๆ คือ ตา หู จมูก ล้ิน และผวิหนงั  
 1.3 ระบบโครงกระดูกผูสู้งอายุ กล้ามเน้ือลดความยืดหยุ่น การเคล่ือนไหวของข้อ     
ไม่สะดวกท าใหเ้กิดอาการปวดตามขอ้ 
 1.4 ระบบประสาท เซลลส์มอง และเซลลป์ระสาทชา้ลงท าใหข้าดสมาธิและความจ าเส่ือม 
 1.5 ระบบการไหลเวยีนเลือด มีความผดิปกติ 



47 

 

 1.6 ระบบทางเดินอาหาร การยอ่ยอาหาร และความอยากอาหารจะลดลง และยงัมีอาการ
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แน่นทอ้ง ทอ้งผกู และทอ้งเสีย  
 1.7 ระบบขบัถ่ายของเสีย ไม่เป็นปกติ  
 1.8 ระบบการหายใจ การหายใจชา้ลง และเหน่ือยง่าย 
 1.9 ระบบต่อมไร้ท่อ มีการเส่ือมหน้าท่ีลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เบ่ืออาหาร น ้ าหนักลด 
อ่อนเพลีย รูปร่างผอม อาจเป็นเบาหวานอยา่งอ่อนๆ ได ้หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นเบาหวานไดง่้าย 
 2. การเปลีย่นแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ 
 ผูสู้งอายุจะมีการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ ลกัษณะการเปล่ียนแปลง      
ท่ีพบในผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ ไดแ้ก่ (ธาริน และคณะ, 2550 : 33 - 35) 
 2.1 การรับรู้ ผูสู้งอายุมกัยึดติดกบัความคิดและเหตุผลของตวัเอง และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
ไดย้าก เพราะมีความไม่มัน่ใจในการปรับตวั 
 2.2 การแสดงออกทางอารมณ์ลกัษณะของความทอ้แท ้ใจนอ้ย หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย 
และซึมเศร้า 
 2.3 ความสนใจส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลง ผูสู้งอายุจะสนใจเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง
มากกวา่เร่ืองของผูอ่ื้น 
 2.4 การสร้างวถีิชีวติของตนเอง เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระกบัผูอ่ื้น การพึ่งตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง 
 2.5 การยอมรับสภาพของการเขา้สู่วยัสูงอายุ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาปฏิบติั
ตามค าสอนในศาสนา บางคนอยากอยูร่่วมกบัลูกหลาน หรือบางคนชอบอยูค่นเดียว ฯลฯ เป็นตน้ 
 3. การเปลีย่นแปลงทางด้านสังคม  
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมในท่ีน้ี หมายถึง การเปล่ียนแปลงสถานภาพ ทางสังคม 
และบทบาททางสังคมของผูสู้งอายุ เช่น การเกษียณอายุของผูท่ี้ท  างานราชการเม่ืออายุ 60 ปี จะเป็น     
การสูญเสียต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน รวมทั้งเกียรติยศและสิทธิต่างๆ ดว้ย (ธราธร ดวงแกว้ และหิรัญญา 
เดชอุดม, 2550 : 45) 
 จากการศึกษาสรุปไดว้่า "ผูสู้งอายุ" คือ บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่    
60 ปีข้ึนไป และมีการเปล่ียนแปลงในวยัผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย 1) การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา     
2) การเปล่ียนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ และ 3) การเปล่ียนแปลงทางสังคม และนอกจากน้ี         
ยงัพบว่าการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายุในแต่ละบุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงแต่ละด้านมากน้อย
แตกต่างกนั ทั้งน้ี เน่ืองจากผูสู้งอายุแต่ละคนต่างมีการเส่ือมถอยของร่างกาย อีกทั้งผูสู้งอายุยงัมี
ส่ิงแวดลอ้มทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และมีปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีจะด ารงและรักษาซ่ึงภาวะสุขภาพมากนอ้ยแตกต่างกนัดว้ย 
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 จากการทบทวนเอกสารดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูสู้งอายุใน
การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ท่ีอาจส่งผลต่อการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุใน
จงัหวดัจนัทบุรี  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ และ วรภัทร จัตุชัย (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการสร้างเครือข่าย
การส่ือสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเทศบาลนคร  นนทบุรี พบวา่ แนวทางในการสร้างเครือข่าย
การส่ือสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเทศบาลนครนนทบุรี 5 อนัดบัแรก คือ ควรมีการจดักิจกรรม
เพื่อสร้างเครือข่ายเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ สร้างจิตส านึก ใหค้นในชุมชนเกิดจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ
งานดา้นสุขภาพสาธารณสุข ควรมีเสียงตามสายหรือวทิยชุุมชน ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อรับทราบขอ้มูล
ท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง และเพิ่มการส่ือสารดา้นข่าวสารทุกรูปแบบ สร้าง แรงจูงใจและเพิ่มการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการออกก าลงักาย ส่งเสริมดา้นสุขภาพ มีบริการตรวจเลือด เบาหวาน และไขมนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ผูน้ าชุมชนควรมีความเสียสละ มีความเป็นประชาธิปไตย และควรมีสนามกีฬากลางแจง้ 
สนามแบดมินตนั และสระวา่ยน ้า 

 กันตพล บันทัดทอง (2557) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์      
และความพึงพอใจของกลุ่มคนผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่ม ตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 55 ข้ึนไป รวมถึงผูท่ี้ถึงอายเุกษียณรับราชการ
เม่ืออายคุรบ 60 ปี และผูท่ี้เกษียณอายุก่อนก าหนดตามนโยบายเออร์ล่ีรีไทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด โดยใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ผา่นช่องทางโทรศพัทมื์อถือและนิยมใชท่ี้บา้น โดยใชค้ร้ังละ 1 - 2 ชัว่โมงและมากกวา่   
5 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยช่วงเวลาท่ีใชเ้ป็นเวลากลางวนั 11.01 - 16.00 น. และนิยมใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผา่นทาง แอพพลิเคชัน่ Line 
 วรัชญา ทพิย์มาลยั (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุ
ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบวา่ พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่นิยมใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท เฟสบุ๊ค (Facebook) โดยใชผ้า่นโทรศพัทมื์อถือ 
มีจุดประสงคใ์นการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อเพื่อนเก่า/ครอบครัว โดยใชใ้นช่วง
กลางวนั เวลา 11.01-15.00 น. ความถ่ีน้อยกว่า 3 คร้ังต่อสัปดาห์และเขา้ใช้คร้ังละ 1 - 2 ชั่วโมง       
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
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เคยรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่สัดส่วนไม่ต่างจากผูท่ี้ไม่
เคยรับรู้เล็กน้อย และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดตอ้งการรับรู้จากเพื่อน/คนรู้จกั มากท่ีสุด ระดบัการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้สิทธิด้านการช่วยเหลือเงิน       
เบ้ียยงัชีพมากท่ีสุด ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์การเขา้ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสิทธิของ
ผูสู้งอายผุา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 แสงรว ีรุ่งเรืองเสถียร (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพการแพทยแ์บบองคร์วมของ    
ศูนยธ์รรมชาติบ าบดับลัวี เวียงพิงค์ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูส่้งสารตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญ  
ดา้นการดูแลสุขภาพ อีกทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการส่ือสาร   
โดยมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 2) ปฏิบติัการส่ือสาร โดยการอธิบายขอ้มูลท่ีเพียงพอดว้ยการใชภ้าษา
ท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ ดา้นเน้ือหาสาร พบว่า ผูส่้งสารน าเสนอประเด็นขอ้มูลสุขภาพใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่   
(1) ดูแลตนเอง (2) การตระหนักถึงปัจจยัเส่ียง (3) การส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับเน้ือหาสารการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม มีการให้ขอ้มูลอยู่ 2 ประเด็น 1) ภาวะสมบูรณ์ทางร่างกาย 2) ภาวะสมบูรณ์
ของจิตใจ ในส่วนช่องทางการส่ือสาร พบว่า ส่ือท่ีท าให้ตดัสินใจเขา้รับบริการ คือ ส่ือบุคคล และ
ส่ือท่ีท าให้เขา้รับขอ้มูล คือ ส่ือวิทยุ และส่ือออนไลน์ และส าหรับผูรั้บสาร มีการคิด รับรู้ โดยผูรั้บสาร
มีการรับรู้ความสามารถในตนเอง มีการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง และรับรู้ถึงประโยชน์ของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งผูรั้บสารมีการดูแลสุขภาพตนเองดา้นร่างกายกบัดา้นจิตใจ  

จารึก หนูชัย (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอาย ุ  
ในอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี พบวา่ 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอายุ
ในอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี ด้านทศันคติเก่ียวกบัสุขภาพ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัสูง      
ด้านการรับรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักาย มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ด้านการเขา้ถึงแหล่ง
บริการดา้นการออกก าลงักาย มีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ดา้นการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการออกก าลงักายมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง และดา้นแรงสนับสนุน  
ทางสังคมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัต ่า 2) พฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอายุส่วนใหญ่            
มีพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง 3) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม        
การออกก าลงักายของผูสู้งอายุในอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี พบวา่ ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอายุในอ าเภอแม่ลาน กบัความรู้เก่ียวกับ      
การออกก าลังกายของผู ้สูงอายุ ลักษณะ , ทัศนคติเก่ียวกับสุขภาพ , การรับรู้ประโยชน์ของ            
การออกก าลงักาย, การเขา้ถึงแหล่งบริการดา้นการออกก าลงักาย, การรับรู้ความสามารถของตนเอง
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ในการออกก าลงักายและแรงสนบัสนุนทางสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออกก าลงักาย
ของผูสู้งอาย ุ4) ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม การออกก าลงักายของผูสู้งอายุใน
อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปัตตานี ผูสู้งอายุในเขตอ าเภอแม่ลาน มีการออกก าลังกายอยู่ในระดับ        
ปานกลาง และส่วนใหญ่ยงัมีพฤติกรรมการออกก าลังกายท่ีไม่ถูกต้องในเร่ืองของระยะเวลา          
ในการออกก าลังกายและการอบอุ่นร่างกาย ซ่ึงทางหน่วยงานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในเขตรับผดิชอบควรมีการด าเนินการส่งเสริมความรู้ในการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายเุพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีสุขภาพดี 
 อ าภาพร ปิงมูล (2560) ได้ศึกษาเร่ืองการส่ือสารกบัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของ
ประชากรในอ าเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตอ าเภอเวียงชยั 
จงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารออนไลน์ท่ีช่วยตดัสินใจออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของ
ประชากรในเขตอ าเภอเวียงชัย จงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาช่องทางการเข้าถึงส่ือสารออนไลน์       
และเพื่อศึกษาความตั้งใจและพฤติกรรมในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตอ าเภอ
เวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย 
  
 
 
 




