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ABSTRACT

ARTICLE INFO

This research aims to study the health communication, in rural areas of the
northeastern region, by local media, in terms of their potentials, roles, factors
contributing to problems and barriers, demands and expectations of community
members as well as seeking guidelines to maximize the health communication in the
area. The research comprises of data collecting from sample groups in Khon Kaen
and Nakhon Ratchasima provinces with three researching tools including semistructure interviews, questionnaires, content analysis of local media comprising
of major radio broadcasting, community radio broadcasting, broadcasting towers,
newspapers and cable TV.
The research found that local media obtains potentials in health communication
for their executives, qualification and the potential of local media management. The role
of local media is mainly for providing information and educating people in communities
about health issues. Problems and obstacles in health communication are including
the lacking of independence in broadcasting, budget inadequacy in providing health
issues, the declining of local media popularity, the outdated technology for broadcasting,
the insufficiency of knowledge and experience. The requirement and expectation of
people toward local media. The sample groups have high level of satisfaction for the
media qualifications of information they received, as well as the benefit from health
issues they learn from local media, the quality of content concerning health from the
media. Suggested guidelines of employing the local media in health communication
are including; the local media should be implanted with the responsibility, among
various duties, to promote health information in their communities; on health content
approach, the information should concern harmful foods, illness, their causes and
consequences; on expected roles of the local media in the northeastern region, they
should created roles to educate people about health, to campaign for health prevention,
to create health promotion and build up the health network in communities.
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แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ บทบาท ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ความต้องการและความคาดหวัง
พร้อมทัง้ แสวงหาแนวทางทีพ่ งึ ประสงค์ในการใช้สอื่ ท้องถิน่ เพือ่ การสือ่ สารสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เก็บข้อมูลในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบวิเคราะห์
เนื้อหาสื่อท้องถิ่น ได้แก่ วิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หนังสือพิมพ์ และเคเบิลทีวี
ผลการวิจัย พบว่า สื่อท้องถิ่นมีศักยภาพด้านผู้บริหาร และศักยภาพด้านบริหารจัดการ บทบาทของสื่อท้องถิ่น คือ การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารสุขภาพ ได้แก่
การขาดความเป็นอิสระในการด�ำเนินรายการ ขาดงบประมาณในการน�ำเสนอเนือ้ หาด้านสุขภาพอนามัย ความนิยมของประชาชน
ในการเปิดรับลดลง เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียงไม่ทันสมัย สื่อมวลชนขาดความรู้และประสบการณ์ ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจในระดับมากด้านคุณสมบัติของข้อมูลที่ได้รับจากสื่อท้องถิ่น ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดรับข่าวสาร
ด้านสุขภาพอนามัยจากสื่อท้องถิ่น ด้านคุณภาพของเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากสื่อท้องถิ่น แนวทางที่พึงประสงค์
ในการใช้สื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีดังนี้ ด้านการสื่อสารสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ ควรปลูกฝังความคิดแก่สื่อท้องถิ่นว่าหน้าที่ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเป็นหน้าที่หนึ่งของสื่อท้องถิ่น
ด้านเนื้อหาสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความรู้เรื่องอาหารที่น�ำไปสู่โรค ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ สาเหตุ อันตราย และ
ผลกระทบ ด้านบทบาทที่พึงประสงค์ของสื่อมวลชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสื่อสารสุขภาพ ได้แก่ บทบาทในการ
ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การรณรงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และ
ควรมีการสร้างเครือข่ายสุขภาพอนามัยภายในท้องถิ่น

บทน�ำ

เมือ่ พิจารณาการสือ่ สารสุขภาพในสังคมไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมภิ าค ซึง่ เป็นสังคมทีป่ ระกอบด้วย
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ พบว่า สือ่ ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นช่องทางการสือ่ สารทีใ่ กล้ชดิ ประชาชนมากทีส่ ดุ
สือ่ ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปสูป่ ระชาชน สือ่ ท้องถิน่ ทีส่ ำ� คัญ
และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้ง่าย ได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เคเบิลทีวีท้องถิ่น วิทยุกระจายเสียง
คลื่นหลัก วิทยุชุมชน และหอกระจายข่าว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของสื่อท้องถิ่นทั้ง
5 ประเภท เนือ้ หาส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับโรค ยาและอาหาร โดยน�ำเสนอเพือ่ เป็นการให้ขอ้ มูลแก่ประชาชน
ในท้องถิน่ ได้ทราบถึงสถานการณ์ และวิธกี ารป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ อย่างไรก็ตาม งานวิจยั พบว่า ปริมาณ
การน�ำเสนอเนือ้ หาด้านสุขภาพมีนอ้ ยเมือ่ เทียบกับเนือ้ หาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขณะเดียวกัน
เนื้อหาด้านสุขภาพที่ปรากฏบนสื่อท้องถิ่นมักเป็นการโฆษณาเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่น
ซื้อสินค้าและบริการ (Kamnoonwat, Junsawang and Molee, 2006) นอกจากนั้น ยังพบว่า สื่อมวลชน
มีจดุ ด้อยในด้านการน�ำเสนอเนือ้ หาทีเ่ ป็นไปในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก การใช้สอื่ ยังคงเป็นการสือ่ สารทาง
เดียว ความถี่และความต่อเนื่องของการใช้สื่อมวลชนยังคงมีน้อยและไม่สม�่ำเสมอ เป็นต้น (Sirivatana,
1998)
เมื่อพิจารณาถึงระดับการสื่อสารสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบว่า ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน
การสื่อสารเรื่องสุขภาพยังคงเป็นการสื่อสารในระดับสาธารณะ คือ การสื่อสารจากหน่วยงานภาครัฐ
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ไปสู่ประชาชน และระดับการสื่อสารมวลชน คือ การสื่อสารจากสื่อไปยังสาธารณชน และการสื่อสาร
ทั้ง 2 ระดับดังกล่าวเป็นการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) คือจากผู้ส่งสารซึ่งมีลักษณะ
เป็นองค์กรไปยังประชาชนจ�ำนวนมากที่มีบทบาทเป็นเพียงผู้รับสาร จึงท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสื่อที่ท�ำหน้าที่ในการส่งสารด้าน
สุขภาพอนามัยไปยังประชาชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นภูมภิ าคทีม่ ปี ระชาชนอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากทีส่ ดุ
ของประเทศ โดยมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 21,845,254 ล้านคน ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร
สุรนิ ทร์ หนองคาย หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ อุดรธานี บึงกาฬและอุบลราชธานี (Registration statistics,
2015) จากจ�ำนวนประชากรที่มีจ�ำนวนมากส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ป่วยเป็นจ�ำนวนมาก
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จากการส�ำรวจข้อมูลด้านสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก�ำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพเป็นล�ำดับต้น ๆ ของประเทศ ประชาชนป่วย
ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
ผู้วิจัยได้ส�ำรวจเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพผ่านทางสื่อท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่น�ำสื่อท้องถิ่นมาใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปสู่ประชาชน เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของ
สื่อท้องถิ่น วิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและมีการศึกษาเป็นจ�ำนวน
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ วิทยุชมุ ชน หอกระจายข่าว หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ และเคเบิลทีวที อ้ งถิน่ ตามล�ำดับ
จากการส�ำรวจงานวิจยั ด้านสือ่ ท้องถิน่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา
ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาวิจัยสื่อท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศึกษาแบบแยกประเภทของสื่อ
โดยเนื้อหาด้านสุขภาพได้รับความนิยมจากประชาชนหรือผู้ฟังอันอันดับ 2 รองจากความรู้ด้านการ
เกษตร อาจเป็นเพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม
นอกจากนี้ จากงานวิจัยยังพบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารสุขภาพ 2 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยด้าน
นักจัดรายการหรือผู้ด�ำเนินรายการ เป็นตัวแปรที่มีความส�ำคัญ เพราะเป็นสื่อกลางในการสร้างความ
เข้าใจด้านสุขภาพ แต่กลับพบว่านักจัดรายการเองยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินรายการ
ที่ถูกต้อง ขาดประสบการณ์ ส่งผลให้เนื้อหาของรายการถูกลดความน่าสนใจลงไป และ(2) ปัจจัยด้าน
งบประมาณ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด�ำเนินงาน ส่งผลให้การด�ำเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
จากสถานการณ์ของการสื่อสารสุขภาพและคุณสมบัติเฉพาะของสื่อท้องถิ่นในการสื่อสาร
ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงให้ความสนใจศึกษาวิจยั เรือ่ ง แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสือ่ ท้องถิน่ เพือ่
การสื่อสารสุขภาพในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพ
ของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาบทบาทของสื่อท้องถิ่นใน
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แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะเป็นกลไกของการสื่อสารสุขภาพไปยังประชาชน ศึกษาปัจจัยที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชนผู้รับสารที่มีต่อการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจากสื่อโดยเฉพาะ
สื่อท้องถิ่น รวมทั้งแสวงหาแนวทางที่พึงประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของสื่อท้องถิ่นในการสื่อสาร
สุขภาพไปยังประชาชนในชนบท โดยผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขตในการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นภาคที่มีประชาชนจ�ำนวนมากที่สุด และประสบปัญหาด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
เพือ่ น�ำผลการวิจยั ทีไ่ ด้กำ� หนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากสือ่ ท้องถิน่ อย่างเป็นรูปธรรมในการสือ่ สาร
สุขภาพไปสู่ประชาชน
งานวิจัยดังกล่าวก�ำหนดพื้นที่เก็บข้อมูล 2 จังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา แนวคิดเรื่องสื่อ
เพือ่ ชุมชนและสือ่ ท้องถิน่ แนวคิดเรือ่ งการแพร่กระจายนวัตกรรม แนวคิดเรือ่ งการก�ำหนดวาระผ่านสือ่
แนวคิดเรื่องการใช้สื่อและความพึงพอใจ เป็นแนวคิดในการวิจัย ด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ
4 ประเภท ดังนี้ (1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสื่อท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายผังรายการโทรทัศน์หรือ
รายการวิทยุ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก นักจัดรายการวิทยุชุมชน ผู้รับผิดชอบการ
ออกอากาศหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ�ำนวน
20 คน แบ่งเป็นสือ่ ท้องถิน่ ทีน่ ำ� เสนอภายในจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 10 คน จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน
10 คน และแบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้างประชาชนทีเ่ ปิดรับเนือ้ หาด้านสุขภาพอนามัยจากสือ่ ท้องถิน่ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 80 คน แบ่งเป็นจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 40 คน กระจายตัวตาม
อ�ำเภอต่าง ๆ ซึ่งมีจ�ำนวนประชากรมาก 5 อันดับแรก อ�ำเภอละ 8 คน ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
อ�ำเภอปากช่อง อ�ำเภอพิมาย อ�ำเภอด่านขุนทด และอ�ำเภอโนนสูง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 40 คน
กระจายตัวตามอ�ำเภอทีม่ จี ำ� นวนประชากรมาก 5 อันดับแรก อ�ำเภอละ 8 คน ได้แก่ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
อ�ำเภอน�้ำพอง อ�ำเภอหนองเรือ อ�ำเภอชุมแพและอ�ำเภอพล (2) แบบสอบถามแนวทางการส่งเสริม
ศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�ำหรับประชาชนทั่วไป
อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 18-50 ปี ทีเ่ ปิดรับสือ่ ท้องถิน่ จ�ำนวน 400 คน โดยแบ่งเป็น อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครราชสีมา จ�ำนวน 200 คน และจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 200 คน (3) แบบวิเคราะห์เนือ้ หา สือ่ ท้องถิน่
ทัง้ 5 ประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ วิทยุกระจายเสียงคลืน่ หลัก วิทยุชมุ ชน หอกระจายข่าว เคเบิลทีวี
ท้องถิ่น และ (4) การจัดเวทีประชาคม จากผู้ปฏิบัติงานสื่อท้องถิ่น จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย
นักจัดรายการวิทยุชมุ ชน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ และผูบ้ ริหารสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี

ผลการวิจัย

ศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการประมวลงานวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพสามารถสรุปปัจจัยที่ใช้พิจารณาศักยภาพของ
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สื่อท้องถิ่นได้ 6 ปัจจัย ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้น�ำ สื่อท้องถิ่น เทคโนโลยี งบประมาณ การบริหารจัดการ
และเนื้อหาสุขภาพ มีข้อค้นพบดังนี้ ศักยภาพของวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก ผลการวิจัย พบว่า
วิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ (1) ผู้บริหารของสถานีวิทยุกระจายเสียง
คลื่นหลัก มีภารกิจหลักคือรับมอบงานจากกรมประชาสัมพันธ์ แล้วกระจายให้ฝ่ายอื่น ๆ ของสถานีได้
รับทราบ (2) คุณลักษณะของวิทยุกระจายเสียง เป็นสือ่ ของทางราชการ มีความน่าเชือ่ ถือ มีชว่ งเวลาการ
ออกอากาศที่แน่นอน (3) เทคโนโลยี วิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักออกอากาศ 2 ระบบ คือ ระบบ เอ.เอ็ม
(AF) และระบบ เอฟ.เอ็ม (FM) โดยมีคลื่นความถี่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ เพื่อท�ำให้สามารถ
ส่งสัญญาณไปได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (4) การน�ำเสนอเรื่องสุขภาพ การน�ำเสนอเนื้อหาภายในรายการ
ต่าง ๆ ของสถานี เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ การดูแลสุขภาพตามฤดูกาล การ
ออกก�ำลังกาย และการรับประทานอาหาร เป็นต้น
วิทยุชมุ ชนมีศกั ยภาพในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ (1) ผูบ้ ริหาร วิทยุชมุ ชนมักมีรปู แบบการน�ำเสนอตามที่
ผูบ้ ริหารของสถานีกำ� หนดว่าต้องการให้วทิ ยุชมุ ชนมีทศิ ทางในการน�ำเสนอแบบใด (2) คุณลักษณะของ
วิทยุชุมชน เป็นสื่อที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น (3) เทคโนโลยี
การกระจายเสียงยังไม่ครอบคลุม เพราะต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. มักถูกรบกวนต่างสถานีวิทยุอื่น ๆ ได้ง่าย
(4) การบริหารจัดการวิทยุชุมชนค่อนข้างมีอิสระในการบริหารจัดการสามารถก�ำหนดรูปแบบและ
สัดส่วนเนือ้ หาได้ตามต้องการ (5) การน�ำเสนอเรือ่ งสุขภาพ เนือ้ หาทีน่ ำ� เสนอส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งเกีย่ วข้อง
กับสุขภาพ เป็นการแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ มีศกั ยภาพในด้านต่อไปนี้ (1) ผูบ้ ริหาร เป็นผูก้ ำ� หนดรูปแบบการน�ำเสนอของ
หนังสือพิมพ์นั้น ๆ ตามความถนัดและความสนใจของตน (2) คุณลักษณะของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
มีความน่าเชื่อถือ มีช่วงเวลาน�ำเสนอที่แน่นอน มีรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวค่อนข้างมาก แต่มีความเป็น
ทางการ (3) เทคโนโลยี หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ บางฉบับได้นำ� เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการน�ำเสนอข่าว อาทิ
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ออนไลน์ (4) งบประมาณ หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ได้รบั งบสนับสนุนจากผูส้ นับสนุน
เป็นหลัก (5) การบริหารจัดการ มีอิสระในการด�ำเนินงาน
หอกระจายข่าวมีศักยภาพในด้าน (1) คุณลักษณะของหอกระจายข่าว เป็นสื่อที่ใกล้ชิดประชาชน
มากที่สุด (2) งบประมาณ การด�ำเนินงานของสื่อประเภทหอกระจายข่าว งบประมาณได้มาจากชุมชน
โดยการรับบริจาคจากชุมชนเป็นหลัก (3) การบริหารจัดการ เป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูน้ ำ� ชุมชน
เป็นหลัก ในขณะที่เคเบิลทีวีท้องถิ่นมีศักยภาพในด้าน (1) ผู้บริหาร เคเบิลทีวีท้องถิ่นผู้บริหารเป็น
ผู้ก�ำหนดรูปแบบการน�ำเสนอ ประกอบกับความต้องการของสมาชิก (2) คุณลักษณะของเคเบิลทีวี
ท้องถิ่น เป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง มีให้เลือกหลายหลาก (3) งบประมาณ เคเบิลทีวีท้องถิ่นได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากผู้สนับสนุนของสมาชิก (4) การบริหารจัดการ มีอิสระในการด�ำเนินงาน
การก�ำหนดรูปแบบรายการในการน�ำเสนอ มักขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของสมาชิกเป็นหลัก
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แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

บทบาทของสื่อท้องถิ่นในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะเป็นกลไกของการสื่อสาร
สุขภาพไปยังประชาชน
จากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสื่อท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดนครราชสีมา อันประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก
จุดปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชน (หรือสถานีวทิ ยุชมุ ชน) สถานีเคเบิลทีวที อ้ งถิน่ และหอกระจายข่าว พบว่า
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงคลืน่ หลัก มีบทบาทในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการให้ความรู้ โดยพบว่า เนือ้ หา
ด้านสุขภาพอนามัยที่น�ำเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มักน�ำเสนอตาม
สถานการณ์การเกิดของโรค ซึ่งเป็นการน�ำเสนอตามฤดูกาล และเป็นความต้องการของประชาชน
จากการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในรายการ โดยมักประสบปัญหาหรือต้องการแนวทางการป้องกันแก้ไข
โรคภัยไข้เจ็บ เช่น การน�ำเสนอเนื้อหาเรื่องไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน เป็นต้น สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยให้ความส�ำคัญต่อการน�ำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าเนื้อหาความรู้
ประเภทอื่น
สถานีวทิ ยุชมุ ชน มีบทบาทส�ำคัญในการให้ความรูแ้ ละแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และบทบาท
ในการให้ข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหา
ผลก�ำไร มีนโยบายไม่โฆษณาสินค้าประเภทเครือ่ งดืม่ หรืออาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ โดยหากมีการน�ำเสนอ
ข้อมูลสินค้าหรือหน่วยงานปรากฏในรายการ มักเป็นการน�ำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เช่น
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล วิธีการน�ำเสนอรายการ เน้นการให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ฟัง
สถานีเคเบิลทีวีท้องถิ่น มีบทบาทในการให้ข่าวสารเรื่องสุขภาพอนามัย และการให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพอนามัย โดยพบว่า สถานีเคเบิลทีวีเคซีทีวี จังหวัดนครราชสีมา มีรายการเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ
เนื้อหาเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพอนามัย เช่น รายการคนรักสุขภาพ รายการ
พบหมอ นอกจากการน�ำเสนอรายการเรือ่ งสุขภาพอนามัยโดยตรงแล้ว ยังมีการแทรกความรูด้ า้ นสุขภาพ
อนามัยเข้ามาในรายการเนื้อหาประเภทอื่น โดยเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาพูดคุยหรือน�ำเสนอเรื่อง
การดูแลสุขภาพของตนเอง ส่วนสถานีโทรทัศน์เคซีทีวี มีรายการที่น�ำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัย
โดยตรง เช่น รายการคนรักสุขภาพ รูปแบบรายการเป็นการพูดคุย สนทนาข่าว พร้อมการสาธิตประกอบ
ในกรณีที่เป็นการให้ความรู้ที่ต้องมีการอธิบายให้ทราบ
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ มีบทบาทในการให้ขา่ วสารด้านสุขภาพอนามัย และบทบาทในการให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยที่ น�ำเสนอเนือ้ หาทีป่ ระชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนใจโดยผูส้ อื่ ข่าวประจ�ำ
หนังสือพิมพ์ ประกอบด้วยคอลัมน์ประจ�ำที่เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ ยารักษาโรค สมุนไพร
รักษาโรค กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ส�ำนักงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และ
วิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
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หอกระจายข่าว มีบทบาทในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย
เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานด้านสาธารณสุข และแจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
สุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น บทบาทด้านการให้ความรู้ หรือการระดมความร่วมมือยังไม่มากนัก
เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านเวลา และความสนใจของประชาชนยังมีไม่มาก
ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้างจากผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านในสือ่ ท้องถิน่ ในจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดนครราชสีมา อันประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงคลืน่ หลัก จุดปฏิบตั ิ
การเรียนรูว้ ทิ ยุชมุ ชน (หรือสถานีวทิ ยุชมุ ชน) สถานีเคเบิลทีวที อ้ งถิน่ และหอกระจายข่าว จ�ำนวน 20 คน
แบ่งเป็นจังหวัดละ 10 คน พบว่า
วิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก มีปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่
(1) นโยบายจากภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ได้ก�ำหนดสัดส่วนของเนื้อหาต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ
ข่าว ความรู้ บันเทิง เป็นต้น เปลีย่ นแปลงได้นอ้ ย ส่งผลให้ขาดความเป็นอิสระในการด�ำเนินรายการของ
ผู้ด�ำเนินรายการ และผู้สื่อข่าว (2) งบประมาณ การขาดงบประมาณในการน�ำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ
อนามัย เช่น ขาดงบประมาณส�ำหรับเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในรายการ การขาดงบประมาณดังกล่าว
การขาดงบประมาณส่งผลต่อความหลากหลายของรายการ หรือเนือ้ หา เนือ่ งจากไม่สามารถเชิญวิทยากร
มาร่วมผลิตรายการได้ (3) ความนิยมที่ลดลง เนื่องจากการเปิดรับฟังรายการวิทยุไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ฟังบางกลุ่มได้ ส่งผลต่อการพัฒนาเนื้อหารายการและการจัดสรรงบประมาณ
(4) การบริหารจัดการ ขาดความเป็นอิสระในการด�ำเนินงาน อยูภ่ ายใต้การก�ำกับของกรมประชาสัมพันธ์
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานต้นสังกัด มักบริหารจัดการตามที่กรมประชาสัมพันธ์ก�ำหนด
วิทยุชุมชน มีปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ (1) งบประมาณ
ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ที่ห้ามสถานีวิทยุชุมชนหารายได้จากการหาโฆษณาจากสินค้าหรือบริการ นักจัดรายการวิทยุ
จึงต้องด�ำเนินรายการด้วยความสมัครใจ (2) เทคโนโลยีส่งกระจายเสียง ความทันสมัยและครอบคลุม
ของเทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง ท�ำให้การส่งกระจายเสียงไม่ชัดเจน ถูกรบกวนจากคลื่นสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งอืน่ ได้งา่ ย (3) นักจัดรายการวิทยุชมุ ชน ขาดความรูแ้ ละประสบการณ์ในการท�ำรายการ
ขาดทักษะในการด�ำเนินรายการวิทยุให้มีความน่าสนใจ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มีปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่
(1) เนือ้ หา แนวทางในการน�ำเสนอเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับการแสวงหาผูส้ นับสนุน จึงต้องค�ำนึงถึงกลไกทาง
ธุรกิจเป็นส�ำคัญ (2) ความนิยมของผูอ้ า่ น ประชาชนในท้องถิน่ ไม่นยิ มอ่านหนังสือพิมพ์ ความนิยมอ่าน
หนังสือพิมพ์ลดลงไปจากสมัยก่อน ส่งผลให้หนังสือพิมพ์ตอ้ งปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อด (3) ความรูค้ วาม
ช�ำนาญของผูส้ อื่ ข่าวหรือกองบรรณาธิการ ผูส้ อื่ ข่าวขาดความรูแ้ ละทักษะในการเขียนข่าวของผูส้ อื่ ข่าว
และการเขียนคอลัมน์ของกองบรรณาธิการ ท�ำให้เนื้อหาที่น�ำเสนอขาดความน่าสนใจ (4) การน�ำเสนอ
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แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

เรื่องสุขภาพ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นน�ำเสนอเรื่องสุขภาพน้อย มักเน้นน�ำเสนอด้านอื่น อาทิ เศรษฐกิจ
การเมือง ข่าวท้องถิ่น
หอกระจายข่าว มีปจั จัยทีเ่ ป็นปัญหาและอุปสรรคในการสือ่ สารสุขภาพ 2 ด้าน ได้แก่ (1) ผูน้ ำ� ชุมชน
ผูน้ ำ� ชุมชนยังไม่ให้ความความส�ำคัญกับหอกระจายข่าวในการเผยแพร่ขา่ วสารไปยังประชาชนในชุมชน
ผูน้ ำ� ชุมชนยังขาดทักษะการพูดทีด่ ี ขาดทักษะการสือ่ สาร (2) ความร่วมมือของชุมชน ประชาชนบางคน
ไม่ให้ความสนใจ และปฏิเสธการรับฟัง เพราะให้เหตุผลว่า เสียงจากหอกระจายข่าวดังรบกวนการ
ท�ำงานของตน (3) เทคโนโลยี ยังไม่ได้น�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการน�ำเสนอ (4) การน�ำเสนอเรื่อง
สุขภาพ หอกระจายข่าวน�ำเสนอเรื่องสุขภาพน้อย ส่วนเป็นใหญ่เป็นการแจ้งข่าวสารจากทางราชการ
เคเบิลทีวที อ้ งถิน่ มีปจั จัยทีเ่ ป็นปัญหาและอุปสรรคในการสือ่ สารสุขภาพ 3 ด้าน คือ (1) การก�ำหนด
เนือ้ หารายการในผังเคเบิลทีวที อ้ งถิน่ มักก�ำหนดตามความต้องการของสมาชิก โดยไม่ได้คำ� นึงว่ารายการ
ต่าง ๆ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านหรือไม่ (2) การน�ำเสนอเรื่องสุขภาพ เคเบิลทีวีท้องถิ่นน�ำเสนอเรื่อง
สุขภาพโดยตรงมีจำ� นวนน้อย แต่จะมีรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ อาทิ การออกก�ำลังกาย (3) เทคโนโลยี
ยังใช้เทคโนโลยีเดิมในการผลิตสื่อ
ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ ตี อ่ สือ่ ท้องถิน่ และ
เนื้อหาสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุต�่ำกว่า 20 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักศึกษา / นิสิต ลักษณะ
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อท้องถิ่นใน 1 สัปดาห์ เปิดรับระดับบ่อยหรือ 5-6 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ และระดับนาน ๆ ครัง้ (น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์) ได้แก่ เคเบิลทีวที อ้ งถิน่ ส่วนระยะ
เวลาการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อท้องถิ่นใน 1 วัน มากกว่า 2 ชม.ต่อวัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ระยะเวลาระหว่าง 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ได้แก่ วิทยุคลื่นหลักท้องถิ่น และระยะเวลาระหว่าง 3-59 นาที
ต่อวัน ได้แก่ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารสุขภาพอนามัยจากสื่อต่าง ๆ แบบ
ไม่แน่นอน ประชาชนกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเปิดรับข้อมูลด้านสุขภาพจากเคเบิลทีวที อ้ งถิน่ และหาก
ต้องการจะเปิดรับข้อมูลด้านสุขภาพก็จะเลือกเปิดรับจากเคเบิลทีวีท้องถิ่น สาเหตุที่เลือกเปิดรับข้อมูล
ด้านสุขภาพเพราะข้อมูลเป็นเรือ่ งใกล้ตวั เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดในชุมชน โดยเนือ้ หาจะเป็นการดูแลสุขภาพทัว่ ไป
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) คุณสมบัติด้านข้อมูลที่ได้รับจาก
สือ่ ท้องถิน่ โดยรวมความพึงพอใจต่อคุณสมบัตดิ า้ นข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากสือ่ ท้องถิน่ อยูท่ รี่ ะดับพึงพอใจมาก
(2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดรับข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยจากสื่อท้องถิ่น โดยรวมความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดรับข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยจากสื่อท้องถิ่นที่ระดับพึงพอใจมาก
(3) คุณสมบัติทางกายภาพของสื่อท้องถิ่น โดยรวมความพึงพอใจต่อคุณสมบัติทางกายภาพของสื่อ
ท้องถิ่นที่ระดับเฉย ๆ (4) คุณภาพของเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากสื่อท้องถิ่น โดยรวมความ
พึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของเนื้ อ หาด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ที่ ไ ด้ รั บ จากสื่ อ ท้ อ งถิ่ น ที่ ร ะดั บ พึ ง พอใจมาก
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(5) จ�ำนวนหรือปริมาณของเนือ้ หาด้านสุขภาพอนามัยทีม่ ใี นสือ่ ท้องถิน่ โดยรวมความพึงพอใจต่อจ�ำนวน
หรือปริมาณของเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยที่มีในสื่อท้องถิ่นที่ระดับพึงพอใจมาก
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยยังพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจ
ของสือ่ ท้องถิน่ ได้เป็น 3 ทิศทาง ดังนี้ (1) สือ่ ท้องถิน่ มีความน่าสนใจ เพราะตัวนักจัดรายการ ภาพชัดเจน
สามารถประยุกต์ใช้งานได้ (2) สื่อท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง เพราะเนื้อหาซ�้ำไปซ�้ำมา
ไม่แปลกใหม่ (3) สื่อท้องถิ่นยังไม่น่าสนใจ เพราะเน้นการโฆษณามากเกินไป ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับสารไม่ได้
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) คุณสมบัติด้านข้อมูลที่ได้รับจาก
สื่อท้องถิ่นที่ระดับคาดหวังมาก อาทิ ความชัดเจน เข้าใจง่ายของภาษาที่ใช้ในสื่อ ความถูกต้องของ
ข้อมูลด้าน เป็นต้น (2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดรับข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยจากสื่อท้องถิ่นที่
ระดับคาดหวังมาก อาทิ การได้ขอ้ มูลเป็นพืน้ ฐานในการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว การได้รบั ทราบ
ข้อมูล เป็นต้น (3) คุณสมบัติทางกายภาพของสื่อท้องถิ่นที่ระดับคาดหวังมาก อาทิ ความชัดเจนของ
สัญญาณ ความเข้าใจง่ายของภาษาที่ใช้ เป็นต้น (4) คุณภาพของเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยที่ได้รับจาก
สื่อท้องถิ่นที่ระดับคาดหวังมาก อาทิ เนื้อหาด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป เนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันโรค
ติดต่อ เนือ้ หาด้านการออกก�ำลังกาย เนือ้ หาเกีย่ วกับโรคติดต่อตามฤดูกาล เนือ้ หาเกีย่ วกับความดันโลหิตสูง
เป็นต้น
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่า ประชาชนกลุม่ ตัวอย่างความคาดหวังว่า สือ่ ท้องถิน่ ทีค่ วรมีบทบาท
มากที่สุด คือ หอกระจายข่าว เนื้อหาความรู้ต้องการให้เน้นเรื่องการกินอาหารที่ถูกต้อง เรื่องเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและโรคเอดส์ และสื่อท้องถิ่นทุกประเภทควรพัฒนาเนื้อหารายการทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ กล่าวคือ ในเชิงคุณภาพ สื่อควรพัฒนารูปแบบการน�ำเสนอให้มีความน่าสนใจ ส่วนเชิงปริมาณ
สื่อท้องถิ่นควรน�ำเสนอเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างยังได้
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านเนื้อหาสื่อท้องถิ่นว่าข้อมูลที่น�ำเสนอควรมีความ
ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ และทันสมัย (2) ด้านผู้ด�ำเนินรายการว่าควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ทีจ่ ะถ่ายทอด มีความน่าเชือ่ ถือ (3) ด้านตัวสือ่ ท้องถิน่ ควรน�ำเสนอเนือ้ หาทีส่ ามารถเข้าใจได้งา่ ย (4) ด้าน
การน�ำเสนอรายการควรน�ำเสนอข้อมูลทีส่ ามารถเข้าใจได้งา่ ย ควรหาวิธกี ารน�ำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
ที่น่าสนใจ และ (5) ด้านอื่น ๆ สื่อท้องถิ่นควรท�ำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
แนวทางที่พึงประสงค์ในการใช้สื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการสัมภาษณ์และการจัดเวทีประชาคม พบว่า แนวทางที่พึงประสงค์ในการใช้สื่อท้องถิ่น
เพื่อการสื่อสารสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การปลูกฝังความคิด
แก่สอื่ ท้องถิน่ ว่า หน้าทีใ่ นการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัยเป็นหน้าทีห่ นึง่ ของสือ่ ท้องถิน่ การให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยในเชิงรุก การให้ข้อมูลหรือด�ำเนินการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน การ
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แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

พัฒนาคุณภาพของสือ่ เช่น พัฒนาความชัดเจนของสัญญาณออกอากาศ เป็นต้น การเพิม่ ความสม�ำ่ เสมอ
ต่อเนื่องในการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย ต้องต่อเนื่อง เน้นย�้ำความส�ำคัญ การประเมินทักษะด้าน
การสื่อสาร เช่น การพูด การล�ำดับความคิด
เนือ้ หาด้านสุขภาพอนามัยทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ ความรูเ้ รือ่ งอาหารทีน่ ำ� ไปสูโ่ รค ความรูเ้ รือ่ งโรคภัย
ไข้เจ็บ สาเหตุ อันตราย และผลกระทบ ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ เช่น การออกก�ำลังกาย
อาหาร การงดใช้สารเคมี การโฆษณาชวนเชือ่ ของยาจากสือ่ ต่าง ๆ ความรูเ้ พือ่ ให้รเู้ ท่าทันยา เครือ่ งดืม่ หรือ
สมุนไพรราคาแพงที่มีการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ว่าสามารถรักษาโรคได้ ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ เช่น
โรคเอดส์ ปัญหาการขายบริการทางเพศ ความรู้เรื่องยาเสพติด ความรู้เรื่องครอบครัว
บทบาทที่พึงประสงค์ของสื่อมวลชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสื่อสารสุขภาพ ได้แก่
บทบาทในการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การรณรงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย
ไข้เจ็บ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และป้องกันสุขภาพของประชาชนให้หา่ งไกลโรค การรณรงค์และระดม
ความร่วมมือเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
วัน เวลา และวิธีการการน�ำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ของสื่อต่าง ๆ ดังนี้
หอกระจายข่าว ออกอากาศในช่วงเวลาเช้า ความยาวไม่เกิน 30 นาที วิทยุชุมชน ออกอากาศความรู้เรื่อง
สุขภาพอนามัยได้ตลอดทั้งวัน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น น�ำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยทั้งในรูปแบบ
ของข่าว และบทความด้านสุขภาพอนามัย โดยให้สัดส่วนของเนื้อหาข่าวหรือบทความด้านสุขภาพที่
ชัดเจน เคเบิลทีวี น�ำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยบรรจุในผังรายการของทางสถานีฯ ทั้งในรูปแบบ
ของข่าว และรายการด้านสุขภาพอนามัย
ข้อเสนอแนะในการใช้ ดังนี้ ควรมีการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ นักศึกษาที่มาจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพน่าจะมาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เรื่องโรคตามฤดูกาล เช่น ไอ ภูมิแพ้ ให้ความรู้
เรื่องโรคใหม่ ๆ วิทยุชุมชนเป็นธุรกิจมากขึ้น มุ่งเน้นการโฆษณาขายของมากเกินไป ส่งเสริมการอ่าน
ให้เด็ก เพื่อเพิ่มการอ่านหนังสือพิมพ์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรเข้ามาก�ำกับดูแล ไม่ควรมีหน้าที่เพียงตรวจสอบหรือแก้ไข แต่ต้อง
ให้ความรู้ การป้องกันโรค เช่น เรื่องยารักษาโรค ยาสมุนไพรที่หลอกลวงผู้บริโภค
ผลการวิเคราะห์แนวทางที่พึงประสงค์ในการใช้ส่ือท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการส�ำรวจ
วิจัยแนวทางการสื่อสารสุขภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางที่พึงประสงค์ใน
การสื่อสารสุขภาพในแต่ละภูมิภาคดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการส�ำรวจวิจัยในทุกภูมิภาค ย่อมจะน�ำมาซึ่ง
ประโยชน์ในการก�ำหนดแผนหรือแนวทางการสื่อสารสุขภาพของประเทศไทยโดยภาพรวมได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า สื่อท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่แสดงบทบาทในการเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาอย่าง
แท้จริง กล่าวคือ สื่อมวลชนยังไม่มีบทบาทในการวางแผนและผลิตเนื้อหาเท่าที่ควร นักจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง และผูส้ อื่ ข่าว ยังมีบทบาทเพียงการผลิตเนือ้ หา แต่การก�ำหนดนโยบายและการวางแผน
ยังคงมาจากผู้บริหาร หรือมาจากนโยบายจากภาครัฐเป็นส�ำคัญ
ผลการวิจัยในประเด็นลักษณะของการสื่อสารที่เป็นเครื่องมือส�ำหรับการพัฒนาอย่างแท้จริง
สอดคล้องกับแนวคิดของเกศินี จุฑาวิจิตร (Chutavichit, 1999 Quoted in Cheypratub,1995) ที่ว่า
สื่อท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร กล่าวคือ วิทยุชุมชน
เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ามาจัดรายการภายในสถานีได้ ประชาชนสามารถมีสว่ นร่วมได้
โดยการโทรศัพท์เข้ามาทางรายการ เพื่อร่วมเล่นเกม ขอเพลงหรือถามตอบปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิ
ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น การมีสว่ นร่วมในฐานะการผลิตสือ่ หาของสือ่ สือ่ ท้องถิน่ เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการเป็นผูผ้ ลิตเนือ้ หาด้านสุขภาพ อาทิ สถานีวทิ ยุชมุ ชนหรือสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
คลืน่ หลักเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด�ำเนินรายการในรูปแบบของตนเองได้ตามวันและเวลา
ทีก่ ำ� หนด หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ เปิดโอกาสให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพสามารถเขียนข่าวเกีย่ วกับ
สุขภาพลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐบาล
สามารถน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพภายในคอลัมน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของหนังสือพิมพ์
ผลการวิจยั ในประเด็นความรวดเร็วในการน�ำเสนอการสือ่ สารสุขภาพของสือ่ ท้องถิน่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุรีย์วรรณ สิทธิยศ (Sittiyot, 2002) ที่พบว่าวิทยุชุมชนเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว และสามารถน�ำข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันได้ เป็นช่องทาง
ให้ประชาชน เอกชน ราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ สื่อสารกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ผลการวิจัยในประเด็นความนิยมของสื่อท้องถิ่นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kazufumi Ueno
(2003) ทีว่ า่ โปรแกรมรายการทีม่ ปี ระโยชน์ ความถีใ่ นการรับชม และจ�ำนวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในชุมชน แปรผันตรงต่อกัน กล่าวคือ รายการโทรทัศน์ของเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีประโยชน์จะมีจ�ำนวน
ผู้เปิดรับจ�ำนวนมาก และเปิดรับอย่างต่อเนื่อง มักเป็นรูปแบบรายการที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กลุม่ ผูฟ้ งั ผูฟ้ งั จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมหรือสอบถามข้อสงสัย โดยเฉพาะรายการ
ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ร่วมด�ำเนินรายการ
ผลการศึกษาบทบาทของสื่อท้องถิ่นในการให้ความรู้และแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย
ไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสื่อเพื่อชุมชนและสื่อท้องถิ่น (Chutavichit, 2005) ในมิติของสื่อท้องถิ่น
เพือ่ การพัฒนา ทีว่ า่ บทบาทของสือ่ ท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนาในด้านสังคม สือ่ ท้องถิน่ ช่วยในการเปิดโลกทัศน์
ของผูร้ บั สารในเรือ่ งของการสือ่ สารสุขภาพ กระตุน้ เตือนให้ชมุ ชนตระหนักถึงความส�ำคัญของสุขภาพ
โดยการน�ำเสนอเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พบว่า สื่อท้องถิ่นไม่ได้ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
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มักน�ำเสนอในช่วงหรือสถานการณ์ที่ประสบปัญหานั้น ๆ อาทิ โรคตามฤดูกาล เนื้อหาการน�ำเสนอเป็น
เรื่องเดิม เป็นความรู้ทั่วไป รูปแบบการน�ำเสนอเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ได้มีการกระตุ้นให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของเรื่องสุขภาพ
ผลการวิจัยในประเด็นบทบาทของวิทยุชุมชนในการแจ้งข่าวสารให้แก่ประชนชนในท้องถิ่นได้
รับทราบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของยิ่งศักดิ์ แพงจันทร์ศรี (Pangjunsee, 2009) และญาโณทัย บุญเลิศ
(Boonlert, 2009) ที่พบว่า ระบุว่าวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เป็น
ช่องทางหนึง่ ในการเผยแพร่และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน โดยการน�ำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับยาสมุนไพร
ต่าง ๆ ที่ผลิตจากชุมชน ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยไม่แสวงหาผลก�ำไร เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
ให้ยาสมุนไพรของชุมชนเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้านการเมือง สื่อท้องถิ่นจะน�ำเสนอข้อมูล
ข่าวสารจากภาครัฐบาลมาสูภ่ าคประชาชน เพือ่ สร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ ประกาศต่าง ๆ
จากส่วนราชการ เป็นต้น พบว่า วิทยุชุมชนเป็นสื่อท้องถิ่นที่ได้รับความสนใจจากประชาชน เพราะ
เป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชน อาทิ งานศพ
งานบวช หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ร่วมทั้งเรื่องสุขภาพภายในชุมชนด้วยเช่นกัน
ผลการวิจยั ในประเด็นแกนน�ำหรือผูน้ ำ� ชุมชนมีความส�ำคัญมากในการสือ่ สารสุขภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดแนวคิดเรื่องการก�ำหนดวาระผ่านสื่อในประเด็นการรณรงด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชนใน
ประเทศไทย ที่ว่า องค์ประกอบในการรณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อท้องถิ่นในประเทศไทย ประกอบด้วย
2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ (1) องค์ ป ระกอบเชิ ง บุ ค คล (2) องค์ ป ระกอบเชิ ง กระบวนการรณรงค์
(Sathapitanont, 2003) กล่าวคือ แกนน�ำหรือผู้น�ำชุมชนมีความส�ำคัญ เพราะเป็นเจ้าของสื่อ อาทิ
หอกระจายข่าว เป็นต้น ผู้น�ำชุมชนมีส่วนส�ำคัญในการสื่อสารสุขภาพไปยังประชาชนภายในชุมชน
หากผูน้ ำ� ชุมชนไม่ให้ความส�ำคัญ ประชาชนจะไม่ได้รบั ข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ ผูน้ ำ� ชุมชนจึงควร
มีบทบาทในการรณรงค์เรือ่ งสุขภาพให้มากขึน้ โดยการก�ำหนดสัดส่วนการน�ำเสนอเรือ่ งสุขภาพทีช่ ดั เจน
เหมาะสม น�ำเสนอข้อมูลมีความทันสมัย แหล่งข้อมูลมีความเชื่อถือ อาทิ หนังสือ วารสาร สาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน
ผลการวิจัยในประเด็นบทบาทของสื่อท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการแพร่กระจาย
นวัตกรรมในประเด็นเรื่องการเผยแพร่นวัตกรรม เนื่องจากสื่อท้องถิ่นไม่ได้มีบทบาทในการเผยแพร่
นวัตกรรมหรือเรือ่ งความรูใ้ หม่ ๆ เกีย่ วกับสุขภาพสูป่ ระชาชนเท่าใดนัก มีเฉพาะบางสือ่ ทีใ่ ห้ความสนใจ
แต่บางสือ่ ก็นำ� เสนอความรูเ้ ดิม ๆ อาทิ การน�ำเสนอโรคตามฤดูกาล เป็นต้น บางครัง้ ก็เป็นการรับนโยบาย
จากภาครัฐมาปฏิบัติเสียเป็นส่วนใหญ่
ผลการวิจยั ในประเด็นรูปแบบการน�ำเสนอการสือ่ สารสุขภาพของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ มักอยูใ่ น
รูปแบบคอลัมน์ อาทิ คอลัมน์มุมสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาขอ กนกพร วงศ์น่าน
(Wongnan, 2549) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กับการส่งเสริมสุขภาพใน 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ทีว่ า่ รูปแบบ การน�ำเสนอเรือ่ งสุขภาพของหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ในรูปแบบของคอลัมน์
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เกี่ยวกับสุขภาพ เนื้อหาที่น�ำเสนอส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การป้องกันตนเอง
การรณรงค์เรื่องสุขภาพ การออกก�ำลังกาย เป็นต้น
ผลการวิจัยในประเด็นบทบาทของวิทยุชุมชนในมิติการมีส่วนร่วมจากประชาชนสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พัชรี กวางคีรี (Kwangsiri, 2008) ที่ชี้ให้เห็นว่า วิทยุชุมชนเป็นสื่อท้องถิ่นที่ชุมชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินรายการ อาทิ จุดปฏิบัติการเรียนรู้
วิทยุชมุ ชนภูมปิ ญ
ั ญาคนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ามาด�ำเนิน
รายการวิทยุได้ เป็นต้น วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่เน้นการน�ำเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
นอกจากนี้ผลการวิจัยในประเด็นเนื้อหาการน�ำเสนอผ่านวิทยุชุมชนยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วีรพล สุธาอรรถ (Sutha-ath, 2007) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทวิทยุชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน กล่าวคือ วิทยุชุมชนมีการน�ำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ อาหาร ประเพณี กิจกรรมต่าง
ในชุมชน วิทยุชุมชนสามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้แก่ประชาชน เป็นช่องทางในการสนับสนุน
ธุรกิจในท้องถิน่ โดยไม่แสวงหาผลก�ำไร ด้านการเมือง สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างภาครัฐบาลและ
ภาคประชาชน
ผลการวิจัยในประเด็นศักยภาพการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารของหอกระจายข่าวสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของชวกร อินทรพักตร์ (Intarapak, 2009) และเณรัชชา สุขแจ่ม (Sukjam, 2012) ทีพ่ บปัญหา
ของการด�ำเนินงานของหอกระจายข่าว ว่าหอกระจายข่าวประสบปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
คือ ด้านงบประมาณ เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าตอบแทนบุคลากร รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากร เช่น การขาด
ความรู้และทักษะ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานอย่างเป็นทางการ และด้านอุปกรณ์ ส่งผล
ให้ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานลดน้อยลง
ผลการวิจัยในประเด็นการบริหารจัดการของวิทยุชุมชนสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธารักษ์
ภูติโส (Pootiso, 2008) และผลการวิจัยของวีรพล สุธาอรรถ (Sutha-ath, 2007) ที่พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการของวิทยุชมุ ชน คือ ด้านการวางแผนการด�ำเนินงาน พบว่า ยังไม่เป็นระบบ
ระเบียบมากนัก ยังขาดองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้ามารับผิดชอบใน
การก�ำกับควบคุมดูแล ด้านงบประมาณ มีงบประมาณในการด�ำเนินงานน้อย เพราะเป็นวิทยุชุมชนที่
ไม่แสวงหาผลก�ำไร ด้านเทคนิค เครื่องมือในการผลิตรายการไม่ทันสมัยและ/หรือไม่ได้มาตรฐาน
ด้านนักจัดรายการวิทยุ มีจ�ำนวนน้อย และยังมีนักจัดรายการจ�ำนวนหนึ่งที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ภาษาและเทคนิคของการด�ำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง
ผลการวิจยั ในประเด็นความน่าเชือ่ ถือด้านแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพของวิทยุชมุ ชนไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยอุบล จันทร์เพชร และ สิริลักษณ์ เจริญผล (Junpetch and Jaroenpon, 2009) ที่ว่าวิทยุชุมชน
ขาดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลความรู้ จากการศึกษา พบว่าจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนภูมิปัญญา
คนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพจากโรงพยาบาลพิมาย เป็นประจ�ำ อาทิ
หนังสือ วารสาร เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น และสถานีวิทยุชุมชน ขก. 100 FM 100 MHz จังหวัด
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ขอนแก่น ได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุ ข้อมูลได้สุขภาพต่าง ๆ
อาทิ การป้องกันโรค การรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย เป็นต้น จึงได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาล
ดังกล่าวเป็นหลัก ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพส�ำหรับการสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อวิทยุชุมชนจึงมี
เพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย
ผลการวิจัยในประเด็นความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในการสื่อสารสุขภาพของสื่อ
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดการใช้สื่อและความพึงพอใจ (Benjarong-kij, 1999) กล่าวคือ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างพึงพอใจต่อการเปิดรับสือ่ ท้องถิน่ แตกต่างกันออกไปตามภูมหิ ลังของการเปิดรับสือ่ ท้องถิน่
กลุม่ ตัวอย่างมักเลือกเปิดรับสือ่ ท้องถิน่ ทีต่ นเองสามารถเปิดรับได้ และอนุมานว่าสือ่ ท้องถิน่ ประเภทนัน้
ตรงกับความต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตาม แนวคิดการใช้สอื่ และความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
กับทฤษฎีเชิงหน้าที่ กล่าวคือ หน้าที่เสนอข่าว สื่อท้องถิ่นน�ำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ต่าง ๆ ให้ผรู้ บั สารได้รบั รูเ้ พือ่ เป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รบั ทราบ การสร้างเสริมเอกลักษณ์ พบว่า
สื่อท้องถิ่นมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในการน�ำเสนอทุกครั้ง การสร้างเสริมการติดต่อกับสังคม
สือ่ ท้องถิน่ มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาคนอก อาทิ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขจังหวัด อสม.
เป็นต้น เพื่อติดต่อสื่อสารเรื่องสุขภาพระหว่างกัน และหน้าที่เสนอความบันเทิง สื่อท้องถิ่นมีการ
สอดแทรกความบันเทิงเข้าไปในระหว่างการน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ การเปิดเพลง การ
เปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถขอเพลงได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นฤดม สาริกบุตร (Sarikabutra, 2004) ที่พบว่า โดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การน�ำเสนอสุขภาพของหนังสือพิมพ์ในระดับดี
ผลการวิจยั ในประเด็นการประยุกต์ใช้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพจากการเปิดรับจากสือ่ ท้องถิน่ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของอุบล จันทร์เพชร และ สิริลักษณ์ เจริญผล (Junpetch and Jaroenpon, 2009)ที่ว่ากลุ่ม
ผู้ฟังมีความพึงพอใจต่อการให้ความรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าความรู้เรื่องสุขภาพที่ได้รับจาก
สือ่ ท้องถิน่ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้จริง เพราะเป็นเรือ่ งใกล้ตวั และสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของเมตตา ดีเจริญ (Deecharoen, 2010) ทีช่ วี้ า่ ผูอ้ า่ นหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ มีความคาดหวังว่า
หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ ต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นกระบอกเสียงแก่ประชาชรและมุง่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน
ในทุกด้าน
ผลการวิจัยในประเด็นระยะเวลาในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของชาญวิทย์ ภาแกด�ำ (Phakaedam, 2009) ทีเ่ น้นย�ำ้ ว่ารูปแบบการเผยแพร่การสือ่ สารสุขภาพ
ผ่านวิทยุชุมชน แก่ประชาชนของสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ รูปแบบการสนทนา และรายการสัมภาษณ์
บุคคลในรายการ เป็นรูปแบบรายการที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ฟัง ควรใช้ภาษาถิ่นในการน�ำเสนอ
รูปแบบรายการควรมีความเป็นกันเอง ไม่นำ� เสนอความรูเ้ ชิงวิชาการมากเกินไป ทัง้ นี้ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
ในการสื่อสารสุขภาพผ่านหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนควรเป็นเวลาในภาคเช้า หรือเวลาประมาณ
06.00-07.00 น. เพราะเป็นช่วงเวลาก่อนที่ชุมชนจะออกไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ
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ผลการวิจัยในประเด็นรูปแบบการด�ำเนินงานของหอกระจายข่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ดวงพร ค�ำนูณวัฒน์ และคณะ (Kamnoonwat, 2006) ที่พบว่าวิธีด�ำเนินงานของหอกระจายข่าว มักมีการ
ด�ำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้าน หอกระจายข่าว เป็นสื่อท้องถิ่นที่มีอิทธิพลกับชุมชน
ท้องถิน่ เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นสือ่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ ชุมชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วม
ได้ในทุกขั้นตอน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงพร ค�ำนูณวัฒน์ และคณะ (Kamnoonwat,
2006) ในเรื่อง การด�ำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ว่า
ปัจจัยที่ท�ำให้การด�ำเนินงานหอกระจายข่าวสารมีความยั่งยืน ได้แก่ ผู้น�ำชุมชนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ
การน�ำเสนอเรือ่ งสุขภาพผ่านหอกระจายข่าว ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ และการสร้าง
เครือข่ายการน�ำเสนอเรือ่ งสุขภาพกับหน่วยงานอืน่ ๆ อาทิ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขจังหวัด อสม.
จะส่งผลให้การน�ำเสนอเรื่องสุขภาพผ่านหอกระจายข่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชวกร อินทรพักตร์ (Intarapak, 2009) ที่ระบุว่า ภาครัฐควรให้ความส�ำคัญ
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของหอกระจายข่าว ทั้งด้านงบประมาณ การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
การบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ เช่น การจัดประกวดหอกระจายข่าวดีเด่น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) ผลการวิจัย พบว่า สื่อท้องถิ่นมีศักยภาพในการสื่อสารสุขภาพ แต่มีอุปสรรคในการสื่อสาร
สุขภาพ ด้านขาดงบประมาณในการด�ำเนินงาน ส่งผลให้การด�ำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การแก้ไขปัญหาอาจท�ำได้ โดยการที่ภาครัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือจัดสรรงบประมาณที่แน่นอนให้กับสื่อ
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามความเหมาะสม
2) ผลการวิจัย พบว่า สื่อท้องถิ่นมีศักยภาพในการสื่อสารสุขภาพ แต่มีอุปสรรคในการสื่อสาร
สุขภาพ ด้านความรูข้ องสือ่ ท้องถิน่ ประชาชนทัว่ ไปยังมีความรูเ้ กีย่ วกับสือ่ ท้องถิน่ น้อยการแก้ไขปัญหา
อาจท�ำได้ โดยการจัดอบรมให้ความรู้สื่อเกี่ยวกับสื่อท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
3) ผลการวิจัย พบว่า สื่อท้องถิ่นมีศักยภาพในการสื่อสารสุขภาพ แต่มีอุปสรรคในการสื่อสาร
สุขภาพ ด้านตัวสือ่ เอง นักสือ่ สารสุขภาพยังมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสือ่ ท้องถิน่ น้อย การแก้ไขปัญหา
สามารถท�ำได้ โดยปลูกฝังและอบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ของสื่อท้องถิ่นให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก นักจัดรายการวิทยุชุมชน ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ ผู้รับผิดชอบ
การออกอากาศ หอกระจายข่าว เป็นต้น เพื่อให้นักสื่อสารมวลชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่
การน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตน
4) ผลการวิจัย พบว่า ผู้เปิดรับสารของสื่อบางประเภทลดจ�ำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่
วิทยุกระจายเสียงคลื่น การแก้ไขปัญหา อาจท�ำได้โดยการพัฒนาเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ อาทิ การ
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แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

ปรับปรุงเทคโนโลยีการส่งกระจายเสียงให้ชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และได้เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ
5) ผลการวิจัย พบว่า สื่อท้องถิ่น ยังขาดความน่าสนใจ เนื่องจากน�ำเสนอโฆษณามากเกินไป
ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้รับสาร การแก้ไขปัญหาอาจท�ำได้โดยการปลูกฝังจรรยาบรรณ และ
สร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนในการตรวจสอบโฆษณา ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
6) ผลการวิจยั พบว่า ผูน้ ำ� ชุมชนมีความรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดเรือ่ งสุขภาพผ่านหอกระจาย
ข่าวน้อย ควรมีการจัดอบรมให้กบั ผูน้ ำ� ชุมชนหรือผูใ้ หญ่บา้ น เพือ่ ให้มคี วามรู้ และเทคนิคในการสือ่ สาร
สุขภาพให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพในภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน ความต่างของการสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น
2) การวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาวิจยั เปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่างการสือ่ สาร
สุขภาพของสือ่ ท้องถิน่ แต่ละประเภท อาทิ หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ วิทยุกระจายเสียงคลืน่ หลัก วิทยุชมุ ชน
เคเบิลทีวีท้องถิ่น และหอกระจายข่าว เพื่อแสวงหาสื่อท้องถิ่นที่สามารถน�ำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงลึก
3) การวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาเพือ่ วิเคราะห์เนือ้ หาของรายการ วิเคราะห์โฆษณา
เพื่อดูความเหมาะสมในเชิงคุณภาพของเนื้อหาสื่อเพื่อสุขภาพ
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