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งานวิจัยนี  ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบท และองคป์ระกอบของการเล่าเรื่อง  ในการสื่อสาร

สขุภาพของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผ่านสือ่ออนไลน ์ประชากร คือ สือ่ออนไลน์
ที่ สสส. ใชเ้ป็นสื่อสุขภาพโดยผ่านทางยูทูป ช่อง SocialMarketingTH ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน จ านวน 
102 เรือ่ง 1,742 ไฟล ์แบง่เป็น 15 หมวดหมู่ ตามการจดัหมวดหมู่บนคลงัความรูข้อง สสส. กลุม่ตวัอยา่ง คือ สื่อ
ออนไลน ์จากช่อง SocialMarketingTH ผา่นทางยทูปู หมวดละ 1 เรือ่ง รวมจ านวน 15 เรือ่ง โดยคดัเลอืกจากสือ่
ออนไลนเ์รื่องที่มีจ านวนผูเ้ขา้ชมสงูที่สดุในแต่ละหมวด  จากนัน้ วิเคราะหเ์นือ้หาสขุภาพ (Content Analysis) 
ตามมิติการดูแลสขุภาพแบบองคร์วม 4 มิติ ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ และ การวิเคราะห์
องคป์ระกอบของการเลา่เรื่อง ตามทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narrative Theory) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
การเลา่เรือ่งที่สอดคลอ้งกบัการดแูลสขุภาพแบบองคร์วมทัง้ 4 มิติ และใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบของการ
เลา่เรือ่ง ซึง่เป็นตวัละครหลกัที่กระท าผิดและผลที่เกิดขึน้จากการกระท าความผิดนัน้ มีการวิเคราะหค์วามขดัแยง้ 
ทัง้ความขัดแยง้ภายในจิตใจ ความขดัแยง้ระหว่างคนกับคน และความขดัแยง้ภายนอก นอกจากนี ้ยงัไดใ้ห้
ความส าคัญกับการวิเคราะห์ตัวละคร ที่เน้นด้านครอบครวั ที่ท าให้เกิดผลที่ตามมาของการกระท า  โดยมี
สญัลกัษณพ์ิเศษที่เป็นรูปภาพ ทา่ทาง และการใชเ้สยีง เขา้มาเลา่เรือ่ง ใหเ้กิดความนา่สนใจ 
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The objective of this research is to study the context and the elements of storytelling in 

communicating the health of the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) through online 
media. The population consisted of the online media that ThaiHealth used as health media through 
YouTube and SocialMarketingTH channel from 2012 to the present. There were a total of 102 stories, 
1,742 files, divided into 15 categories, according to the classification on the Resource Center of the 
ThaiHealth. The sample group is the online media from SocialMarketingTH channel via YouTube, with 
one story in each category, with a total of 15 stories, selected from online media with the highest 
number of views for each category. Then, the content analysis, based on the dimensions of holistic 
health care in four dimensions, included body, mind, society and spirit, and the analysis of the 
elements of storytelling, based on Narrative Theory. The study found that the sample group told 
stories consisting of four dimensions of holistic health care and gave importance to the storytelling 
elements, in which the main character who committed the crime and the consequences of the 
offense using conflict analysis to deal with conflicts in the mind, between people and external 
conflicts. Also, giving importance to family-oriented character analysis and causing the 
consequences of actions, with special symbols that are images, the voice to tell the story and to 
make it interesting. 
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งานวิจยัฉบบันี ้ส าเรจ็ลลุว่งไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยความกรุณาอยา่งสงูจากท่านอาจารย  ์ดร. ปรชัญา เป่ียม
การุณและท่านผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวัส หนูทอง ผูใ้หค้  าปรึกษางานชิน้นีด้ว้ยความปรารถนาดีเสมอมา 
ขอขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรฐั ภกัดีรณชิต ประธานหลกัสตูร ผูค้อยชีแ้นะและใหค้วามช่วยเหลือ
ตลอดจนค าแนะน าดว้ยความเมตตาตอ่ศิษย ์ผูว้ิจยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาเป็นอยา่งสงู 
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และท่านกรรมการสอบวิทยานิพนธท์ุกท่านที่ใหค้  าแนะน าตลอดจนขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขใหง้านชิน้นี ้
ออกมาสมบรูณท์ี่สดุ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรูด้า้นการสื่อสาร
วิทยาศาสตรแ์ละสขุภาพ ผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชนใ์หเ้กิดแก่สงัคมโดยรวมมากที่สดุ 

ขอขอบพระคณุบคุลากรวิทยาลยันวตักรรมและสื่อสารสงัคมทกุท่านท่ีช่วยสนบัสนนุการด าเนินงานทกุ
ขัน้ตอนดว้ยความใสใ่จจนท าใหก้ารสอบทกุขัน้ตอนบรรลคุวามส าเรจ็ทกุประการ 

ประการส าคญั ตอ้งขอขอบคณุเพื่อนรว่มรุน่ทกุท่าน ที่รว่มฝ่าฟัน รว่มทกุขร์ว่มสขุ ใหก้ าลงัใจกนัและกนั
เสมอ จนการเรยีนส าเรจ็ดว้ยดีตามที่มุง่หวงั 

ทา้ยที่สดุนี ้ขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อและคณุแมเ่ป็นอย่างสงูที่อบรมสั่งสอน ดว้ยความรกัและความ
ใสใ่จ ใหก้ าลงัใจตลอดเวลา จนกระทั่งประสบความส าเรจ็ดงัเช่นทกุวนันี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือมุ่งสู่เปา้หมายยทุธศาสตรช์าติ ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุข เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานท่ีมีภารกิจส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบสุขภาพของ
ประเทศ จึงมีการจดัท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติท่ีควบคู่กันมากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติมาทุกระยะ อีกทัง้ใหส้ามารถน าแผนฯลงสู่การปฏิบตัิไดอ้ย่างเกิดประสิทธิผลต่อ
เป้าหมายดา้นการพฒันาระบบสุขภาพของประเทศต่อไป (คณะกรรมการอ านวยการจดัท าแผน
แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ, 2559)  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ หรือท่ีรูจ้ดัโดยการทั่วไปว่า สสส. คือ
หน่วยงานภายใต้ก ากับรัฐ  ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการสร้างสรร กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานในสังคม เพ่ือใหค้นไทยเกิดสุขภาวะทัง้ 4 ดา้น กาย จิต ปัญญา สังคม ตลอดจนร่วม
สรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่สขุภาวะในประเทศไทยใหน้า่อยู ่ 

กรอบแนวคดิในการท างานของ สสส. มุง่เนน้การเสรมิและสานพลงัองคก์รเครือข่ายทัง้รฐั 
เอกชน และภาคประชาสงัคม และชุมชนทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งสู่การสรา้งสุขภาวะท่ีดีใหก้ับสังคมไทย
รว่มกนัอย่างแข็งแกรง่ เช่นนัน้แลว้ การบรรลเุปา้หมายเชิงยทุธศาสตร ์จึงควรเกิดจากการท่ี สสส. 
ตอ้งเป็นผู ้“จุดประกาย กระตุน้ สานและเสริมพลงั บุคคลและองคก์รทุกภาคส่วน” ซึ่งมิใช่งานท่ี 
สสส. จะเป็นผูป้ฏิบตัิโดยตรง โดยเป้าหมายเชิงยุทธศาสตรนี์เ้ป็นทัง้เป้าหมายท่ีตอ้งบรรลุรว่มกัน 
และเป็นเสมือนดงัเครื่องมือและแนวทางการเรียนรูส้  าหรบัการท างานร่วมกันของภาคีสสส. และ
รว่มกนัพฒันาขอ้มลูท่ีใชบ้ง่ชีค้วามกา้วหนา้ของการท างาน  

โดยผลการด าเนินงานของ สสส. ท่ีผ่านมา จะใหค้วามส าคญักบัการประเมินผลและการ
พฒันาการท างานในทกุระดบัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรเงิน
เพ่ือสนบัสนนุโครงการและกิจกรรม พ.ศ. 2554 ท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารแผนจดัใหมี้การ
ประเมินผลลพัธข์องแผนอยา่งนอ้ยหนึ่งครัง้ตอ่สามปีและรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารทราบ ใน
ปี 2557 ส านักงานจึงไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการด าเนินงานในระดบัแผนทัง้ 15 แผน ระหว่าง
ชว่ง พ.ศ. 2555 - 2557 และไดจ้ดัท าเป็น “รายงานวิเคราะหผ์ลการประเมินแผนหลกั สสส. 2555 - 
2557” โดยส านักงานไดแ้ต่งตัง้คณะท างานก ากับการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหลัก 
สสส. พ.ศ. 2555-2557 เพ่ือเป็นกรรมการกลางท่ีมีบทบาทดา้นสนับสนุน เช่ือมโยงและควบคุม
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มาตรฐานการประเมินของแตล่ะแผนใหมี้ความสอดคลอ้งทัง้ดา้นยทุธศาสตรก์ลไกการด าเนินงาน 
และผลปฏิบัติการ โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือน าผลการประเมินนีไ้ปใช้ในการปรบัปรุง พัฒนา และ
วางแผนการด าเนินงานในระยะ 3 ปีตอ่ไป 

ดว้ยเหตนีุ ้รูปแบบการส่ือสารเก่ียวกับสุขภาพของ สสส. จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยให้
การรบัรูด้า้นสขุภาพของประชาชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัจะชว่ยใหเ้กิดความเขา้ใจอนั
ดีระหว่างผูส้่งสารในฐานะองคก์รระดบัชาติกับผูร้บัสารคือประชาชนโดยรวม ซึ่งส่ือออนไลนใ์นมี
อิทธิพลอย่างมากในชีวิตประจ าวันของทุกกลุ่มวัย โดยจากการส ารวจในปัจจุบันเก่ียวกับส่ือ
ออนไลนพ์บว่า คนไทยใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉล่ีย 7.2 ชั่วโมงต่อวนั โดย 77.1% เขา้ถึงผ่านสมารท์โฟน
จนเริ่มเกิดสงัคม "เครือข่าย" (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) ผูศ้กึษาจึงเล็งเห็นความส าคญัในถ่ายถอด
ขอ้มลูสขุภาพของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผา่นการใชส่ื้อออนไลน์
ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงมิติการถ่ายทอดขอ้มูลดา้นสุขภาพของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการใชส่ื้อออนไลนใ์นการสรา้งเสริมสุขภาพในยุค
ปัจจบุนั 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือศกึษาบรบิทการส่ือสารสขุภาพในมิติการดแูลสขุภาพแบบองคร์วมท่ี สสส. ใช้
ในการส่ือสารสขุภาพผา่นส่ือออนไลน ์

2. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของการเล่าเรื่องในการส่ือสารสุขภาพของ สสส. ผ่านส่ือ
ออนไลน ์

ความส าคัญของงานวิจัย 
เพ่ือศึกษาบริบท และองคป์ระกอบของการเล่าเรื่อง ท่ีสสส.ใช้ในช่วง ปี 2555-2562 

ช่องทางส่ือออนไลน ์(SocialMarketingTH) ผ่าน Youtube เพ่ือช่วยสะท้อนการท างานดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพโดยการใชส่ื้อออนไลนใ์หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจยันีมุ้่งศึกษาบริบท และองคป์ระกอบของการเล่าเรื่อง ท่ีสสส.ใชใ้นช่วง ปี 

2555-2562 ชอ่งทางส่ือออนไลน ์(SocialMarketingTH) ผา่น Youtube 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ส่ือออนไลนท่ี์ส านกังานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) ใชใ้นการส่ือสาร

สขุภาพในชว่ง ปี 2555-2562 ชอ่งทางส่ือออนไลน ์(SocialMarketingTH) ผา่น Youtube 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
1. ส่ือสุขภาพ ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารดา้นสุขภาพ อันมีความมุ่งหมายเพ่ือส่งสารดา้น

สขุภาพไปยงัผูร้บัสาร เพ่ือใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ หรือความปรารถนาดีท่ี สสส. มีตอ่ผูร้บัสาร 
2. ส่ือออนไลน์ ส่ือดิจิทลัท่ี สสส. ใชเ้ป็นเครื่องมือในการส่ือสารระหว่างเครือข่ายทาง

สงัคม (Social Network) ผา่นทาง Youtube ช่อง SocialMarketingTH (สสส.)  
3. องคป์ระกอบของการเล่าเร่ือง คือ เนือ้หาเก่ียวกบัสขุภาพ และองคป์ระกอบส าหรบั

การสรา้งส่ือสขุภาพท่ีปรากฎในส่ือ ไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้นโรคตา่งๆ ขอ้มลูการส่งเสรมิสขุภาพ ตลอดจน
การให้ความรูแ้ละสถานการณ์สุขภาพผ่านส่ือต่างๆ การใช้แสง สี และอารมณ์ท่ีมีส่วนสรา้ง
ความส าเรจ็ในการส่ือสารผา่นส่ืออนไลน ์

4. เนือ้หาส่ือออนไลนท์ีเ่ผยแพร่โดย สสส. ดังนี ้ 
1) สรุา 
2) ยาสบู 
3) อบุตัเิหต ุ
4) การออกก าลงักาย 
5) โรคภยัไขเ้จ็บ 
6) อาหารการกิน 
7) สขุภาพจิต 
8) ระบบสาธารณสขุ 
9) สขุภาพรา่งกาย 
10) สภาพแวดลอ้ม 
11) สขุภาวะเดก็และเยาวชน 
12) สขุภาวะครอบครวั 
13) สขุภาวะคนวยัท างาน 
14) สขุภาวะผูส้งูวยั 
15) สขุภาวะชมุชนและสงัคม 
 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้  าเสนอตามหวัขอ้
ตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือออนไลน ์
1.1 ความหมายของส่ือออนไลน ์
1.2 ประเภทของส่ือออนไลน ์

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรบัส่ือ 
2.1 ความหมายของการส่ือสาร 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรบัขา่วสาร 
2.3 กระบวนการในการเลือกรบัขา่วสาร 
2.4 ทฤษฎีการเลือกและการแสวงหาขา่วสาร 
2.5 พฤตกิรรมการเลือกเปิดรบัและแสวงหาขา่วสาร 

3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการเลา่เรื่อง 
3.1 ความหมายของการเลา่เรื่อง 
3.2 องคก์ระกอบของการเลา่เรื่อง 

4. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตแิละแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ 
4.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
4.2 แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ 
4.3 แนวทางการพฒันาระบบสขุภาพตามแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ 

5. แนวคดิการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม  
5.1 ความหมายของสขุภาพองคร์วม 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับส่ือออนไลน ์
1.1 ความหมายของส่ือออนไลน ์

ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกับ Social Media หรือ ส่ือสงัคม 
หมายถึง ส่ือกลางท่ีให้บุคคลทั่วไป  มีส่วนร่วมสรา้งและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ  ผ่าน
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อินเทอรเ์น็ตได ้ส่ือเหล่านีเ้ป็นของบริษัทต่างๆ ให้บริการผ่านทางเว็บไซตข์องตน เช่น เฟซบุ๊ก
(Facebook) ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อา่นวา่ ไฮ-ไฟ้) ทวิตเตอร ์(Twitter) และ วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ 

พิชิต วิจิตรบญุยรกัษ ์ไดน้ิยามไวว้่า ส่ือ ในรูปแบบสงัคมออนไลน ์คือ สิ่งท่ีผูส้ง่สารน า
สารออกไปยงัผูร้บัสาร อาจปรากฎในรูปแบบออนไลน ์ 

ดังนั้น สรุปได้ว่า ส่ือออนไลน์ คือ ส่ือกลางท่ีคนทั่ วไปใช้ในการส่งและรับข้อมูล 
ตลอดจนความเห็น หรือส่ือตา่งๆ ผา่นสญัญาณไรส้าย 

1.2 ประเภทของส่ือออนไลน ์
ส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) แบง่ประเภทไดด้งันี ้(สภุาวรรณ ์นวลนิล, 2557) 

1) บล็อก เป็นการลดรูปจากค าว่า Weblog ซึ่งเป็นระบบจัดการเนือ้หาของส่ือ
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความหรือท่ีเรียกว่า “โพส” แล้วท าการเผยแพร่ได้
โดยง่าย การเรียงเนือ้หาจะเรียงจากเนือ้หาใหม่มาก่อน (Chronological Order) ส าหรบัการมี
บล็อกขึน้มาเพ่ือเปิดโอกาสใหใ้คร ๆ ท่ีมีความสามารถดา้นตา่ง ๆ สามารถเผยแพรค่วามรูด้งักล่าว
ดว้ยการเขียนไดอ้ยา่งเสรี ไมมี่ขีดจ ากดัเรื่องเทคนิคในอดีตอีกตอ่ไป 

2) Twitter เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อกท่ีจ ากัดตวัอักษรของการโพสตแ์ต่ละครัง้ 
เป็นท่ีนิยมขึน้มาอย่างว่องไว จนท าให ้Twitter เพิ่มฟีเจอรท่ี์ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถบอกไดว้่า ตอนนี้
ก าลงัท าอะไร หรือคือการน า Microblog เขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งดว้ยนั่นเอง 

3) Social Network จากช่ือสามารถแปลไดว้่า เครือขา่ยท่ีเช่ือมโยงบคุคลหลาย ๆ 
คน โดยผูใ้ชจ้ะเริ่มตน้สรา้งตวัตนในส่วนของ “Profile” ซึ่งประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนตวั รูป บนัทึก
เหตกุารณต์า่งๆ หรือการใสภ่าพเคล่ือนไหว 

4) Media Sharing เป็นเว็บไซต์ท่ีเปิดโอกาสใส่รูปหรือภาพเคล่ือนไหว หรือ
ขอ้ความตา่งๆ เพ่ือแบง่ปันใหเ้ครือขา่ยตา่งๆ เชน่ ครอบครวั เพ่ือน หรือเผยแพรไ่ปยงัสาธารณชน  

5) Social News and Bookmarking เป็นเว็บเช่ือมโยงไปท่ีบทความหรือเนือ้หา
บนโลกออนไลน ์เปิดโอกาสใหส้ามารถสรา้ง Bookmark เนือ้หาหรือเว็บไซตท่ี์ช่ืนชอบ โดยไมข่ึน้อยู่
กบัเครื่องคอมพิวเตอรเ์ครื่องใดเครื่องหนึ่ง แตส่ามารถทาผา่นออนไลน ์และเนือ้หาท่ีทา Bookmark 
ไวน้ัน้ สามารถท่ีจะแบง่ปันใหค้นอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย 

6) Online Forum ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เป็นสถานท่ีท่ี
ใหค้นเขา้มาพูดคยุในหวัขอ้ท่ีสนใจ อาจเป็นเรื่อง เพลง หนงั การเมือง กีฬา สุขภาพ หนงัสือ การ
ลงทนุ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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2. แนวคิดที่และทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับส่ือ 
2.1 ความหมายของการส่ือสาร 

การส่ือสาร ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Communication ซึ่งไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว้
ตา่งกนัดงันี ้

คารล์ ไอ โฮฟแลนด ์(Carl l. Hoveland) และคณะ (อ้างถึงใน ชนกพร รักษ์เจริญ
โรจน,์ 2554, น. 12) ใหค้วามเห็นว่า การส่ือสาร คือขัน้ตอนท่ีคนหนึ่งคน (ผูส้่งสาร) ส่งสาร (ภาษา
พดูหรือภาษาเขียน) เพ่ือปรบัเปล่ียนการกระท าของบคุคลอ่ืนๆ (ผูร้บัสาร) วิลเบอร ์ซแรมม ์(Wilbur 
Schramm) กล่าวว่าการส่ือสาร คือ การมีความเข้าใจร่วมกันต่อเครื่องหมายท่ีแสดงข่าวสาร 
(Information Signs)  

ชารล์ส์ อี ออสกูด (อ้างถึงใน ชนกพร รักษ์เจริญโรจน์ , 2554, น. 12) กล่าวว่า 
ความหมายโดยทั่วไป การส่ือสารจะเกิดขึน้เม่ือฝ่ายหนึ่ง คือผูส้่งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือ
ผูร้บัสาร โดยใชส้ญัลกัษณต์า่งๆ ซึ่งถกูสง่ผา่นส่ือท่ีเช่ือมระหวา่งสองฝ่าย 

จากความหมายและค านิยามต่างๆ เก่ียวกับการส่ือสารท่ีกล่าวมาทั้งหมดข้างตน้ 
ผูว้ิจยัไดส้รุปวา่ การส่ือสาร คือกระบวนการของการถ่ายทอดขา่วสาร (Message) จากคน คนหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่า ผูส้่งสาร (Source) ไปอีกฝ่ายหนึ่งท่ีเรียกวา่ ผูร้บัสาร (Receive) โดยผ่านส่ือ (Channel) 
เพ่ือสรา้งความเขา้ใจร่วมกันโดยมีการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมและมีวิธีจูงใจผ่านช่องทางการ
ส่ือสารไปยังผู้ร ับสารเพ่ือให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารในการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมบางประการของผูร้บัสาร 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
เมอรร์ลล ์และโลเวนสไตน ์(Merill & Lowenstein, 1971 อา้งถึงใน พีระนนัท ์บูรณะ

โสภณ , 2537, น. 30) กล่าวไว้ว่าบทบาทของส่ือมวลชนท่ีเก่ียวข้องทั้งในส่วนของบุคคล ผู้รับ
ขา่วสาร และสงัคม บทบาทดงักล่าวนีจ้ะสมัฤทธ์ิผลมากนอ้ยเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กบัพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารของประชาชนแรงผลักดันใดบุคคลหนึ่งเลือกรับส่ือนั้น โดยมีปัจจัยพืน้ฐาน 4 
ประการคือ 

1) ความเหงา ในยามท่ีภาวะบุคคลอยู่ในความเหงา ส่ือมวลชนเป็นเพ่ือนไดดี้ 
เพราะไมถ่กูสรา้งความกดดนัแก่ผูร้บัสาร 

2) ความใครรรู ้มนษุยท์ุกคนอยากรูอ้ยากเห็น โดยเริ่มจากสิ่งท่ีอยู่ใกลต้วัท่ีสุดไป
จนถึงสิ่งท่ีอยูห่า่งตวัเองมากท่ีสดุเป็นล าดบั ซึ่งส่ือมวลชนสามารถท่ีจะตอบสนองในสิ่งเหลานีไ้ด ้

3) เพ่ือตนเอง คนทกุคนจะใชข้่าวสารใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ตวัเอง ทัง้ในแง่ของการ
เสรมิสรา้งบารมี การชว่ยใหเ้กิดความสะดวกสบาย  
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4) การมีลกัษณะเฉพาะ ผูร้บัสารจะคน้หาลกัษณะเฉพาะทางอย่างท่ีสนองความ
ตอ้งการของตน 

ชนกพร รกัษเ์จรญิโรจน ์(2554, น. 14) ข่าวสารเป็นส่วนหนึ่งท่ีคนเราใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจต่างๆ ดังนั้นความตอ้งการข่าวสาร จะมีปริมาณเพิ่มขึน้ เม่ือบุคคลนั้นตอ้งการข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจห นอกจากนัน้ข่าว ยังคงเป็นสิ่งท่ีท าใหผู้เ้ปิดรบัสารมีความทันเหตุการณ ์
ดงัท่ีชารล์ส ์เค อทัคิน (Atkin, 1973, p. 208) ไดบ้อกไวว้่า การท่ีคนเปิดรบัข่าวสารในปริมาณมาก
ย่อมมีความรอบรู ้อาจกล่าวไดว้่ามีความรูค้วามเขา้ใจในสภาวะต่าง ๆ และเป็นคนทนัเหตกุารณ์
กวา่บคุคลท่ีปิดรบัขา่วสารในปรมิาณท่ีนอ้ย 

อย่างไรก็ตาม คนทกุคนจะไม่รบัข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านเขา้มามาสู่ตนทัง้หมด แตจ่ะ
คัดกรองอยู่ตลอดเวลา ข่าวสารท่ีสนองความตอ้งการของผู้รบัการได้เป็นข่าวสารท่ีก่อให้เกิด
ความส าเรจ็ในการส่ือสาร (กิตมิา สรุสนธิ, 2557)  

2.3 กระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร 
โจเซฟ ที แคลปเปอร ์(Klapper, 1960, p. 19-25 อา้งถึงในชนกพร รกัษ์เจริญโรจน์, 

2554, น.14) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการเลือกรบัข่าวสารหรือเปิดรบัข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่อง
กรองขา่วสารในการรบัรูข้องมนษุย ์ซึ่งประกอบดว้ยการกลั่นกรอง 4 ขัน้ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแตอนแรกในการเลือกสรร
ช่องทาง ในการการส่ือสารนัน้บุคคลจะเลือกเปิดรบัส่ือและข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยู่ดว้ยกัน
หลายๆแหลง่  

2) การเลือกสนใจ (Selective Attention) ผู้รบัสารจะคัดสรรตามความคิดเห็น
เห็นหรือตามท่ีตนเลือกสนใจ เพ่ือสนบัสนนุความเช่ือเดมิทศันคตเิดมิท่ีมีอยู่  

3) การเลือกรบัรูแ้ละตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
เม่ือผูร้บัสารท าการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสาร ไม่ไดห้มายถึงว่าผูร้บัข่าวสารจะรบัรูข้่าวสารทัง้หมดตาม
ความตัง้ใจของผูส้่งสาร เน่ืองดว้ยบคุคลแตล่ะคนจะเลือกรบัรูแ้ละตีความในแตล่ะสารแตกตา่งกนั
ไปตามความเช่ือ ความสนใจ ทศันคติ ประสบการณ์ ความตอ้งการ ความคาดหวงั หรือตลอดจน
แรงจงูใจดว้ย 

4) การเลือกจ า (Selective Retention) บคุคลจะเลือกจ าในส่วนท่ีตรงความสนใจ 
ความเช่ือของตน ข่าวสารท่ีคนมกัเลือกจ านัน้ มกัช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนนุความรูส้ึกนึกคิดเดิมท่ี
แตล่ะคนมีอยูใ่หช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
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2.4 ทฤษฎีการเลือกและการแสวงหาข่าวสาร 
พิชญาพร ประครองใจ (2558, น. 40-42) กล่าวว่า หลักทั่วไปของการเลือก การให้

น าหนักความส าคญักับข่าวสารของนักวิชาการขึน้อยู่กับการใชค้วามพยายามนอ้ยท่ีสุด (Least 
effect) และผลของสิ่งท่ีได ้(Promise of reward) ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบการเลือกรบัข่าวสาร ดงั
สมการ นี ้(Schramm, 1973, p. 6)  

 

การเลอืกรบัขา่วสาร = 
สิง่ตอบแทนที่คาดหวงั 

ความพยายามที่ตอ้งใช ้

 

แนวโนม้ในการเปิดรบัข่าวสารท่ีใชค้วามพยายามนอ้ยเช่นข่าวสารต่างท่ีอยู่ใกลต้วั 
สามารถเลือกรบัและใหป้ระโยชนด์า้นสาระแก่ตนเองไดใ้นการเลือกรบัข่าวสารนัน้อาจมีสาเหตุ
อ่ืนๆประกอบอีกเช่นประสบการณต์า่งกนัความสามารถในการประเมินสารประโยชนข์องข่าวสาร 
สถานภาพตลอดจนสภาวะทางสงัคมและจิตใจของแตล่ะคน 

การกลั่ นกรองข่าวสาร (Filters) ในการรับรู ้ของมนุษย์เราแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ ์ความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ ความรูส้ึกนึกคิด ฯลฯ ของแตล่ะคน ประกอบดว้ย
ตวักลั่นกรอง ดงันี ้(พีระ จิระโสภณ, 2535, น. 19)  

ประการแรก การเลือกรับและเลือกให้ความสนใจผู้รับสารจะรับสารจาก
แหล่งข่าวหรือผู้ส่งสารต่างๆจ านวนมากมาย ยังพบกรอบเรื่องเวลา และความสามารถในการ
เปิดรบัสาร หมายรวมไปถึง ความพึงพอใจ จากแหล่งสารดว้ย (กาญจนา แกว้เทพ, 2544, น. 112-
113)  

ป ระ ก า ร ท่ี ส อ ง  ก า ร เลื อ ก ตี ค ว าม  (Selective perception or Selection 
interpretation) ผู้รับสารแต่ละคนจะมีการตีความหมายเนื ้อสารนั้นแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ของแต่ละคนและท่ีส าคัญการเลือกจ า (Selective retention) เป็นการเลือกจ าใน
สว่นท่ีตรงกบัความสนใจ 

โดยสรุปการเลือกและการแสวงหาข่าวนัน้นอกจากเพ่ือสนบัสนนุทัศนคติและความ
เช่ือท่ีมีอยูแ่ลว้ ยงัเป็นการแสวงหาเพื่อการน าไปใชป้ระโยชนท์างอ่ืนๆอีกดว้ย 

2.5 พฤตกิรรมการเลือกเปิดรับและแสวงหาข่าวสาร 
1) การเลือกสรรในการรบัสาร 

กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ข่าวสารในการรบัรูข้อง
มนษุยเ์รา ซึ่งประกอบดว้ยการกลั่นกรอง 3 ขัน้ ดงันี ้
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1.1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Exposure or selective attention) 
หมายถึง แนวโนม้ท่ีผูร้บัสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรบัขา่วสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดท่ีมีอยูด่ว้ยกนั
หลายแหล่ง เช่น การเลือกซือ้อ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหนึ่ง เลือกเปิดวิทยกุระจ่ายเสียงสถานี
ใดสถานีหนึ่งหรือเลือกชมวิทยโุทรทศันช์อ่งใดช่องหนึ่งเป็นตน้ 

ทฤษฎีเก่ียวกับการเลือกเปิดรบันีไ้ดมี้การศึกษาวิจยักันอย่างกวา้งขวาง 
และพบวา่การเลือกเปิดรบัขา่วสารมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ  

ดงันัน้การท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักล่าวไดก็้ตอ้งแสวงหาข่าวสาร
หรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกับความคิดเดิมของตน อย่างไรก็ดี ทฤษฎีว่าดว้ยการเลือก
เปิดรบัขา่วสารท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติเดิมนี ้บางครัง้ตอ้งพิจารณารว่มกบัปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย เช่น เรา
อาจจะพบว่าผู้นิยมพรรคการเมืองหนึ่งชอบไปฟังการปราศรยัหาเสียงของพรรคการเมืองฝ่าย
ตรงกันขา้ม พฤติกรรมเช่นนีอ้าจเป็นเพราะบุคคลผูน้ัน้ตอ้งการรบัรูข้อ้มลูจากฝ่ายตรงกนัขา้มเพ่ือ
เป็นประโยชนใ์นการปกป้องความเช่ือของตนเองก็ได ้หรืออาจจะเป็นเหตุผลอ่ืน เช่น เพ่ือความ
สนุกสนานบนัเทิงหรือเพราะสนใจใจเรื่องนั้นเป็นพิเศษ เป็นตน้ แต่โดยทั่วไปแลว้ในการเปิดรบั
ขา่วสารมกัจะเลือกรบัสิ่งท่ีสนบัสนนุความคิดเดมิของตนเสมอ 

1.2) การรับ รู ้และการเลือกตีความ (Selective perception or selective 
interpretation) เป็นกระบวนการกลั่นกรองชัน้ต่อมา เม่ือบุคลากรเลือกเปิดรบัข่าวสารจากแหล่ง
หนึ่ง ผูร้บัสารแตล่ะบคุคล จะตีความสารชิน้เดียวกันไม่ตรงกนั ความหมายของข่าวสารท่ีส่งไปถึง
จงึมิไดเ้ป็นอยู่ท่ีตวัอกัษร รูปภาพ หรือค าพดูเทา่นัน้ แตอ่ยู่ท่ีผูร้บัสารท่ีจะเลือกรบัรูห้รือตามทศันคติ 
หรือสภาวะอารมณข์ณะนัน้ เป็นตน้ 

1.3) กระบวนการเลือกจ า (Selective retention) เป็นการโน้มน้าวเพ่ือการ
เลือกจ าสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกับความสนใจ หรือความเช่ือของตน แ (Allport & Postman, 1947) 
ท่ีมีการอา้งถึงกนับ่อยก็คือ การศึกษาถึงการถ่ายทอดข่าวลือจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ซึ่งพบว่า
ผูร้บัมักจะถ่ายทอดเรื่องราวต่อไปยงัคนอ่ืนๆ ไม่ครบถว้นเหมือนท่ีรบัมา ซึ่งคนเรามักจะเลือกจ า
สารบางสว่น แลว้เลา่ตอ่ เฉพาะในสว่นท่ีตนสนใจหรือเราตอ้งการเลา่เทา่นัน้  

2) การแสวงหาขา่วสาร 
แนววิธีการศึกษาเรื่องการแสวงหาข่าวสาร อาจจดัอยู่ในหวัขอ้เดียวกับแนวทาง

การศึกษาในเรื่องการน าไปใชร้ะโยชนต์ลอดจนไดร้บัความพอใจจากส่ือมวลชนได้ ทัง้นีเ้พราะมุ่ง
ศกึษาถึงความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนบุคคลต่างๆ ในการศกึษาเรื่องการใชบุ้คคลต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การเลือกบริโภคหรือเลือกแสวงหาข่าวสารจากส่ือมวลชน ในการศึกษาเรื่องการใชป้ระโยชนแ์ละ
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การไดร้บัความพึงพอใจนัน้ชีใ้หเ้ห็นว่าปัจเจกบุคคลเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อมวลชนเพ่ือนสนองความพึง
พอใจต่างๆของตนเอง ส าหรบัการ ศึกษาเรื่องการแสวงหาข่าวสารนีไ้ดเ้นน้ในเรื่องของพฤติกรรม
การเลือกเปิดรบัขา่สารวา่ มีปัจจยัอะไรบา้งในการตวัก าหนดท าไมบคุคลจงึเลือกหรือหลีกเล่ียงการ
รบัขา่วสารบางอยา่ง 

แอตคิน (Akin,1973) กล่าวว่า คนหนึ่งคนจะเลือกรบัข่าวสารใดจากส่ือมวลชน
ขึน้อยู่กับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหว่างผลรางวลัตอบแทนท่ีจะไดร้บั  กบัทรพัยากรท่ีใช ้และ
ภาระพนัผกูท่ีจะตามมา  

โดยสรุปกล่าวไดว้่าการแสวงหาข่าวสารหรือการเลือกรบัขา่วสารนัน้นอกจากเพ่ือ
สนับสนุนทัศนคติหรือความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิมแลว้ยังเป็นการแสวงหาเพ่ือการน าไปใชป้ระโยชน์
ในทางอ่ืนๆ เช่น เพ่ือใหมี้ความรูใ้ชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจแกปั้ญหาทัง้เพ่ือสนองความสนใจ
ส่วนบุคคลและเพ่ือความบนัเทิงเริงใจดว้ยนอกจากนีก้ารท่ีบุคคลใดจะตดัสินใจแสวงหาข่าวสาร
เฉยเมยต่อข่าวสารหรือหลีกเล่ียงการเปิดรบัข่าวสารนั้น ก็ขึน้อยู่กับการเปรียบเทียบถึงความ
พยายามท่ีใชแ้ละผลตอบแทนในการท่ีจะรบัรูข้า่วสารใดๆ ดว้ย 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่าเร่ือง 
3.1 ความหมายของการเล่าเร่ือง 

Walter (1984) กล่าวถึง การเล่าเรื่องเป็นเรื่องราวมีอ านาจท่ีจะรวมจุดเริ่มตน้ กลาง
และจดุสิน้สดุของการโตค้ารม (Argument) ไดแ้ละเป็นการกระท าเชิงสญัลกัษณ ์การเล่าเรื่องไม่มี
ประเภท ใด ๆ ซึ่งไมใ่ชส่ว่นหนึ่งในเรื่องราวของชีวิต 

กาญจนา แกว้เทพ (2544) กล่าวว่า การเล่าเรื่อง คือ ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดจินตนาการ 
(Imagination) และ ความเพลิดเพลิน การเล่าเรื่อง จะช่วยในการคน้หา น าเสนอเรื่องจริง โดยตอ้ง
มีวิธีเรียบเรียงและวิธีการเลา่เรื่องท่ีสอดคลอ้งกนั  

กลา่วไดว้า่ การเล่าเรื่อง มีจดุเริ่มตน้ และจดุสิน้สดุ ท่ีมีจินตนาการ ท าใหม้นษุยเ์ขา้ใจ
เรื่องราวตา่งๆไดดี้ขึน้ มีรูปแบบวิธีเรียบเรียงท่ีมีผลตอ่การโนม้นา้วใจมนษุย ์

3.2 องคก์ระกอบของการเล่าเร่ือง 
องอาจ สิงห์ล  าพอง (2557) ได้แบ่งวิธีการวิเคราะห์การเล่าเรื่อง โดยวิเคราะห์

โครงสรา้งการเล่าเรื่องออกเป็น 7 องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ โครงเรื่อง (Plot), แก่นเรื่อง (Theme), 
ความขดัแยง้ (Conflict), ตวัละคร (Character), ฉาก (Setting), สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol) และ
มมุมองใน การเลา่เรื่อง (Point of View)  
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กาญจนา แก้วเทพ (2554) กล่าวว่า การเล่าเรื่องนั้น คือวิธีการส่งมอบสารท่ีมี
องคป์ระกอบแนน่อนและชดัเจน 

Giannetti (1990) ไดอ้ธิบายไวว้่า “สมัยโบราณ มนุษยต์ิดต่อส่ือสารกันโดยการเล่า
เรื่องในหนังสือ ‘The Poetics’ ของอริสโตเติลไดจ้  าแนกการเล่าเรื่องบนัเทิงไว ้2 ลกัษณะ คือ การ
ท าการแสดง และการเลา่เรื่อง” 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัจงึไดส้รุปองคป์ระกอบของการเลา่เรื่องตามท่ีนิยม
ใชอ้ย่างเขา้ใจง่ายในปัจจบุนัดงันี ้1) วิเคราะหโ์ครงสรา้ง 2) วิเคราะหค์วามขดัแยง้ 3) วิเคราะหต์วั
ละคร 4) วิเคราะหแ์ก่นเรื่อง 5) วิเคราะห์ฉาก 6) วิเคราะห์สัญลักษณ์พิเศษ และ 7) วิเคราะห์
มมุมองในการเลา่เรื่อง 

ในการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องนั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานโยบาย
ภาพรวมระดบัชาตท่ีิสอดคลอ้งกบัการท าด าเนินงานของ สสส. โดยเริ่มจากการทบทวนแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบบั เพ่ือเช่ือมโยงมาถึงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะเห็น
ภาพการเช่ือมโยงกับนโยบายของ สสส.ท่ีจะท ามาสรา้งสรรคส่ื์อเพ่ือการสรา้งเสริมสุขภาพต่อไป 
ดงันี ้

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
4.1 สรุปสารส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 1-12  
ส าหรบัประเทศไทยไดมี้การพฒันาแผนของประเทศฉบบัแรก (พ.ศ. 2504-2509) 

: โดยมุง่ท่ีการเตบิโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) : ไดเ้ริ่ม

เนน้ใหเ้อกชนมีบทบาทในการพฒันาประเทศมากขึน้  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) และ ฉบบั

ท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) : ไดว้างแผนการพฒันาสงัคมควบคูไ่ปกบัการพฒันาเศรษฐกิจอีกดว้ย  
และจากนั้นมาสู่ยุคประชาธิปไตย ซึ่งมาท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) และฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-
2539)มุ่งเน้นการแก้ปัญหา สรา้งแผนระดับกระทรวงและมุ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง
พฒันาภมูิภาคมากขึน้  

จากนัน้เขา้สู่แหง่การเปล่ียนผ่าน ตัง้แตแ่ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
และฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) มุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคลเป็นศูนยก์ลาง เน้นหนักการมีส่วนร่วม 
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ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาต่อเน่ืองจนถึงแผนพัฒนาฯ.ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เกิดการ
วิเคราะหส์ถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ คือ ขาดความสามัคคีในสังคม และ
ระบบนิเวศนข์าดสมดลุ ภาวะโลกรอ้น ยาเสพติดสงูขึน้ สขุภาวะคนไทยลดลง การกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ท่ีตอ้งเตรียมพฒันาทรพัยากรบุคคล สังคม เศรษฐกิจเพ่ือรองรบัสถานการณ์
ปารเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งไปท่ี
หลกั “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ทัง้สามฉบบัก่อนหนา้ และยึด
หลกัความเตบิโตทางเศรษฐกิจ และขบัเคล่ือนภมูิปัญญาและนวตักรรม  

4.2 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
4.2.1 แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที ่1-12 

4.2.1.1 แผนการพัฒนา การสาธารณสุขฉบับที่ 1 (2504-2509) เน้นการ
เตบิโตของสถานบรกิารสาธารณสขุ มีการก่อสรา้งโรงพยาบาลใหม่ๆ   

4.2.1.2 แผนการพัฒนา การสาธารณสุขฉบับที่ 2 (2510-2514) มุ่งท่ีการ
วางแผนทรพัยากรบคุคล การปรบัปรุงบรกิารสาธารณสขุ 

4.2.1.3 แผนการพัฒนา การสาธารณสุขฉบับที่ 3 (2515-2519) มุ่งเนน้การ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตมากยิ่งขึน้ มุ่งเนน้การอนามยัแม่และเด็กการวางแผนครอบครวัและจ านวน
สถานบรกิารและการใหภ้มูิคุม้กนัโรคยงัไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย  

4.2.1.4 แผนการพัฒนา การสาธารณสุขฉบับที่ 4 (2520-2524) มุ่งการ
ปรบัปรุงและลดช่องว่างปัญหาสาธารณสขุ แกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ถกูสขุลกัษณะ ตลอดจน
ปัญหาขาดแคลนน า้สะอาดในการบริโภค เริ่มมี โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ แทนศนูยก์ารแพทย์
และอนามยั ตลอดจนมีการอบรมผสส. / อสม. ครัง้แรก 

4.2.1.5 แผนการพัฒนา การสาธารณสุขฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เนน้
การพฒันาชนบทอย่างผสมผสาน การมุง่การมีส่วนรว่มในระบบการสาธารณสขุมลูฐาน มุ่งใหเ้กิด
โรงพยาบาลระดบัอ าเภอครบทกุอ าเภอ ตลอดจนตัง้เปา้หมายทางสงัคมระยะยาว 20 ปี 

4.2.1.6 แผนการพัฒนา การสาธารณสุขฉบับที่ 6 (2530-2534) มุ่งพัฒนา
ใหเ้กิดสถานบริการสาธารณสุขให้ครบตามเป้าหมาย มุ่งเนน้ความส าคญัท่ีปัญหาสาธารณสุข
ใหม่ๆ ไดแ้ก่ เอดส ์อบุตัเิหต ุหวัใจ มะเรง็ สขุภาพจิต  
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4.2.1.7 แผนการพัฒนา การสาธารณสุขฉบับที่ 7 (2535-2539) พัฒนา
สถานีอนามยัให้เกิดเป็นจุดเช่ือมโยงของงานระบบสุขภาพดีถว้นหนา้ เนน้ท่ีการพัฒนาคณุภาพ
บรกิาร และการแกปั้ญหาขาดแคลนบคุลากรท่ีลาออกไปอยู่ภาคเอกชน  

4.2.1.8 แผนการพัฒนา การสาธารณสุขฉบับที่ 8 (2540-2544) ยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ความส าคัญเรื่องความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ มุ่ง
ความส าคญัของการใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพและมุง่ประสิทธิภาพ  

4.2.1.9 แผนพัฒนา สุขภาพแห่งชาติฉบับที่  9 (2545-2549) เน้นการ
ยกระดบัดา้นการสรา้งสขุภาวะ ตลอดจนพฒันาระบบสขุภาพทัง้ระบบ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัสขุภาพ 

4.2.1.10 แผนพัฒนา สุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) มุ่งการนอ้ม
น าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตวัขบัเคล่ือนเพ่ือการพฒันาสขุภาพและยึดหลกัการสขุภาพดี 

4.2.1.11 แผนพัฒนา สุขภาพแห่งชาติฉบับที่  11 (2555-2559) มุ่ งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบสุขภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้
ความส าคญักบัการยดึหลกัธรรมาภิบาล  

4.2.1.12 แผนพัฒนา สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งหมายให้เกิดการท่ี
สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิและการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือวางฐานรากของระบบสขุภาพ
ใหเ้ขม้แข็ง สามารถสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไดท้ัง้ในทางตรงและทางออ้ม  

4.3 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
 4.3.1 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) สู่การปฏิบัต ิ 
1) การขบัเคล่ือนดา้นการส่ือสารและการประชาสมัพนัธ ์เพ่ือสรา้งความรู ้ความ

เข้าใจ ให้บุคลากรในระบบสาธารณสุข องคก์ร ภาคีระบบสุขภาพ เข้าใจในสาระส าคัญของ
แผนการพัฒนา สุขภาพแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจนพรอ้มเขา้ร่วมในการ
ขบัเคล่ือนแผนสูก่ารปฏิบตั ิ 

2) สรา้งความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ 12 และนโยบายรฐับาล เขา้สู่แผน
ระดบัอ่ืนๆ  

3) ผู้บริหาร ทุกระดับ  ของหน่วยงานและภาคี ท่ี เก่ียวข้อง มุ่ง เน้นการให้
ความส าคญั เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงาน  

4) จดัตัง้คณะกรรมการ ควบคมุก ากับ การด าเนินการขบัเคล่ือนแผนการพฒันา
สขุภาพแหง่ชาตฉิบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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 5) ก าหนดระบบและกลไก ในการพัฒนากระบวนการยกร่างแผนการพัฒนา
สขุภาพฯ ฉบบัตอ่ไป 

5. แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 
5.1 ความหมายของสุขภาพองคร์วม 

สุรีย์ ธรรมมิกบวร (2554) กล่าวว่า สุขภาพองค์รวม (Holistic Health) เป็นการ
รวมกันของค าว่าสุขภาพ หรือ “Health” ซึ่งองคก์รอนามัยโลกไดใ้หค้  านิยามว่า ภาวะท่ีแสดงให้
เห็นถึงความสมบูรณ์ทัง้ทางกาย จิตใจ สังคม มิใช่เพียงแค่การไม่เป็นโรคเท่านัน้ ส่วนค าว่าองค์
รวม” หรือ Holism มาจากค าว่า Holos ในภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่า Whole หรือทัง้หมดทัง้
ปวง ดงันัน้ Holistic Health จึงหมายถึงการดแูลสุขภาพทัง้หมด อนัไดแ้ก่ รา่งกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณ (Body Mind and Spirit) ตลอดจนสิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆของบคุคล เพ่ือท าใหชี้วิตด าเนินไป
อยา่งมีความสขุ  

ประเวศ วะสี (2544) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของภาวะสขุภาพของคน
ไทย ท่ีประกอบดว้ย ดา้นรา่งกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นจิตวิญญาณ ดงันี ้

1) ด้านร่างกาย เป็นภาวะท่ีปราศจากโรคทางกายและความเจ็บปวดต่าง ๆ 
อวัยวะของร่างกายมีการท างานประสานกันเป็นอย่างดีร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง 
กระฉบักระเฉง มีภูมิตา้นทานท่ีดี หากเจ็บป่วยก็สามารถฟ้ืนหายไดอ้ย่างรวดเรว็ เป็นผูท่ี้ไมมี่ภาวะ
เส่ียงตอ่การเจ็บป่วยหรือจะพิการในอนาคต 

2) ดา้นจิตใจ มีความสมบูรณ์ทางดา้นจิตใจไดแ้ก่ มีสติ มีกระบวนการคิดและ
การตัดสินใจดี มีดุลยภาพ มีความยืดหยุ่น สามารถเผชิญความเครียดและแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

3) ดา้นสงัคม เป็นภาวะท่ีบคุคลสามารถท าหนา้ท่ีในสภาพแวดลอ้มตา่งๆไดดี้ มี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในครอบครวั เพ่ือนบา้น และคนอ่ืนๆ ในสงัคม  

4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นภาวะท่ีบคุคลรูถ้ึงความสขุ มีความสงบในตนเองและใน
โลก รูส้ึกถึงเรื่องบุญกุศล เกิดขึน้เม่ือทาความดี เสียสละ มีเมตตากรุณา การเขา้ถึงศาสนา จิต
สมัผสักับสิ่งท่ีมีคุณค่า เป็นความสุขท่ีปราศจากความเห็นแก่ตวั เป็นความสุขท่ีท่ีเกิดขึน้จากการ
หลดุพน้จากความไมมี่ตวัตน (Self-transcendence)  

ดงันั้นการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม (Holistic Health Care) จึงหมายถึง การดูแล
สขุภาพเพ่ือใหเ้กิดภาวะสมดลุระหว่างรา่งกาย จิตใจ สงัคม จิตวิญญาณ ปัญญา และสิ่งแวดลอ้ม
ในทกุบรบิท 
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6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์และอุบลวรรณ เปรมศรีรตัน ์ไดท้  าการศึกษารูปแบบการเล่า

เรื่องผา่นการต์นูไทยของเอกสิทธ์ิ ไทยรตัน ์ไดท้  าการศกึษาการเล่าเรื่องผ่านส่ือสิ่งพิมพก์ารต์นู และ
ส่ือภาพยนตร ์โดยไดท้  าการเทียบความต่างเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการเล่า โดยผลการศึกษาคน้
พบวา่ มมุมองขององคป์ระกอบการเล่าเรื่องทัง้ส่ือสิ่งพิมพแ์ละภาพยนตร ์ของเอกสิทธ์ิ ไทยรตัน ์มี
ความใกลเ้คียงกันทัง้สองส่ือ เพ่ือให้เสมือนจริงการน าเสนอเรื่องเล่า โดยเฉพาะในส่ือภาพยนตรท่ี์
จะมีการเพิ่มความหลากหลายของลกัษณะโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ความขดัแยง้ ตวัละคร มมุมองการ
เลา่เรื่อง สญัลกัษณพ์ิเศษ ส่วนท่ีมีความแตกตา่งดา้นการน าเสนอคือ ฉาก ช่วงเวลาและสถานท่ีใน
การเลา่เรื่อง และจะพบความตา่งไปตามชว่งยคุสมยัในการนาเสนอแตล่ะส่ือ  

นิพทัธา อินทรกัษา ไดศ้กึษาวิธีการเล่าเรื่องประเด็นสงัคมผ่านคลิปวิดีโอบนส่ือออนไลน ์
เพ่ือวิเคราะหแ์ละอธิบายถึงรูปแบบการเล่าเรื่องประเด็นทางสงัคม การวิเคราะหแ์ก่นเรื่องของส่ือ
คลิปวิดีโอ กบัความเช่ือมโยงกบัประเดน็ทางสงัคม ส าหรบัการศกึษาครัง้นีพ้บวา่การเล่าเรื่องมีสอง
รูปแบบท่ีถ่ายทอดออกมา คือ การเล่าเรื่องจากเรื่องจรงิ และการเล่าเรื่องผ่านจินตนาการ โดยคลิป
ท่ีมีผูส้นใจชมมาก คือ คลิปท่ีเผยแพรใ่นเทศกาลและวนัส าคญั ตลอดจนตกัอกัษรท่ีเล่าประกอบ
คลิปและการใชแ้ฮสแท็ก และยังมีความเช่ือมโยงกับประเด็นทางสังคมในช่วงเวลาท่ีศึกษา คือ 
ประเด็น คณุธรรม จริยธรรม ความสขุในสงัคม ตลอดจนประเด็นความรุนแรงและการล่วงละเมิด
ทางเพศดว้ย 

อิริยาพร อุดทา ได้ศึกษา กลยุทธ์การส่ือสารสุขภาพออนไลน์ผ่านส่ือเฟซบุ๊ คของ
โรงพยาบาลพญาไท พบว่า มีเนือ้หาท่ีมุง่ประเด็นส าหรบัการใหค้วามรูใ้นมมุการแพทยแ์ละเนน้ไป
ท่ีรูปแบบการน าเสนอท่ีเป็นบทความ โดยมีกลุ่มเปา้หมายทั่วไปทกุกลุ่มวยั โดยท าการการศกึษาท่ี
ส่ือเฟสบุ๊คโดยกลุ่มผูร้บัสารทุกช่วงวยัสามารถน าไปประยุกตเ์พ่ือใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้และต่อ
ยอดเป็นการส่ือสารแลกเปล่ียนผ่านกลุ่มผูใ้ชส่ื้อออนไลนด์งักล่าวเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูสขุภาพกนั
และกนั โดยกลยทุธข์องการส่ือสารสขุภาพท่ีใชมุ้่งท่ีเป็นเนือ้หาท่ีเป๋นแก่นเรื่องของการน าเสนอกับ
กลยุทธ์รูปแบบการส่ือสาร โดยกลยุทธก์ารส่ือสารท่ีมีความชดัเจนตรงไปตรงมา ไม่ใช่ค  าศพัทท่ี์
เขา้ใจยาก จะเป็นส่ือท่ีผูร้บัสารให้ความสนใจมากท่ีสุด ตลอดจนเนือ้หาของแก่นเรื่องท่ีมีความ
นา่เช่ือถือ มีแหล่งอา้งอิงท่ีถกูตอ้งน่าเช่ือถือก็จะสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหก้บัโรงพยาบาล ตลอดจนมี
สว่นรว่มในการสรา้งสขุภาวะท่ีดีใหส้งัคมตอ่ไป 

Redding (1972 อา้งถึงใน กริช สืบสนธ์ิ, 2525, น. 88) ไดท้  าการวิจยัท่ีมหาวิทยาลยัเปอรด์ ู
เก่ียวกับการส่ือสารในองคก์าร พบว่า 1) ทัศนคติท่ีดีต่อการส่ือสารและทักษะของผู้ส่ือสารมี 
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบังคับบัญชาท่ีดีมีประสิทธิภาพ 2) ความเต็มใจในการรบัสาร มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบงัคบับญัชาท่ีดีมีประสิทธิภาพ 3) ความว่องไวในการตระหนักถึง
ความต้องการและความรูส้ึกของบุคลากรมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการบังคับบัญชาท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ  

นารีกานต ์พราหมนก (2544) ศกึษาเรื่อง “การเปิดรบัข่าวสารความรูค้วามตระหนกัของ
ผู้บริหารและการมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่ งแวดล้อมของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผลการวิจยัพบ่วา ผูบ้ริหารโรงแรมส่วนมากเปิดรบัข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้มในระดบัต ่า มีความรู้
เรื่องสิ่งแวดลอ้มในระดบัปานกลาง มีความตระหนกัในการดแูลสิ่งแวดลอ้มในระดบัสงูและมีส่วน
รว่มในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในระดบัสูง ระดบัมาตรฐานการบริการของโรงแรมเป็นตวัแปรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการอธิบายการมีสว่นรว่มในการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มของโรงแรมไดม้ากท่ีสดุ 

ปิยวะดี ขวัญศุภฤกษ์ (2543) ได้ท าการศึกษา “การเปิดรับส่ือและทัศนคติของคน
กรุงเทพฯ ท่ีมีต่อส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี” พบว่าพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือโฆษณาประเภทส่ือเคล่ือนท่ี 
คนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือในระดบัปานกลาง ส าหรบัทศันคติของคนใน
กรุงเทพมหานครมีทัศนคติต่อส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีในระดับปานกลาง นอกจากนีผ้ลการศึกษา
พบวา่ทศันคตขิองคนกรุงเทพ สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการเปิดรบัสารของโฆษณาท่ีเคล่ือนท่ี 

คณุทร ปัญญาโสภณเลิศ (2554) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์
ของส่ือเครือข่ายสังคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ก” วดัผลค่าของการกดถูกใจ (Like), การแบ่งปัน (Share) 
และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ผ่านเครื่องมือการเก็บข้อมูลท่ีเรียกว่า “Facebook 
Insights” โดยน าขอ้มูลการโพสทท่ี์เกิดขึน้จากผู้ดูแลแฟนเพจ (Admin) ของFacebookแฟนเพจ
รา้นรองเทา้คอนเวิรส์คาร-์นิวลัมาเป็นกรณีศกึษา ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 ธนัวาคม 
2554 มาวิเคราะห ์

กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาในครัง้นีคื้อผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กท่ีเขา้มามีปฏิสัมพันธข์องแฟน
เพ จ ร้า น รอ ง เท้ า ค อ น เวิ ร ์ส  ค า ร์นิ วั ล  (www.facebook.com/conversecarnival) ใน ก า ร
ท าการศกึษาครัง้นีแ้ยกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ในส่วนของรูปแบบส่ือท่ีแบง่เป็นส่ือข้อความ ส่ือรูปภาพ 
ส่ืออลับัม้ภาพ และส่ือวิดีโอ (2) สว่นของประเด็นการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ ไดแ้บง่ออกเป็น 3 ประเดน็คือ 
ประเดน็เก่ียวกบัการสั่งซือ้สินคา้ ประเดน็เก่ียวกบัสินคา้ และประเดน็อ่ืนๆ 

ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบส่ือและประเด็นการส่ือสารท่ีเกิดขึ ้นของFacebook
แฟนเพจทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 197 โพสท ์และใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงสถิติในการประมวลผลขอ้มูล ดว้ย
การหาค่าเฉล่ียการมีปฏิสัมพันธ์ การทดสอบแบบ ANOVA และ Scheffe´ ในการทดสอบความ
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แตกตา่งภายในกลุ่ม ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และความแตกตา่งรายคู่ ซึ่งผลการวิเคราะหเ์ชิง
สถิตปิรากฏผลวิจยัดงันี ้

1) รูปแบบส่ือท่ีถูกใช้มากท่ีสุดได้แก่  ส่ือ รูปภาพ  (มีภาพและข้อความ เป็น
สว่นประกอบ) มีจ านวน 87 โพสทโ์ดยมีสดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 47.46 ของรูปแบบส่ือท่ีใชท้ัง้หมด 

2) รูปแบบของส่ือ มีผลต่อการคลิกถกูใจ (Like) ในเฟซบุ๊กแฟนเพจรา้นรองเทา้คอน
เวิรส์คารน์ิวลั ไดแ้ก่รูปแบบส่ือขอ้ความและรูปแบบส่ือรูปภาพ  

3) รูปแบบของส่ือท่ีใชแ้ตกต่างกันมีผลต่อการแบ่งปัน (Share) ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของรา้นรองเทา้คอนเวิรส์คารน์ิวลั ไดแ้ก่ (1) รูปแบบส่ือขอ้ความและรูปแบบส่ือรูปภาพ (2) รูปแบบ
ส่ือรูปภาพ และรูปแบบส่ืออลับัม้ภาพ (3) รูปแบบส่ืออลับัม้ภาพ 

4) รูปแบบของส่ือท่ีใช้แตกต่างกันมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น (Comment) 
ในเฟซบุ๊ค แฟนเพจรา้นรองเทา้คอนเวิรส์คารน์ิวลัไมต่า่งกนั 

5) ประเด็นการส่ือสารท่ีไดท้  าการโพสทม์ากท่ีสดุคือ เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ มีจ  านวน 
110 โพสท ์โดยมีสดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 55.84 ของประเดน็การส่ือสารท่ีใชท้ัง้หมด  

6) ประเด็นการส่ือสาร ท่ีท่ีมีความต่างกัน ไม่มีผลต่อการคลิกปุ่ มถูกใจ (Like) ใน 
Facebook แฟนเพจรา้นรองเทา้คอนเวิรส์คารน์ิวลั 

7) ประเด็นการส่ือสารท่ีใชแ้ตกต่างกันมีผลต่อการแบ่งปัน (Share) ในเฟซบุ๊กแฟน
เพจ แตจ่  านวนขอ้มลูไมส่ามารถบง่ชีไ้ดว้า่มีส่ือประเภทใดบา้งท่ีใหผ้ลแตกตา่งกนั 

8) ประเด็นการส่ือสารท่ีใชแ้ตกตา่งกนัไม่มีผลตอ่การแสดงความคดิเห็น (Comment) 
ในเเฟซบุ๊กแฟนเพจของรา้นรองเทา้คอนเวิรส์คารน์ิวลัท่ีไมต่า่งกนั 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจยั เรื่องการศึกษาส่ือสุขภาพผ่านส่ือออนไลนข์องส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research Methodology) ท่ีมุ่ง
ศกึษาบริบท และองคป์ระกอบของการเล่าเรื่อง ท่ีสสส.ใชใ้นช่วง 6 ปี (2555-2562) ท่ีผ่านมาผ่าน
ส่ือออนไลน ์(Social Marketing TH) เพ่ือช่วยใหก้ารท างานดา้นการใชส่ื้อออนไลนเ์ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานดา้นการจดัการส่ือสขุภาพ โดยศกึษาผ่าน
ส่ือออนไลนย์อ้นหลงัตัง้แต่ พ.ศ.2555-2562 ในช่องทาง YouTube: Social Marketing TH และน า
ขอ้มลูมาจดัแยกประเภท จดักลุ่ม จากนัน้ท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content 
Analysis) ซึ่งผู้วิจัยไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
หนว่ยท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู และการน าเสนอขอ้มลูไวด้งัตอ่ไปนี ้

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ส่ือออนไลน์ท่ีส  านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม

สุขภาพ (สสส.) ใช้เป็นส่ือสุขภาพในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มช่องทาง Social MarketingTH (2555-
2562) ผ่าน YouTube จ านวน 102 เรื่อง 1742 ไฟล ์ตามหมวดหมู่ ท่ี สสส. จัดไวใ้นคลังความรู้
ออนไลน ์ใหบ้ริการขอ้มลูในรูปแบบดิจิทลัผ่านทาง http://resource.thaihealth.or.th/ รวบรวมองค์
ความรูส้ขุภาวะของ สสส. ดงันี ้ 

1) สรุา 
2) ยาสบู 
3) อบุตัเิหต ุ
4) การออกก าลงักาย 
5) โรคภยัไขเ้จ็บ 
6) อาหารการกิน 
7) สขุภาพจิต 
8) ระบบสาธารณสขุ 
9) สขุภาพรา่งกาย 
10) สภาพแวดลอ้ม 
11) สขุภาวะเดก็และเยาวชน 



 19 

19 

 

12) สขุภาวะครอบครวั 
13) สขุภาวะคนวยัท างาน 
14) สขุภาวะผูส้งูวยั 
15) สขุภาวะชมุชนและสงัคม 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างเฉพาะส่ือท่ีมียอดการชมสูงสุดในแต่ละหมวดตามท่ีศนูยก์าร

เรียนรูข้อง สสส.ไดจ้ดัไว ้

การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบกระบวน Interpretive Analysis ในการตีความหมายเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผล

การศึกษาดว้ย โดยใช้วิธีตีความผ่านการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ควบคู่กับศึกษา
เอกสาร (Document Analysis) ผ่านส่ือท่ี สสส. เผยแพรผ่่านออนไลน ์จากการชมส่ือดว้ยหลกัการ
ตามแนวคดิตอ่ไปนี ้ 

1) เนื ้อหาสุขภาพ ตามมิติการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม HOLISTIC HEALTH 
(รา่งกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ) ตามแนวคดิของ (ประเวศ วะสี, 2544) 

2) การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการเล่าเรื่อง ตามทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narrative 
Theory) ตามแนวคดิของ Giannetti และ Corrigan (อา้งถึงใน สภุา จิตตวิสรุตัน,์ 2545) 

การสร้างเคร่ืองมือวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูล และแบบวิเคราะหข์อ้มูล ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

เพ่ือใชใ้นการบนัทึกขอ้มลู และการวิเคราะหเ์นือ้หาสุขภาพ ตามมิติการดแูลสุขภาพแบบองคร์วม
ตามแนวคิดของ (ประเวศ วะสี, 2544) และ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการเล่าเรื่อง (Narrative 
Theory) ตามแนวคิดของ Giannetti และ Corrigan (อา้งถึงใน สุภา จิตติวสุรตัน์, 2545) ซึ่งแบบ
บนัทึกขอ้มูล ไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพ  จากผูเ้ช่ียวชาญจากนักวิจัยของส านักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และด าเนินการปรับปรุงแบบวิเคราะห์ข้อมูลตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1) ศกึษาเอกสารรายงานผลการวิจยั บทความตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากเอกสารรายงานผลการวิจยั บทความตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการบรหิารจดัการส่ือ 
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2) รา่งกรอบการวิเคราะหเ์พ่ือน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้วามเห็น 
3) ปรบัตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและน าไปใชว้ิเคราะหส่ื์อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลกูารด าเนินการโดยการรวบรวมส่ือมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1) กรอบการวิเคราะห ์
1.1) ผูว้ิจยัไดร้า่งกรอบการวิเคราะหข์อ้มูลแลว้ขอความอนุเคราะหใ์นตรวจสอบ

กรอบของการวิเคราะหจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ  
1.2) ผู้วิจัยได้รวบรวมส่ือออนไลน์จาก ช่องทาง SocialMarketingTH (2555-

2562) ผา่น YouTube จ านวน 102 เรื่อง 1742 ไฟล ์
1.3) ผูว้ิจยัไดร้บัท าการวิเคราะหด์ว้ยทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narrative Theory และ

น าผลอภิปรายตอ่ไป  

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

นโยบายภาครฐั     

  การวิเคราะหส่ื์อออนไลน ์
การดแูลสขุภาพแบบองคร์วม 
องคป์ระกอบการเลา่เรือ่ง 

  
แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ   ผูร้บัสาร 

    
นโยบาย สสส.     

 
Health Media & Communication MODEL 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

งานวิจยั เรื่อง การส่ือสารสุขภาพดว้ยส่ือออนไลน ์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ไดด้  าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

ผลการวิเคราะหภ์าพรวมของส่ือออนไลนจ์าก ช่องทาง SocialMarketingTH (2555-2562)  
1. หมวด สุรา  

1.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด ในหมวดสุรา 
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=DnipSf6JLfA 
ชื่อวิดโีอ เลิกเหลา้แลว้สขุภาพหลอ่ 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 
เร่ืองย่อ ผูช้ายตอ้งการท่ีจะดดีูในสายตาผูห้ญิง จงึตดัสินใจท่ีจะเลิกเหลา้ 
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การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า  

1) ด้านร่างกาย เม่ือเลิกสุราจะท าให้สุขภาพร่างกายดีขึ ้น  หน้าตาสดใส 
กระปรีก้ระเปรา่ ตบัไดร้บัการฟ้ืนฟ ู 

2) ดา้นจิตใจ เม่ือเลิกด่ืมสรุาจะมีความคิดว่าตวัเองดดีูขึน้ ท าใหมี้ความมั่นใจใน
ตวัเอง  

3) ดา้นสงัคม เม่ือเลิกสุราจะท าใหส้งัคมยอมรบัมากขึน้ ทัง้สงัคมภายนอกและ
ภายในครอบครวั ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแวง้เพราะขาดสติ และลดความเส่ียงการเกิดอุบตัิเหตท่ีุ
จะเกิดกบัตวัเองและคนรอบขา้งไปดว้ย 

4) ดา้นจิตวิญญาณ คนเลิกสรุาท่ีไดร้บัการยอมรบัจากครอบครวัและบคุคลรอบ
ขา้ง จะมีก าลงัใจและแรงผลกัดนัในการดแูลสขุภาพตนเอง  

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง ผูช้ายนั่งดื่มสรุาเพียงล าพงัและเหตกุารณท่ี์มีผูห้ญิงเดินผ่านและ
ไมส่นใจตนเองท าใหน้อ้ยใจในหนา้ตาของตนเอง 

ขัน้ภาวะยุติเรื่องราว ผูช้ายเลิกด่ืมสุราท าใหสุ้ภาพรา่งกายดีขึน้ และผูห้ญิง
กลบัมาสนใจตนเอง 

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจของตนเอง รู ้ว่าตนเองไม่ไดห้นา้ตาดี แตอ่ยาก

ใหผู้ห้ญิงมาสนใจ  
3) ตวัละคร (Character)  

ตัวละครหลัก  คือ ผู้ชายเป็นคนท่ี ด่ืมสุราหนัก  และมีความคิด ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตนเอง เพ่ือใหค้นรอบขา้งหนัมาสนใจ 

ตวัละครรอง คือ ผูห้ญิงสองคนท่ีไม่ไดส้นใจผูช้ายในตอนแรก และเม่ือผูช้าย
เลิกดื่มสรุาได ้ก็กลบัมาสนใจในภายหลงั 

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
สรุาท าใหค้นสขุภาพไมดี่ สง่ผลตอ่รูปลกัษณ ์

5) ฉาก (Setting)  
ช่วงเวลาและสถานท่ีแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเวลากลางคืนในรา้นเหลา้

โดยฉากจะเป็นแสงไฟสลัวเพ่ือใหเ้หมาะสมกับบรรยากาศภายในรา้น และช่วงเวลากลางวันใน
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โรงพยาบาลโดยฉากจะเป็นแสงไฟสวา่งภายในโรงพยาบาล เพ่ือใหเ้ขา้กบัผลของการตรวจสขุภาพ
ของตวัละครท่ีเป็นไปในทางท่ีดี 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
สีของฟิลม์เอกซเรย ์ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการมีสขุภาพท่ีดี 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นมุมมองการเล่าเรื่องแบบบุลคลท่ี 3 ซึ่ง รูว้่าผู้ชายต้องการท่ีจะดูดีใน

สายตาผูห้ญิงและมีการเตือนผูช้ายท่ีด่ืมสุราใหเ้ลิกด่ืม เพ่ือท าใหต้นเองดดีูและมีผูห้ญิงกลับมา
สนใจ 

1.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด ในหมวด สุรา  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=yzpnJNJqByE 

ชื่อวิดโีอ DEATH JOKE ตลกนา่ตาย 005 เลิกเหลา้เลิกจน 
เผยแพร่เมื่อ 2 มี.ค. 2557 

เร่ืองย่อ พูดถึงผลกระทบท่ีเกิดจากเหล้า และถ้าสามารถหยุดขายเหล้าได้ จะประหยัดค่า
รกัษาพยาบาล และลดคา่เสียหายบนทอ้งถนนไดเ้ป็นจ านวนมาก 
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การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า  

1) ดา้นรา่งกาย ด่ืมสรุาท าใหร้า่งกายทรุดโทรม และถึงแก่ชีวิต 
2) ด้านจิตใจ ด่ืมสุราบ่อย ๆ ท าให้จน ท าให้เครียดจากรายจ่ายจากค่า

รกัษาพยาบาลท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุและโรคภยัท่ีเกิดจากสุรา 
3) ดา้นสงัคม สรา้งความเสียหายใหก้บัประเทศทัง้อบุตัิเหต ุค่ารกัษาพยาบาลท่ี

เกิดจากการด่ืมสรุา และคา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมาย  
4) ดา้นจิตวิญญาณ สรุาท าใหจ้น และเสียชีวิตจากอบุตัเิหตแุละโรคภยัจากสรุา  

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot) 

ขัน้เริ่มเรื่อง มีแมว 2 ตวั พดูคยุกนัถึงโทษของการด่ืมสรุา 
ขัน้พฒันาเรื่อง มีการอธิบายถึงมลูคา่ท่ีประเทศไทยเสียหายจากการด่ืมสรุา 
ขัน้ยตุิเรื่องราว ถา้คนไทยสามารถหยุดการด่ืมสุราได ้จะช่วยลดคา่ใชจ้่ายให้

ประเทศไดเ้ป็นจ านวนมาก 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ 
3) ตวัละคร (Character)  

ตวัละครมีแมว 2 ตวั ท่ีพดูถึงโทษของการด่ืมสรุา 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

สรุาท าใหป้ระเทศเสียหายเป็นจ านวนมาก  
5) ฉาก (Setting)  

ฉากไฟไหม้ในเมือง แสดงถึงการเกิดความเสียหาย และฉากท่ีมีแต่คนเมา 
แสดงถึงคนในประเทศด่ืมสรุาเป็นจ านวนมาก  

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นมมุมองการเล่าเรื่องแบบบคุคลท่ี 3 ซึ่งเล่าถึงโทษจากสรุา ความเสียหาย

ของประเทศท่ีเกิดจากสรุา และผลจากการท่ีประเทศไม่มีสรุา จะท าใหป้ระเทศไทยลดคา่ใชจ้่ายใน
ดา้นตา่ง ๆ ไดม้ากขึน้ และสามารถสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศไทยมากขึน้ 
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เปรียบเทยีบระหว่างหมวด สุรา ยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ด  
สขุภาพแบบองคร์วม 

ตาราง 1 เปรียบเทียบระหวา่งหมวด สรุา ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของสขุภาพแบบองคร์วม 

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย ผลจากการเลกิดืม่สรุา ท าใหร้า่งกายแขง็แรง ดื่มสรุาท าใหร้า่งกายทรุดโทรม 
ดา้นจิตใจ มีความมั่นใจในตนเอง เกิดความจน และความเครยีด 
ดา้นสงัคม เป็นท่ียอมรบัของคนในสงัคม ความเสียหายภายในประเทศที่เกิด

จากการดื่มสรุา 
ดา้นจิตวิญญาณ มีก าลงัใจและมีแรงผลกัดนัในการดแูล

สขุภาพตนเอง 
คนที่ไมไ่ดด้ื่มไดร้บัผลกระทบคา่ความ
เสยีหายไปดว้ย 

 
องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง 

ตาราง 2 เปรียบเทียบระหวา่งหมวด สรุา ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ขององคป์ระกอบการ
เลา่เรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่งและขัน้ยตุิเรือ่งราว มีขัน้เริ่มเรื่อง ขัน้พฒันาเนื่องเรื่อง และขัน้
ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ มีความขดัแยง้ภายในจิตใจ ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร ตัวละครหลัก  มี ผู้ช าย  1  คนที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง ใน
การด าเนินเรือ่ง 

ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง 

แก่นเรือ่ง สรุาท าใหค้นสขุภาพไม่ดี สง่ผลต่อ
รูปลกัษณ ์

สรุาท าใหป้ระเทศเสยีหายเป็นจ านวนมาก 

ฉาก ภายในรา้นเหลา้ และภายใน
โรงพยาบาล 

ฉากไฟไหมใ้นเมือง แสดงถึงการเกิดความ
เสียหาย และฉากที่มีแต่คนเมา แสดงถึง
คนในประเทศดื่มสรุาเป็นจ านวนมาก 

สญัลกัษณพ์ิเศษ มีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง การเลา่เรือ่งจากมมุมองบคุคลที่ 3  การเลา่เรือ่งจากมมุมองบคุคลที่ 3 
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ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  
เช่ือมโยงกบันโยบาย สสส. ภายใตแ้นวคิด โคนมพระราชทาน สานตอ่ท่ีพ่อสรา้ง 

เสริมสรา้งสุขภาพดี ซึ่งไดร้ณรงคเ์ชิญใหค้นไทยหันมาด่ืมนมแทนสุรา เพ่ือเตรียมพรอ้มส าหรบั
ฤดกูาลของงดเหลา้เขา้พรรษา ไดเ้วลาพกัตบั ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณต์อ้งการผลกัดนัให้
คนไทยบริโภคนมเพิ่มขึน้จาก 18 ลิตรต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตร ต่อคนต่อปี ซึ่งหากคนไทยบริโภค
นมมากขึน้ จะช่วยใหสุ้ขภาพแข็งแรงและยงัเป็นการสนบัสนุนอาชีพการเลีย้งโคนมของเกษตรกร
ไทยอีกดว้ย 

2. หมวด ยาสูบ  
2.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด ในหมวด ยาสูบ 

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=XAU8gX9bmjw 

ชื่อวิดโีอ มาฟังกนัวา่...ปอดอยากจะบอกอะไร 
เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ค. 2562 
เร่ืองย่อ พอ่ก าลงัจะสบูบหุรี่ และลกูมาพบ และเตือนถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการสบูบหุรี่ 
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การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า 

1) ดา้นรา่งกาย การสบูบหุรี่ท  าใหร้า่งกายทรุดโทรม และเป็นอนัตรายตอ่ปอดผูส้บู  
2) ดา้นจิตใจ สบูบหุรี่จนตดิเป็นนิสยั จนตอ้งแอบครอบครวัมาสบูบหุรี่  
3) ดา้นสังคม ควันบุหรี่เป็นภัยต่อบุคคลภายในครอบครวั ถึงแม้เราจะสูบห่าง

จากตวับา้นแลว้ก็ตาม  
4) ดา้นจิตวิญญาณ คนในครอบครวัพรอ้มเป็นก าลงัใหใ้นการเลิกสบูบหุรี่ 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง พ่อแอบมาสบูบหุรี่อยู่บรเิวณหนา้บา้น และลกูมาพบและบอกถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในครอบครวัเม่ือพอ่สบูบหุรี่ 

ขัน้ยตุเิรื่องราว พอ่เลิกสบูบหุรี่เพราะลกูขอรอ้ง 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

มีความขดัแยง้ 2 อย่าง คือ เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งพ่อรู ้
ว่าการสูบบุหรี่ไม่ดี แต่ก็ยังคิดท่ีจะสูบ และเกิดความขัดแยง้ภายนอก ซึ่งควนับุหรี่ไปท ารา้ยคน
ภายในบา้น 

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครหลกัมี 2 ตวั คือ พ่อท่ีก าลังจะสูบบุหรี่ และลูกชายท่ีตอ้งการใหพ้่อ

เลิกสบูบหุรี่ 
ตวัละครรองมี 2 ตวั คือ แม่ท่ีก าลงัรีดผา้และสุนขัท่ีอยู่ท่ีสวนซึ่งทัง้สองไดร้บั

ผลกระทบจากควนับหุรี่ 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

สบูบหุรี่ท  าใหค้นรอบขา้งเดือดรอ้น 
5) ฉาก (Setting)  

เป็นช่วงเวลากลางวนั ภายในบริเวณบา้นโดยแสงในฉากจะเป็นโทนเหลือง 
ซึ่งเขา้กบัสีเขียวของตน้ไมภ้ายในบา้น ท าใหแ้สดงถึงความอบอุ่นภายในครอบครวั 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
มี  2 แบบ คือ การเซ็นเซอร์บุหรี่  ซึ่ งเป็นสิ่ งไม่ ดี  และไม่ต้องการให้คน

เลียนแบบ และสีของฟิลม์เอกซเรยป์อด ท่ีมีสีด  า ซึ่งบง่บอกวา่ปอดก าลงัแย่ 
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7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นมมุมองการเล่าเรื่องแบบบคุคลท่ี 3 ซึ่ง พ่อก าลงัจะสบูบหุรี่ และลกูมาพบ

และเตือนถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้เม่ือพอ่สบูบหุรี่ในบรเิวณบา้น 
2.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด ในหมวด ยาสูบ  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=XO7Czr4sorA 

ชื่อวิดโีอ DEATH JOKE ตลกนา่ตาย 041 เลิกบหุรี่ดีเห็นๆ 
เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ย. 2557 

เร่ืองย่อ พดูถึงผลท่ีจะเกิดขึน้จากการเลิกสบูบหุรี่ 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า  
1) ดา้นรา่งกาย รา่งกายตอ้งการนิโคตนิเพ่ือไปกระตุน้สมองใหก้ระตือรือรน้  
2) ดา้นจิตใจ หกัหา้มใจไมใ่หส้บูบหุรี่ 
3) ดา้นสงัคม คนในครอบครวัชว่ยท าใหเ้ลิกสบูบหุรี่ได ้
4) ดา้นจิตวิญญาณ มีก าลงัใจจากคนในครอบครวั 
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง คนท่ีสบูบหุรี่รอ้ยละ 80 ตอ้งการท่ีจะเลิกบหุรี่ 
ขัน้พัฒนาเรื่อง คนท่ีสูบบุหรี่จะสูบเพ่ือคลายเครียด เพราะสารนิโคตินออก

ฤทธ์ิกระตุน้สมองใหก้ระตือรือรน้ 
ขัน้ภาวะคล่ีคลาย หกัดบิ เลิกสบูบหุรี่ 
ขัน้ยตุเิรื่องราว คนในครอบครวัใหก้ าลงัใจในการเลิกสบูบหุรี่  

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจ ซึ่งตอ้งการท่ีจะสูบบหรี่ แตก็่ยอมหยดุสบูบหุรี่

เพ่ือเลิกบหุรี่ 
3) ตวัละคร (Character)  

ตวัละครแมว 2 ตวั ท่ีพดูถึงการสบูบหุรี่ และผลจากการเลิกสบูบหุรี่ 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

เลิกบหุรี่ท  าใหส้ขุภาพดีขึน้ 
5) ฉาก (Setting)  

ฉากคนถูกโยนขึน้ แสดงความดีใจในการเลิกสูบบุหรี่ ฉากแสดงผลจากการ
ขาดนิโคตนิ และฉากระยะเวลาท่ีเลิกบหุรี่ท  าใหส้ขุภาพดีขึน้เรื่อย ๆ 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 
เป็นการเล่าเรื่องจากมมุมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งพูดถึงอาการของคนท่ีชอบสบูบหุรี่ 

ท่ีเกิดจากรา่งกายขาดนิโคติน และผลจากการเลิกสบูบหุรี่ ท  าใหร้า่งกายแข็งแรง สขุภาพดี  
เปรียบเทยีบระหว่างหมวด ยาสูบ ยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ด  

สขุภาพแบบองคร์วม 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบระหวา่งหมวด ยาสบู ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของสขุภาพแบบ
องคร์วม 

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย การสบูบหุรีท่  าใหร้า่งกายทรุดโทรม และเป็น
อนัตรายตอ่ปอดผูส้บู 

รา่งกายตอ้งการนิโคตินเพื่อไปกระตุน้
สมองใหก้ระตือรอืรน้ 

ดา้นจิตใจ สบูบหุรีจ่นติดเป็นนิสยั จนตอ้งแอบ
ครอบครวัมาสบูบหุรี ่

หกัหา้มใจไมใ่หส้บูบหุรี่ 

ดา้นสงัคม ควนับหุรีเ่ป็นภยัตอ่บคุคลภายในครอบครวั 
ถึงแมเ้ราจะสบูหา่งจากตวับา้นแลว้ก็ตาม 

คนในครอบครวัชว่ยท าใหเ้ลกิสบูบหุรี่
ได ้

ดา้นจิตวิญญาณ คนในครอบครวัพรอ้มเป็นก าลงัใหใ้นการ
เลกิสบูบหุรี ่

มีก าลงัใจจากคนในครอบครวั 

 
องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง 

ตาราง 4 เปรียบเทียบระหวา่งหมวด ยาสบู ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ขององคป์ระกอบ
การเลา่เรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่งและขัน้ยตุิเรือ่งราว มีขัน้เริ่มเรื่อง ขัน้พฒันาเนือ้เรื่อง และ
ขัน้ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ มีความขดัแยง้ภายในจิตใจ และความ
ขดัแยง้ภายนอก 

มีความขดัแยง้ภายในจิตใจ 

ตวัละคร ตวัละครหลกัมี 2 คน คือพอ่กบัลกู และ
ตัวละครรอง 2 คน คือแม่กับสุนัข  ใน
การด าเนินเรือ่ง 

ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง 

แก่นเรือ่ง สบูบหุรีท่  าใหค้นรอบขา้งเดือดรอ้น เลกิบหุรีท่  าใหส้ขุภาพดีขึน้ 
ฉาก ฉากในบรเิวณบา้น ฉากคนถูกโยนขึน้ แสดงความดีใจใน

การเลิกสบูบหุรี่ ฉากแสดงผลจากการ
ขาดนิโคติน และฉากระยะเวลาที่เลิก
บหุรีท่  าใหส้ขุภาพดีขึน้เรือ่ย ๆ 

สญัลกัษณพ์ิเศษ มีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชม้มุมองการเลา่เรือ่งแบบบคุคลที่ 3 ใชม้มุมองการเลา่เรือ่งแบบบคุคลที่ 3 
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ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  

เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. ท่ีมีการจัดกิจกรรมบุหรี่เผาปอด (Tobacco burns 
your lungs) ซึ่งเป็นการน าแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญมา ร่วมกระตุน้และการท าให้เห็นภาพท่ีก่อใหเ้กิด
อนัตรายของบุหรี่ ชีใ้หเ้ห็นโทษของการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีแย่ลงถา้ยงัไม่ ลด ละ เลิก
บุหรี่ และบุหรี่ไม่ไดมี้อนัตรายเพียงแค่กับผูสู้บ แต่ยงัท าลายสุขภาพของคนในครอบครวัและคน
ใกลช้ิดอีกดว้ย 

3. หมวด อุบัตเิหตุ  
3.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ดในหมวด อุบัตเิหตุ 

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=djH0hjFtPr8 

ชื่อวิดโีอ สงกรานตนี์ ้ขบัข่ีปลอดภยั ไมมี่ใครเป็นหนึ่งในสถิตอิบุตัเิหตบุนทอ้งถนน 

เผยแพร่เมื่อ 20 มี.ค. 2561 

เร่ืองย่อ มีผูห้ญิงมาเตือนผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตถ์ึงสถิตอิบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาลสงกรานต ์  
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การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า 

1) ดา้นรา่งกาย ฝ่าฝืนกฎจราจรท าใหเ้กิดอบุตัเิหตทุ  าใหพ้ิการหรือเสียชีวิต  
2) ดา้นจิตใจ มีความทะนงตน ประมาท คดิวา่ตนเองไมไ่ดเ้มาจงึฝ่าฝืนกฎจราจร 
3) ดา้นสังคม การฝ่าฝืนกฎจราจรท าให้เกิดอุบัติเหตุท าให้เกิดการสูญเสียทั้ง

ตนเองและผูอ่ื้น 
4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทกุขจ์ากการท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้นจากอบุตัเิหตท่ีุตนก่อขึน้ 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง ผู้หญิงน ากราฟการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานตม์าให้ผู้ขับข่ี
จกัรยานยนตด์เูพ่ือเตือนสต ิ 

ขัน้พฒันาเรื่อง ผูข้บัข่ีจกัรยานยนตไ์ม่ฟังค าเตือนของผูห้ญิง ทัง้ขบัข่ีรถผ่าไฟ
แดง และอีกกลุม่หนึ่งท่ีด่ืมสรุาแลว้ไปขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์

ขัน้ยตุเิรื่องราว ทัง้สองกลุม่ ขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ระสบอบุตัเิหตทุัง้คู่ 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ความขัดแยง้ระหว่างคนกับคน ซึ่งคนหนึ่งเตือนดว้ยความหวงัดี แต่คนอีก
กลุม่หนึ่งไมส่นใจท่ีจะรบัฟัง 

3) ตวัละคร (Character)  
ตัวละครหลักมี 3 กลุ่ม คือ ผู้หญิงท่ีคอยเตือนเรื่องการเสียชีวิตของผู้ขับข่ี

รถจกัรยานยนตใ์นช่วงเทศกาลสงกรานต ์ผูช้ายท่ีขบัข่ีมอเตอรไ์ซเพ่ือท่ีจะกลบับา้น แต่ไม่ท าตาม
กฎจราจร ขบัข่ีรถผ่าไฟแดงท าใหเ้กิดอุบตัิเหต ุและกลุ่มผูช้าย 3 คนท่ีมีอาการมึนเมา และยงัขบัข่ี
รถจกัรยานยนตด์ว้ยความเรว็ออกไปเลน่สงกรานตท์ าใหเ้กิดอบุตัเิหต ุ

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
ฝ่าฝืนกฎจราจร เมาแลว้ขบัข่ี ท าใหเ้กิดอบุตัเิหต ุ

5) ฉาก (Setting)  
เวลากลางวนัในช่วงเทศกาลสงกรานต ์และมีสถานท่ี 2 แห่ง คือ บริเวณแยก

ไฟแดง ซึ่งท าใหเ้ห็นฉากอบุตัิเหตจุากการฝ่าฝืนกฎจราจร และอีกสถานท่ี คือ บรเิวณรมิถนน ท่ีคน
มีอาการมนึเมาขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ยความเรว็ แลว้เกิดอบุตัเิหต ุ
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6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ตวัละครผูห้ญิง มีการใชรู้ปกราฟสถิติ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงยอดผูเ้สียชีวิตใน

การขบัข่ีรถจกัรยานยนตปี์ท่ีแลว้ 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  

 เป็นมุมมองการเล่าเรื่องแบบบุลคลท่ี 3 ซึ่งผู้หญิงได้ออกมาเตือนผู้ขับข่ี
รถจกัรยานยนตใ์หร้ะวงัการขบัข่ีรถในชว่งเทศกาลสงกรานต ์เพ่ือลดอบุตัเิหต ุ

3.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด อุบัตเิหตุ  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=zYC2xO_VoGw 

ชื่อวิดโีอ DEATH JOKE ตลกนา่ตาย 010 สงกรานตป์ลอดภยั 

เผยแพร่เมื่อ 13 เม.ย. 2557 

เร่ืองย่อ พดูถึงผลจากการด่ืมสรุาในชว่งเทศกาลสงกรานต ์
 

การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า  

1) ดา้นรา่งกาย ด่ืมสรุาเลน่น า้สงกรานต ์และไมเ่คารพกฎท าใหเ้กิดอบุตัเิหต ุ
2) ดา้นจิตใจ มีความประมาทในการเลน่น า้สงกรานต ์
3) ดา้นสงัคม เกิดอบุตัเิหตทุ  าใหเ้กิดการสญูเสียทัง้ตนเองและผูอ่ื้น 
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4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทกุขจ์ากการท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 

1) โครงสรา้ง (Plot)  
ขัน้เริ่มเรื่อง จะพดูถึงชว่ง 7 วนัอนัตรายในชว่งเทศกาลสงกรานต ์  
ขั้นพัฒนาเนื ้อเรื่อง พูดถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์
ขัน้ภาวะวิกฤต ิพดูถึงผลจากการด่ืมสรุาแลว้เลน่น า้สงกรานต ์
ขัน้ภาวะคล่ีคลาย หยดุด่ืมสรุาในชว่งเทศกาลสงกรานต ์และเคารพกฎในการ

เลน่น า้สงกรานต ์
ขัน้ยตุเิรื่องราว หยดุสาดน า้ เปล่ียนมารดน า้ด  าหวั ขอพรจากผูใ้หญ่แทน  

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ไมมี่ความขดัแยง้ 

3) ตวัละคร (Character)  
ตัวละครแมว 2 ตัว พูดถึงอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต ์และการไม่

เคารพกฎในการเลน่น า้สงกรานต ์
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

ด่ืมสรุาในชว่งเทศกาลสงกรานตเ์ส่ียงท าใหเ้กิดอบุตัเิหต ุ
5) ฉาก (Setting)  

ฉากการด่ืมสรุาในเทศกาลสงกรานต ์และฉากการเลน่น า้หลงัรถกระบะ  
6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  

ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 

ใช้การเล่าเรื่องจากมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งพูดถึงอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ท่ีเกิดจากการด่ืมสรุา และไมเ่คารพกฎในการเลน่น า้สงกรานต ์

เปรียบเทยีบระหว่างหมวด อุบัตเิหตุ ยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ด  
สขุภาพแบบองคร์วม  
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ตาราง 5 เปรียบเทียบระหวา่งหมวด อบุตัเิหต ุยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของสขุภาพแบบ
องคร์วม 

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย ฝ่าฝืนกฎจราจรท าใหเ้กิดอบุตัิเหตทุ าใหพ้กิาร
หรอืเสยีชีวติ 

ดื่มสรุาเลน่น า้สงกรานต ์และไม่
เคารพกฎท าใหเ้กิดอบุตัิเหต ุ

ดา้นจิตใจ มีความประมาท คิดวา่ตนเองไมไ่ดเ้มาจงึฝ่าฝืน
กฎจราจร 

มีความประมาทในการเลน่น า้
สงกรานต ์

ดา้นสงัคม การฝ่าฝืนกฎจราจรท าใหเ้กิดอบุตัิเหตทุ าให้
เกิดการสญูเสยีทัง้ตนเองและผูอ้ืน่ 

เกิดอบุตัเิหตทุ าใหเ้กิดการสญูเสยี
ทัง้ตนเองและผูอ้ื่น 

ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทกุขจ์ากการท าใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้นจาก
อบุตัิเหตทุี่ตนก่อขึน้ 

เป็นทกุขจ์ากการท าใหผู้อ้ื่น
เดือดรอ้น 

 
องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 6 เปรียบเทียบระหวา่งหมวด อบุตัเิหต ุยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ขององคป์ระกอบ
การเลา่เรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเรือ่งราว และขัน้
ยตุิเรือ่งราว 

มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง ขัน้
ภาวะวกิฤติ ขัน้ภาวะคลีค่ลาย และ
ขัน้ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร ตวัละครหลกัมี 3 กลุม่ คือผูห้ญิงที่คอย

เตือน ผูช้ายที่ฝ่าฝืนกฎจราจร และคนดื่ม
สรุา ในการด าเนินเรือ่ง  

ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง 

แก่นเรือ่ง ฝ่าฝืนกฎจราจร เมาแลว้ขบัขี่ ท าใหเ้กิด
อบุตัิเหต ุ

ดื่มสรุาในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เสีย่งท าใหเ้กิดอบุตัเิหต ุ

ฉาก ฉากบรเิวณแยกไฟแดง และฉากรา้นเหลา้ ฉากการดื่มสรุาในเทศกาลสงกรานต ์
และฉากการเลน่น า้หลงัรถกระบะ 

สญัลกัษณพ์ิเศษ มีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งจากมมุมองบคุคลท่ี 3 ใชก้ารเลา่เรือ่งจากมมุมองบคุคลท่ี 3 
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ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  
เช่ือมโยงกบันโยบาย สสส. ท่ีทางส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.) 

ใหค้วามรว่มมือสานพลงักับศนูยว์ิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศปวถ.) และ สสส. จดัท า
โครงการพัฒนาตน้แบบกลไกศนูยอ์ านวยการความปลอดภัยทางถนน จ.รอ้ยเอ็ด และโครงการ
ตน้แบบต าบลปลอดภัยท่ี จ.ล าปาง โดยบูรณาการการท างาน กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุก
ระดับในพืน้ท่ีก่อนท่ีจะขยายผลพืน้ท่ีรูปธรรม การลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไปสู่ พืน้ท่ีอ่ืน ๆ 
ตอ่ไป 

4. หมวด การออกก าลังกาย 
4.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด การออกก าลังกาย  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=EldC_qFS7hs 

ชื่อวีดโีอ ไขมนัเริ่มสลายเม่ือออกก าลงักายตอ่เน่ือง 10 นาทีขึน้ไป 
เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ย. 2561 
เร่ืองย่อ ผูช้ายหนัมาออกก าลงักายเพ่ือใหมี้สขุภาพท่ีดีและอยูก่บัลกูไปนาน ๆ 

 
 
 



 37 

37 

 

การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า 

1) ดา้นรา่งกาย การออกก าลงักายครัง้ละ 10 นาทีขึน้ไปจะช่วยเผาผลาญไขมนั
สว่นเกินท าใหมี้สขุภาพท่ีดี 

2) ดา้นจิตใจ มีความอดทนท่ีจะออกก าลงักายใหน้านเกิน 10 นาที  
3) ดา้นสงัคม เพ่ือใหร้า่งกายแข็งแรงอยูก่บัครอบครวัไปนาน ๆ 
4) ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุท่ีไดท้  าเพ่ือลกู  

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง ผูช้ายวิ่งออกก าลงักายโดยปกตจิะวิ่งแค ่10 นาที 
ขัน้ยตุิเรื่องราว ผูช้ายอดทนวิ่งใหเ้กิน 10 นาทีเพ่ือใหล้ดไขมนั เพ่ือท่ีจะอยู่กบั

ลกูไดน้าน ๆ 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งรูต้วัว่าวิ่งไดไ้ม่เกิน 10 นาที แต่ก็
อดทนวิ่งตอ่ไปจนเกิน 10 นาที 

3) ตวัละคร (Character)  
มี 1 ตวัละคร คือ พ่อท่ีออกก าลงักายลดน า้หนกั เพ่ือรา่งกายท่ีแข็งแรงจะไดมี้

ชีวิตอยูก่บัลกูใหน้าน ๆ 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

ออกก าลงักายครัง้ละ 10 นาทีขึน้ไปชว่ยเผาผลาญไขมนัสว่นเกิน 
5) ฉาก (Setting)  

เวลาช่วงเชา้มืด บริเวณริมเข่ือน ซึ่งเป็นฉากท่ีมีหมอกในตอนเชา้ ท าใหรู้ส้ึก
วา่อากาศดี  

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลท่ี 2 ซึ่งมีเสียงบอกเล่าถึงการกระท าของ

ผูช้ายท่ีก าลงัวิ่งวา่เหตผุลในวิ่ง คือตอ้งการท่ีจะอยูก่บัลกูไปนาน ๆ 
จ านวนผูเ้ขา้ชม ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 คือ 9,595,082 views 
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4.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด การออกก าลังกาย 
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=smBrNSWSVFA 
ชื่อวีดโีอ เคล็ดลบัพิชิตพงุ ตอน ออกก าลงักาย 10 นาทีขึน้ไป 
เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2561 

เร่ืองย่อ พดูถึงการออกก าลงักายครัง้ละ 10 นาทีขึน้ไป ถึงจะชว่ยเผาผลาญไขมนัสว่นเกิน 
 

การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า  

1) ดา้นรา่งกาย ออกก าลงักายครัง้ละ 10 นาทีขึน้ไป เพ่ือลดไขมนัส่วนเกิน ท าให้
มีสขุภาพท่ีแข็งแรง 

2) ดา้นจิตใจ อดทนในการออกก าลงักายใหม้ากกว่า 10 นาที 
3) ดา้นสงัคม สงัคมยอมรบัความเปล่ียนแปลงท่ีไดม้าจากการออกก าลงักาย 
4) ดา้นจิตวิญญาณ มีก าลงัใจในการลดน า้หนกั 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่องราว ตอ้งการท่ีจะลดความอว้นแตเ่กิดอปุสรรคในการลดความอว้น 
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ขั้นพัฒนาเนือ้เรื่อง ออกก าลังกายให้ไดม้ากกว่า 10 นาที เพ่ือเผาผลาญ
ไขมนัสว่นเกิน 

ขัน้ยตุเิรื่องราว รา่งกายผอมลง แข็งแรง ไมมี่โรคภยั 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจ เม่ือตอ้งการท่ีจะออกก าลงักายลดน า้หนกั แต่
ถกูจิตใตส้  านกึบอกใหอ้ยูเ่ฉย ๆ 

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครหลกัคือ ตวัการต์นูผูช้ายท่ีมีอว้น และตอ้งการจะลดน า้หนกัดว้ยการ

ออกก าลงักาย 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

ตอ้งการใหค้นหนัมาออกก าลงักายใหไ้ดค้รัง้ละ 10 นาทีขึน้ไป และ มากกว่า 
150 นาทีตอ่สปัดาห ์เพ่ือลดไขมนัสว่นเกิน ท าใหร้า่งกายแข็งแรง 

5) ฉาก (Setting)  
ฉากการออกก าลงักายตอ่เน่ืองใหไ้ด ้10 นาทีขึน้ไป  

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 
ใชก้ารเล่าเรื่องในมมุมองบคุคลท่ี 3 ซึ่งพดูถึงตวัการต์นูผูช้ายท่ีตอ้งการจะลด

น า้หนกั แต่เกิดอปุสรรค คือจิตใตส้  านึกบอกใหอ้ยู่เฉย ๆ และสุดทา้ยก็มาออกก าลงักายใหไ้ดค้รัง้
ละ 10 นาทีขึน้ไป เพ่ือเผาผลาญไขมนัสว่นเกิน ท าใหร้า่งกายแข็งแรง 

เปรียบเทียบระหว่างหมวด การออกก าลังกาย ยอดวิวสูงที่สุด และยอดวิวต ่า
ทีสุ่ด  

สขุภาพแบบองคร์วม  
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ตาราง 7 เปรียบเทียบระหวา่งหมวด การออกก าลงักาย ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
สขุภาพแบบองคร์วม 

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย การออกก าลงักายครัง้ละ 10 นาทีขึน้ไป
จะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินท าใหม้ี
สขุภาพท่ีดี 

ออกก าลงักายครัง้ละ 10 นาทีขึน้ไป เพื่อ
ลด ไขมันส่วน เกิน  ท าให้มี สุขภาพที่
แข็งแรง 

ดา้นจิตใจ มีความอดทนที่จะออกก าลงักายใหน้าน
เกิน 10 นาที 

อดทนในการออกก าลงักายให้มากกว่า 
10 นาที 

ดา้นสงัคม เพื่อใหร้่างกายแข็งแรงอยู่กับครอบครวั
ไปนาน ๆ 

สงัคมยอมรบัความเปลี่ยนแปลงที่ไดม้า
จากการออกก าลงักาย 

ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุที่ไดท้  าเพื่อลกู มีก าลงัใจในการลดน า้หนกั 

 
องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 8 เปรียบเทียบระหวา่งหมวด การออกก าลงักาย ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง และขัน้ยตุเิรือ่งราว มีขัน้เริม่เรือ่ง พฒันาเนือ้เรือ่ง และยตุิ
เรือ่งราว 

ความขดัแยง้ เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจ เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจ 
ตวัละคร มีตวัละครหลกั ผูช้าย 1 คน ในการ

ด าเนินเรือ่ง 
ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง 

แก่นเรือ่ง ออกก าลงักายครัง้ละ 10 นาทีขึน้ไป
ช่วยเผาผลาญไขมนัสว่นเกิน 

ออกก าลงักายใหไ้ดค้รัง้ละ 10 นาทีขึน้ไป 
และ มากกวา่ 150 นาทีตอ่สปัดาห ์เพื่อ
ลดไขมนัสว่นเกิน  

ฉาก ฉากเสน้ทางวิง่ในตอนเชา้ ฉากการออกก าลงักายตอ่เนื่องใหไ้ด ้10 
นาทีขึน้ไป 

สญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่2 ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3 
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ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  
เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. คือ สสส.ชวนคนไทย “วิ่ง..สู่ชีวิตใหม่” เพ่ือสุขภาพ 

ดว้ยปัจจบุนัการออกก าลงักายเป็นอีกหนึ่งแนวทางส าคญัของการรกัษาสขุภาพ เพ่ือสรา้งเสรมิให้
รา่งกายแข็งแรง และยงันบัเป็นกีฬาท่ีมีตน้ทุนต ่าสดุ ไม่ตอ้งลงทุนอะไรมากมาย การเดินวิ่งนัน้ยงั
เป็นประโยชนต์่อสมรรถภาพ ทางกาย ทั้งดา้นการเผาผลาญพลังงาน ความแข็งแรงของหัวใจ 
ประสิทธิภาพการท างานของปอด ความแข็งแรงทนทานของกลา้มเนือ้ มวลกระดกู รวมไปถึงกลไก
การท างานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย โดยผู้ร่วมงานทุกคนไดร้บัการตรวจเช็คสมรรถภาพ
ร่างกาย เพ่ือดูความพรอ้ม และรับแจกคู่มือการวิ่ง ซึ่งจะมีค าแนะน าการวิ่งอย่างถูกวิธี การ
รบัประทานอาหารเพ่ือสขุภาพ การจดบนัทึกขอ้มลูการวิ่งแตล่ะวนั ตลอดจนขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์
อ่ืน ๆ ในดา้นการออกก าลงักาย นอกจากนี ้ส  าหรบันักวิ่งหนา้ใหม่ มีผูเ้ช่ียวชาญจาก มาราธอน
คลินิก มาคอยแนะน า และใหค้  าปรกึษา ตลอดจนสอนวิธีเดนิ วิ่ง ท่ีถกูวิธี ก่อนลงสนามจรงิ 

5. หมวด โรคภัยไข้เจ็บ 
5.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด โรคภัยไข้เจ็บ  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=-zWp1u1jOak 

ชื่อวีดโีอ อว้นลงพงุ 
เผยแพร่เมื่อ 28 ก.พ. 2556 

เร่ืองย่อ ยกัษ์ 2 แม่ลูกจบัมนุษยม์าควบคมุอาหารและออกก าลงักาย เพ่ือใหม้นุษยแ์ข็งแรงและ
จบัมากิน 
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การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า 
1) ดา้นร่างกาย รบัประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ งดของทอด ของมัน ไม่เลือก

รบัประทาน และออกก าลงักาย จะชว่ยใหล้ดหนา้ทอ้งลงได ้
2) ดา้นจิตใจ มีวินยัในการรบัประทานอาหารและออกก าลงักาย 
3) ดา้นสงัคม ชว่ยกนัแนะน าในเรื่องการรบัประทานอาหาร และการออกก าลงักาย 
4) ดา้นจิตวิญญาณ  ไม่เป็นทุกข์ในเรื่องโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการรบัประทาน

อาหารไมค่รบ 5 หมู ่และการไมอ่อกก าลงักาย 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 

1) โครงสรา้ง (Plot)  
ขัน้เริ่มเรื่อง ยกัษ ์2 แมล่กูจบัมนษุยม์าขงัไวเ้พ่ือท่ีจะกิน 
ขัน้พฒันาเรื่อง มนษุยท่ี์จบัมามีหนา้ทอ้งท่ีใหญ่ ซึ่งไมเ่ป็นผลดีกบัยกัษเ์วลากิน 
ขัน้ภาวะคล่ีคลาย ยักษ์ให้มนุษยร์บัประทานแต่ของท่ีมีประโยชน ์และจับ

มนษุยม์าออกก าลงักาย 
ขัน้ยตุเิรื่องราว เม่ือมนษุยผ์อมลงสามารถหนีจากพวกยกัษไ์ด ้

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับคน ซึ่งลูกยักษ์ต้องการท่ีจะกินมนุษย์ท่ี

สขุภาพไมดี่ แตถ่กูแมย่กัษม์าหา้มไว ้
3) ตวัละคร (Character)  

ตวัละครมี 3 ตวั คือ ลูกยกัษ์ท่ีตอ้งการจะกินมนุษย ์แม่ยักษ์ท่ีหา้มไม่ให้ลูก
ยกัษกิ์นมนษุยแ์ละจบัมนษุยม์าขงัไว ้และมนษุยท่ี์สขุภาพไมดี่ ถกูยกัษจ์บัมาขงัไว ้

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
ควบคมุอาหาร และออกก าลงักายท าใหร้า่งกายแข็งแรง 

5) ฉาก (Setting)  
ช่วงเวลาและสถานท่ีแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงกลางวนั ท่ีบริเวณภูเขา ซึ่ง

ใหอ้ารมณค์วามรูส้กึวา่ตวัละครเป็นยกัษจ์รงิ ๆ และฉากในถ า้ ใหอ้ารมณค์วามรูส้กึถึงความนา่กลวั 
6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  

ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
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เป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองบคุคลท่ี 3 ซึ่งพดูถึงยกัษ์ 2 แม่ลกูท่ีจบัมนษุยม์า
ขงัไว ้และใหม้นษุยร์บัประทานอาหารแตข่องท่ีมีประโยชน ์พาออกก าลงักาย ท าใหม้นุษยผ์อมลง
และหนีไดใ้นท่ีสดุ 

5.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด โรคภัยไข้เจ็บ  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=L1Fa_LbR3jk 

ชื่อวีดโีอ DEATH JOKE ตลกนา่ตาย 024 โรคเบาหวาน 

เผยแพร่เมื่อ 20 ก.ค. 2557 

เร่ืองย่อ พดูถึงผลกระทบจากการกินมาก กินหวาน และกินของมนั 
 

การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า  

1) ดา้นรา่งกาย กินของหวาน ของมนั และแป้ง ท าใหน้  า้ตาลในเลือดสงู เกิดเป็น
โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสงู ไตวาย โรคหลอดเลือดในสมองตีบ 

2) ดา้นจิตใจ วิตกกงัวลจากโรคท่ีจะเกิดจากการกินหวาน ของมนั และแปง้ 
3) ดา้นสงัคม สงัคมรงัเกียจจากการเป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต เบาหวานขึน้ตาท าให้

ตาบอด 
4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทกุขจ์ากการกินไมเ่ลือก 



 44 

44 

 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง พดูถึงใหร้ะวงัการตดินิสยัการกินมาก กินหวาน กินของมนั 
ขัน้พฒันาเรื่องราว พดูถึงโรคท่ีเกิดจากการกินหวาน ของมนั และแปง้ 
ขัน้ยตุเิรื่องราว ปรบัพฤตกิรรมการกิน เพ่ือหา่งไกลจากโรค 

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ไมมี่ความขดัแยง้ 

3) ตวัละคร (Character)  
มีตวัละครการต์นู 1 คน ท่ีแสดงถึงการกินมาก กินหวาน และกินของมนั ท า

ใหเ้กิดโรคตา่ง ๆ  
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

กินมาก กินหวาน และกินของมนั ท าใหเ้กิดโรคเบาหวาน 
5) ฉาก (Setting)  

ฉากการกินของหวานของมนั และฉากโรคตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการกินของหวาน
ของมนั 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 
ใชก้ารเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งพูดถึงคนท่ีชอบกินมาก กินหวาน กิน

ของมนั และแปง้ ท าใหเ้กิดโรคตา่ง ๆ ตามมา ดงันัน้ควรปรบัพฤตกิรรมการกินเพ่ือไมใ่หเ้ป็นโรค 
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เปรียบเทยีบระหว่างหมวด โรคภัยไข้เจ็บ ยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ด  
สขุภาพแบบองคร์วม  

ตาราง 9 เปรียบเทียบระหวา่งหมวด โรคภยัไขเ้จ็บ ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของสขุภาพ
แบบองคร์วม 

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย รบัประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู ่งดของ
ทอด ของมนั ไมเ่ลอืกรบัประทาน และ
ออกก าลงักาย จะชว่ยใหล้ดหนา้ทอ้งลงได ้

กินของหวาน ของมนั และแปง้ ท าให้
น า้ตาลในเลอืดสงู เกิดเป็นโรคหวัใจ 
ความดนัโลหิตสงู ไตวาย โรคหลอด
เลอืดในสมองตีบ 

ดา้นจิตใจ มีวินยัในการรบัประทานอาหารและออก
ก าลงักาย 

วิตกกงัวลจากโรคที่จะเกิดจากการกิน
หวาน ของมนั และแปง้ 

ดา้นสงัคม ช่วยกนัแนะน าในเรือ่งการรบัประทาน
อาหาร และการออกก าลงักาย 

สงัคมรงัเกียจจากการเป็นอมัพฤกษ์ 
อมัพาต เบาหวานขึน้ตาท าใหต้าบอด 

ดา้นจิตวิญญาณ ไมเ่ป็นทกุขใ์นเรือ่งโรคตา่ง ๆ ที่เกิดจาก
การรบัประทานอาหารไมค่รบ 5 หมู ่และ
การไมอ่อกก าลงักาย 

เป็นทกุขจ์ากการกินไมเ่ลอืก 

 
องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 10 เปรียบเทียบระหว่างหมวด โรคภยัไขเ้จ็บ ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง 

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเรือ่งราว ขัน้ภาวะ
คลีค่ลาย และขัน้ยตุิเรือ่งราว  

มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเรือ่งราว 
และขัน้ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ มีความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร ตวัละครหลกัมี 3 คน คือ แมย่กัษ ์ลกูยกัษ์ 

และคนที่ถกูจบัมา ในการด าเนินเรือ่ง 
ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง  

แก่นเรือ่ง ควบคมุอาหาร และออกก าลงักายท าให้
รา่งกายแขง็แรง 

กินมาก กินหวาน และกินของมนั 
ท าใหเ้กิดโรคเบาหวาน 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ฉาก ฉากบรเิวณภเูขา และฉากภายในถ า้ ฉากการกินของหวานของมนั และ
ฉากโรคตา่ง ๆ ที่เกิดจากการกิน
ของหวานของมนั 

สญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3  ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  

เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. คือ ลด ‘หวาน มัน เค็ม ’ 3 ตัวรา้ยก่อโรค NCDs 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีช่วยสนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการ
รว่มกับ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ
และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือใชส้ญัลกัษณโ์ภชนาการเป็นเครื่องมือในการ
ส่ือสารขอ้มูลโภชนาการท่ีลดความซับซ้อนลง ซึ่งจากเดิมขอ้มูลทางโภชนาการจะอยู่ดา้นหลัง
ผลิตภัณฑ์ สังเกตเห็นไดย้าก มาปรากฏอยู่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
ตัดสินใจเลือกซือ้สินคา้ไดร้วดเร็วขึน้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นไดผ้่าน
เกณฑก์ารพิจารณาแลว้วา่มีปรมิาณน า้ตาล ไขมนั และเกลือ (โซเดียม) ท่ีเหมาะสม ไมเ่กินปรมิาณ
ท่ีรา่งกายควรไดร้บัในแตล่ะวนั 
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6. หมวดอาหารการกิน 
6.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด อาหารการกิน  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=y3WLXfkmEfI 
ชื่อวีดโีอ ไอเดียปรบัเมนธูรรมดาๆ ใหเ้ป็นเมน ู2:1:1 เพ่ือสขุภาพท่ีดี ไมมี่พงุ 
เผยแพร่เมื่อ 13 มี.ค. 2562 
เร่ืองย่อ ผูห้ญิงเป็นหว่งผูช้าย จงึจดัอาหารท่ีมีประโยชนใ์ห ้เพ่ือใหผู้ช้ายลดความอว้น 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า 
1) ดา้นรา่งกาย รบัประทานแตข่องทอดของมนัท าใหมี้รูปรา่งอว้น 
2) ดา้นจิตใจ เกิดความอยากอาหารเวลาเห็นอาหารท่ีตนเองชอบ 
3) ดา้นสงัคม แมค่า้ชว่ยเลือกอาหารใหเ้หมาะกบัการลดน า้หนกั  
4) ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุเวลาท่ีเห็นคนอ่ืนเป็นหว่งตนเอง 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง ผูช้ายจะสั่งอาหารท่ีตนเองชอบ แต่ถูกคนอ่ืนสั่งอาหารตดัหน้า
และเห็นอาหารนา่รบัประทานจงึสั่งตาม 
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ขัน้พฒันาเรื่อง แมค่า้ใหอ้าหารท่ีผูช้ายไมไ่ดส้ั่งมา 
ขัน้วิกฤต ผูช้ายรบัอาหารจานนัน้มา และไปนั่งรบัประทานท่ีโต๊ะดว้ยความงนุงง 
ขัน้ภาวะคล่ีคลาย แม่คา้จดัอาหารท่ีมีครบ 5 หมู่ใหผู้ช้าย ซึ่งตอ้งการใหผู้ช้าย

ดแูลตวัเองใหดี้ 
ขัน้ยุติเรื่องราว ผูช้ายรบัรูถ้ึงความเป็นห่วงจากแม่คา้ จึงรบัประทานอาหาร

จานนัน้ 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจ ซึ่งผูช้ายตอ้งการท่ีจะรบัประทานอาหารท่ีตน
ชอบ แตแ่มค่า้จดัอาหารอีกประเภทให ้และไมส่ามารถปฏิเสธได ้

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครหลกั 2 คน คือ ผูช้ายท่ีตอ้งการจะรบัประทานอาหารท่ีตนชอบ และ

แมค่า้ท่ีเป็นหว่งผูช้าย จงึจดัอาหารท่ีมีประโยชนใ์ห ้
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

กินอาหารท่ีมีประโยชนช์ว่ยลดพงุ  
5) ฉาก (Setting)  

ช่วงเวลากลางคืนในตลาด ใหค้วามรูส้ึกถึงความอยากรบัประทานอาหาร
มากขึน้  

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่ง ผู้ชายตอ้งการรบัประทานอาหาร

พวกของทอดของมนั แตแ่มค่า้ไมส่นใจท่ีผูช้ายสั่ง ดว้ยความเป็นหว่งจงึจดัอาหารท่ีมีประโยชนม์าให ้
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6.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด อาหารการกิน  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=0Vt_EgLHZq8 
ชื่อวีดโีอ กินผกั ผลไม ้ดีตอ่สขุภาพอยา่งไร : ลดพงุ ลดโรค 
เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ค. 2556 

เร่ืองย่อ พดูถึงประโยชนจ์ากการกินผกัและผลไม ้
 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า  
1) ดา้นรา่งกาย รบัประทานผกัและผลไมช้ว่ยลดพงุลดโรค ท าใหผ้ิวพรรณสดใส 
2) ดา้นจิตใจ มีความมั่นใจ ไมก่งัวลจากโรคอว้น 
3) ดา้นสงัคม เป็นท่ีช่ืนชอบของคนในสงัคม 
4) ดา้นจิตวิญญาณ ไมเ่ป็นทกุขจ์ากโรคอว้น 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง พดูถึงการงดของทอดของมนัท าใหเ้กิดโรคอว้น 
ขัน้พฒันาเรื่องราว พูดถึงการรบัประทานผกัและผลไม้ ท าใหมี้เสน้ใยอาหาร

ชว่ยดดูซบัไขมนั 
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ขัน้ยตุเิรื่องราว พดูถึงผลจากการทานผกัและผลไม ้ท าใหผ้ิวพรรณเปลง่ปลั่ง  
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ 
3) ตวัละคร (Character)  

มีตวัละครการต์นูท่ีงดของทอดของมนั และหนัมารบัประทานผกัและผลไม ้
4) แก่นเรื่อง (Theme) 

กินผกัและผลไมท้ าใหไ้มเ่ป็นโรคอว้น  
5) ฉาก (Setting)  

ฉากกินผกัและผลไม ้และฉากประโยชนข์องเสน้ใยอาหาร 
6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  

ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 

ใชก้ารเลา่เรื่องจากมมุมองบคุคลท่ี 3 ท่ีพดูถึงการรบัประทานของทอดของมนั 
ท าใหเ้กิดโรคอว้น และหนัมารบัประทานผกัและผลไมท้ าใหร้า่งกายดดูซบัไขมนันอ้ยลง และไมเ่ป็น
โรคอว้น 

เปรียบเทยีบระหว่างหมวด อาหารการกิน ยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ด  
สขุภาพแบบองคร์วม  

ตาราง 11 เปรียบเทียบระหว่างหมวด อาหารการกิน ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
สขุภาพแบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย รบัประทานแตข่องทอดของมนัท าใหม้ี
รูปรา่งอว้น 

รบัประทานผกัและผลไมช้่วยลดพงุลด
โรค ท าใหผิ้วพรรณสดใส 

ดา้นจิตใจ เกิดความอยากอาหารเวลาเห็นอาหารที่
ตนเองชอบ 

มีความมั่นใจ ไมก่งัวลจากโรคอว้น 

ดา้นสงัคม แมค่า้ช่วยเลอืกอาหารใหเ้หมาะกบัการลด
น า้หนกั 

เป็นท่ีช่ืนชอบของคนในสงัคม 

ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุเวลาทีเ่ห็นคนอื่นเป็นหว่งตนเอง ไมเ่ป็นทกุขจ์ากโรคอว้น 
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องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 12 เปรียบเทียบระหว่างหมวด อาหารการกิน ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง 

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง พฒันาเรือ่งราว ขัน้วิกฤติ 
ขัน้ภาวะคลีค่ลาย และขัน้ยตุเิรือ่งราว 

มีขัน้เริม่เรือ่ง พฒันาเรือ่งราว และ
ขัน้ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ มีความขดัแยง้ภายในจิตใจ ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร มีตวัละครหลกัเป็นผูช้าย 1 คน และ

ผูห้ญิง 1 คน ในการด าเนินเรือ่ง 
ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง 

แก่นเรือ่ง กินอาหารที่มีประโยชนช์ว่ยลดพงุ กินผกัและผลไมท้ าใหไ้มเ่ป็นโรคอว้น 
ฉาก ฉากบรเิวณตลาด รา้นขายอาหารตามสั่ง ฉากกินผกัและผลไม ้และฉาก

ประโยชนข์องเสน้ใยอาหาร 
สญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที่ 3  ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที่ 3 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  

เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. คือ เปล่ียนอาหารจานธรรมดาใหเ้ป็น 2:1:1 โดยการ
แบ่งสดัส่วนใน 1 มือ้ ท่ีแบ่งเป็นผกั 2 ส่วน ขา้ว 1 ส่วน เนือ้สตัว ์1 ส่วน ซึ่งขอเพียงแค่ปรบัเปล่ียน
การคดัเลือกวตัถดุบิก็จะน ามาปรุงอาหาร ก็จะท าใหส้ขุภาพดีและไม่มีพงุ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

52 

 

7. หมวด สุขภาพจิต 
7.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด สุขภาพจิต  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=qkd-nFy-LO4 
ชื่อวีดโีอ นิทานชว่ยใหล้กูคณุรอดพน้จากมือโจรไดอ้ยา่งไร 
เผยแพร่เมื่อ 18 ก.พ. 2561 
เร่ืองย่อ มีโจร 2 คนมาปลน้บา้นครอบครวัหนึ่ง และเด็กใชป้ฏิภาณ ไหวพรบิในการไลโ่จรออกจาก
บา้นไป 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า 
1) ดา้นรา่งกาย ปลกูฝังใหเ้ดก็เป็นคนช่างถาม ชา่งสงัเกต วิเคราะหส์ิ่งท่ีเกิดขึน้ไดดี้ 
2) ดา้นจิตใจ การเล่านิทานใหเ้ด็กฟังจะท าใหเ้ด็กมีความฉลาด มั่นใจ และสรา้ง

สมาธิไดเ้ป็นอยา่งดี มีความฉลาดทัง้ทางปัญญา (IQ) และฉลาดทางอารมณ ์(EQ)  
3) ดา้นสงัคม ปลกูฝังใหเ้ดก็เป็นคนดี ชว่ยเหลือผูอ่ื้นท่ีเดือดรอ้น 
4) ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุกบัการไดช้ว่ยเหลือผูอ่ื้น  
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง ในวนัคริสมาสไดมี้โจร 2 คนมาปลน้บา้นหลงัหนึ่งท่ีอยู่กัน 3 คน 
โดยมีพอ่ แม ่และลกู 

ขัน้พฒันาเรื่อง พ่อและแม่ถูกโจรจบัมดัไว ้และลูกลงมาเห็นโจรก าลงัรือ้ของ
ภายในบา้น และเดก็ก็รอ้งเสียงดงั 

ขัน้ภาวะวิกฤต โจรเห็นท่าไม่ดีจงึบอกกบัเด็กว่าจะเล่านิทานใหฟั้ง แลว้พาไป
ท่ีหอ้งนอน 

ขัน้คล่ีคลาย ในช่วงท่ีโจรทัง้ 2 คนก าลงัเล่านิทาน เด็กก็แอบหนีลงมาช่วยพ่อ
และแม ่

ขัน้ยตุเิรื่องราว พอ่ แม ่และลกูถืออาวธุ และไลโ่จรออกจากบา้นไดส้  าเรจ็ 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

มีความขดัแยง้เกิดขึน้ 2 อย่าง คือ ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน ซึ่งโจรปลน้
บา้นและจบัพ่อกบัแมม่ดัไว ้กบัความขดัแยง้ภายในจิตใจของโจร ท่ีตอ้งการจะขนของแตม่าพบเด็ก
และตอ้งเลา่นิทานใหฟั้งเพ่ือใหเ้ดก็เงียบ 

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครมีทัง้หมด 5 ตวั คือ โจรอว้นและโจรผอมท่ีตอ้งการจะปลน้บา้น พ่อ 

แม ่ท่ีถกูโจรปลน้บา้น และลกู ท่ีโจรเลา่นิทานใหฟั้งและใชไ้หวพรบิแอบหนีลงมาชว่ยพอ่แม ่และขบั
ไลโ่จรไดส้  าเรจ็ 

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
เดก็ปลกูฝังการคดิ วิเคราะหจ์ากการฟังการเลา่นิทาน 

5) ฉาก (Setting)  
ช่วงเวลากลางคืน ภายในบา้น มี 2 สถานท่ี คือ หอ้งรบัแขกท่ีปิดไฟท่ีส่ือถึง

ความน่ากลวัของโจรท่ีก าลงัปลน้บา้น กบัหอ้งนอนของเด็กท่ีมีการตกแตง่หอ้งนอนท่ีบง่บอกวา่หอ้ง
นีเ้ป็นหอ้งของเดก็ 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
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เป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งมีโจร 2 คนได้มาปล้นบ้าน 
ครอบครวัหนึ่ง และไดจ้บัพ่อกับแม่มดัไว ้ลูกซึ่งอยากใหพ้่อและแม่เล่านิทานใหฟั้ง เดินลงมาเห็น
โจรจึงรอ้งเสียงดงั โจรจึงตดัสินใจเล่านิทานใหเ้ดก็ฟัง เม่ือโจรเผลอเดก็จึงแอบหนีลงมาชว่ยพอ่และ
แม ่และขบัไลโ่จรไดใ้นท่ีสดุ 

7.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด สุขภาพจิต  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=BGDIaoKrKaU 

ชื่อวีดโีอ แมชี่ศนัสนีย ์ชวนคนไทยสวดมนตข์า้มปี 
เผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 

เร่ืองย่อ พดูถึงผลจากการงดเลีย้งฉลองขา้มปี และหนัมาสวดมนตข์า้มปีแทน 
 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า  
1) ดา้นรา่งกาย สวดมนตข์า้มปีท าใหชี้วิตดีขึน้  
2) ดา้นจิตใจ ท าใหมี้ความสขุ 
3) ดา้นสงัคม พบปะผูค้นท่ีมีแนวคดิเหมือนกนั 
4) ดา้นจิตวิญญาณ ท าใหรู้ต่ื้นและเบกิบาน 
 



 55 

55 

 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง การสวดมนตข์า้มปี เริ่มตน้ดี ชีวิตดี 
ขัน้ยตุเิรื่องราว ท าใหรู้ต่ื้นและเบกิบาน และเป็นอิสระได ้

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ไมมี่ความขดัแยง้ 

3) ตวัละคร (Character)  
แมชี่ท่ีพดูถึงผลจากการสวดมนตข์า้มปี 

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
สวดมนตข์า้มปี ท าใหชี้วิตดีขึน้ 

5) ฉาก (Setting)  
เสถียรธรรมสถาน ซึ่งใหค้วามรูส้กึสงบ และดงึดดูใหไ้ปสวดมนต ์

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 
ใชก้ารเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งแม่ชีพูดถึงการสวดมนตข์า้มปี ท าให้

ชีวิตดีขึน้ ท าใหรู้ต่ื้นและเบกิบาน มีอิสระ 
เปรียบเทยีบระหว่างหมวด สุขภาพจิต ยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ด  

สขุภาพแบบองคร์วม  

ตาราง 13 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาพจิต ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของสขุภาพ
แบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างถาม ช่าง
สงัเกต วิเคราะหส์ิง่ที่เกิดขึน้ไดด้ี 

สวดมนตข์า้มปีท าใหชี้วิตดีขึน้ 

ดา้นจิตใจ มีความฉลาดทัง้ทางปัญญา (IQ) และ
ฉลาดทางอารมณ ์(EQ) 

ท าใหม้ีความสขุ 

ดา้นสงัคม ปลกูฝังใหเ้ด็กเป็นคนดี ช่วยเหลอืผูอ้ื่นที่
เดือดรอ้น 

พบปะผูค้นที่มีแนวคิดเหมือนกนั 

ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุกบัการไดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น ท าใหรู้ต้ื่นและเบิกบาน 
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องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 14 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาพจิต ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง ขัน้วิกฤติ ขัน้ภาวะ
คลีค่ลาย และขัน้ยตุิเรือ่งราว 

มีขัน้เริม่เรือ่ง และขัน้ยตุิ
เรือ่งราว 

ความขดัแยง้ มีความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน และความขดัแยง้
ภายในจิตใจ 

ไมม่ีความขดัแยง้ 

ตวัละคร มีตวัละคร 5 คน คือ พอ่ แม ่ลกู และโจร 2 คน ใน
การด าเนินเรือ่ง 

แมชี่ศนัสนีย ์

แก่นเรือ่ง เด็กปลกูฝังการคดิ วเิคราะหจ์ากการฟังการเลา่นิทาน สวดมนตข์า้มปี ท าใหชี้วิต
ดีขึน้ 

ฉาก ฉากภายในบา้น ฉากบรเิวณเสถียรธรรม
สถาน 

สญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3  ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมอง

บคุคลที่ 3 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  

เช่ือมโยงกบันโยบาย สสส. คือ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ส่งเสริมใหพ้่อ
แม่ใชน้ิทานเป็นส่ือสรา้งพฒันาการ IQ EQ ย า้ผลท่ีไดไ้มเ่ฉพาะความสนกุสนาน ความเพลิดเพลิน 
แตย่งัช่วยสรา้งสตปัิญญา ความผกูพนัและความอบอุน่ภายในครอบครวั และเม่ือเด็กโตขึน้เด็กจะ
เข้าใจภาษา ค าศัพท ์และส่งผลให้มีการพัฒนาการท่ีดีกว่าเด็กในครอบครวัท่ีพ่อแม่ไม่ไดอ้่าน
หนงัสือใหฟั้ง 
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8. หมวดระบบสาธารณสุข 
8.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด ระบบสาธารณสุข  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=-SC0F4Y5u60 
ชื่อวีดโีอ ภารกิจ 1 ลา้นเช็คอิน ทวงสิทธ์ิหา้มสบู 
เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ค. 2557 

เร่ืองย่อ พูดถึงจุดเช็คอินท่ีปลอดควันจากคนสูบบุหรี่ เพ่ือให้ผู้คนท่ีอยู่รอบ ๆ หรือผู้ท่ีสูบบุหรี่
ตระหนกัถึงโทษจากควนับหุรี่ 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า 
1) ดา้นร่างกาย การสูบบุหรี่เป็นพิษต่อปอด เส่ียงเกิดโรคมะเร็ง ควนับุหรี่ท  าให้

หายใจล าบาก 
2) ดา้นจิตใจ มีความทรมานตอ่การสดูดมควนับหุรี่เขา้ไปเป็นจ านวนมาก 
3) ดา้นสังคม ควันบุหรี่ท  าให้บุคคลรอบขา้งเกิดอาการเหม็นกลิ่นบุหรี่ ไอ และ

เส่ียงตอ่การเป็นโรคมะเรง็ 
4) ดา้นจิตวิญญาณ ท าใหค้นรอบขา้งเป็นทกุขจ์ากควนับหุรี่ 
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง เกิดควันขึน้เป็นจ านวนมากในเมือง ท าให้ผูค้นหายใจล าบาก 
และเริ่มหมดสต ิ

ขัน้พฒันาเรื่อง มีฮีโร ่3 คน เริ่มคน้หาจดุท่ีท าใหเ้กิดควนับหุรี่ 
ขัน้คล่ีคลาย จ านวนควนัคอ่ย ๆ ลดลงจนหมดไป 
ขั้นยุติเรื่องราว ประชาชนค่อย ๆ ฟ้ืนขึน้มา และจัดการท าจุดเช็คอินตาม

สถานท่ีตา่ง ๆ 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

เกิดความขดัแยง้ภายนอก ซึ่งควนัท่ีเกิดจากการสบูบหุรี่ท  าใหป้ระชาชนส าลกั
ควนัและเป็นลมสลบไป 

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครหลักมี 3 ตวัละคร คือ ป้าผ่อง นอ้งแพน และพ่ีกลา้ ซึ่งทัง้ 3 คน ได้

ท าการคน้หากน้บุหรี่และป้ายหา้มสบูบุหรี่ และถ่ายรูปป้ายหา้มสูบบหุรี่  เพ่ือท าจุดเช็คอินในพืน้ท่ี
นัน้ เพ่ือเตือนใหค้นท่ีสบูบหุรี่ ตระหนกัถึงผูค้นรอบขา้งในเขตนัน้ 

ตวัละครรอง คือ ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากควนับหุรี่ 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

สรา้งพืน้ท่ีเช็คอินใหเ้ป็นท่ีปลอดควนับหุรี่ 
5) ฉาก (Setting)  

ช่วงเวลากลางวนั ภายในตกึ มีกลุ่มควนัลอยอยู่มากมายซึ่งบง่บอกถึงความ
เป็นอนัตรายจากควนับหุรี่ตอ่ผูค้นในตกึ 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ป้ายหา้มสูบบุหรี่ ท่ีบ่งบอกถึงจุดท่ีหา้มสูบบุหรี่เน่ืองจากในจุดนัน้ๆ มีผูค้น

พลกุพลา่น  
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  

เป็นการเล่าเรื่องจากมมุมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งมีกลุ่มควนัปริศนาจ านวนมากเขา้
มาในเมือง และมีฮีโร ่3 คน ไดแ้ก่ ปา้ผ่อง นอ้งแพน และพ่ีกลา้ ไดท้  าการคน้หาตน้ตอจดุท่ีเกิดควนั 
และป้ายห้ามสูบบุหรี่ สรา้งจุดเช็คอิน เพ่ือให้บริเวณนั้นเป็นท่ีห้ามสูบบุหรี่ และคนท่ีไม่สูบบุหรี่
สามารถอยูต่รงนัน้ไดโ้ดยไมต่อ้งกลวัควนับหุรี่ 
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8.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด ระบบสาธารณสุข  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=dtm0DUs9HHI 
ชื่อวีดโีอ ทีมหมอครอบครวั (Family Care Team) 
เผยแพร่เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 
เร่ืองย่อ พูดถึงทีมหมอและพยาบาลท่ีเดินทางไปตามบา้นท่ีมีผูพ้ิการอยู่เพ่ือท าการตรวจสขุภาพ 
และรกัษา พรอ้มกับติดต่อกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเข้ามาปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นผูป่้วย เพ่ือให้
ผูป่้วยสะดวกสบายมากขึน้ 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า  
1) ดา้นรา่งกาย คดิถึงผูป่้วยท่ีไมส่ามารถเดนิทางมาท่ีโรงพยาบาลไดด้ว้ยตนเอง 
2) ดา้นจิตใจ ท าใหรู้ส้กึอ่ิมเอมใจ และเป็นแรงผลกัดนัใหส้ามารถท างานตอ่ไปได ้
3) ดา้นสังคม เดินทางไปตามบา้นท่ีมีผูป่้วยพิการเพ่ือท าการตรวจ รกัษา และ

ชว่ยซอ่มแซม และปรบัปรุงสภาพบา้นใหดี้ขึน้ เพ่ือความสะดวกสบายของผูป่้วย 
4) ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุท่ีไดช้ว่ยเหลือผูอ่ื้น 
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง คดิถึงผูป่้วยหรือผูพ้ิการท่ีไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลดว้ย
ตนเองได ้

ขัน้พัฒนาเนือ้เรื่อง เดินทางไปตามบา้นท่ีมีผู้ป่วย และผู้พิการเพ่ือท าการ
ตรวจ และรกัษาเบือ้งตน้ 

ขัน้ภาวะคล่ีคลาย ท าการซอ่มแซม และปรบัปรุงสภาพบา้นใหก้บัผูป่้วย 
ขั้นยุติเรื่องราว อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น อบต. ชุมชน 

ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ 
3) ตวัละคร (Character)  

มีตัวละคร 3 กลุ่ม แบ่งออกเป็น กลุ่มหมอและพยาบาลท่ีเดินทางไปตรวจ 
และรกัษาผูป่้วยตามบา้น กลุ่มผูป่้วย ท่ีรอรบัการรกัษา และกลุ่มหนว่ยงานตา่ง ๆ เชน่ อบต. ชมุชน 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
ชว่ยเหลือผูป่้วยท่ีไมส่ามารถเดนิทางมาโรงพยาบาลได ้

5) ฉาก (Setting)  
แบง่เป็น 2 ฉาก คือฉากภายในหมูบ่า้นซึ่งบอ่งบอกถึงสภาพความเป็นอยูข่อง

ผูป่้วย และฉากภายในหน่วยงาน ท่ีมีการประชุมหารือเพ่ือช่วยผูป่้วยท่ีไม่สามารถเดินทางไปพบ
แพทยไ์ด ้

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 
เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองบคุคลท่ี 3 ซึ่งพดูถึงหมอ พยาบาล และหน่วยงาน

ตา่ง ๆ ท่ีลงพืน้ท่ีตรวจ รกัษาผูป่้วย พรอ้มทัง้ซอ่มแซม และปรบัสภาพสถานท่ีอยูอ่าศยัของผูป่้วยให้
มีสภาพดีขึน้ 

เปรียบเทยีบระหว่างหมวด สาธารณสุข ยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ด  
สขุภาพแบบองคร์วม  
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ตาราง 15 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สาธารณสขุ ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของสขุภาพ
แบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 
ดา้นรา่งกาย การสบูบหุรีเ่ป็นพิษตอ่ปอด เสีย่งเกิด

โรคมะเรง็ ควนับหุรีท่  าใหห้ายใจล าบาก 
คิดถงึผูป่้วยที่ไมส่ามารถเดินทางมาที่
โรงพยาบาลไดด้ว้ยตนเอง 

ดา้นจิตใจ มีความทรมานตอ่การสดูดมควนับหุรี่
เขา้ไปเป็นจ านวนมาก 

ท าใหรู้ส้กึอิ่มเอมใจ และเป็นแรงผลกัดนัให้
สามารถท างานตอ่ไปได ้

ดา้นสงัคม ควนับหุรีท่  าใหบ้คุคลรอบขา้งเกิด
อาการเหม็นกลิน่บหุรี ่ไอ และเสีย่งตอ่
การเป็นโรคมะเรง็ 

เดินทางไปตามบา้นท่ีมีผูป่้วยพิการเพื่อท า
การตรวจ รกัษา และชว่ยซอ่มแซม และ
ปรบัปรุงสภาพบา้นใหด้ีขึน้ เพื่อความ
สะดวกสบายของผูป่้วย 

ดา้นจิตวิญญาณ ท าใหค้นรอบขา้งเป็นทกุขจ์ากควนับหุรี่ มีความสขุที่ไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ื่น 

 

องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 16 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สาธารณสขุ ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 
โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง ขัน้

ภาวะคลีค่ลาย และขัน้ยตุเิรือ่งราว 
มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง ขัน้
ภาวะคลีค่ลาย และขัน้ยตุเิรือ่งราว 

ความขดัแยง้ มีความขดัแยง้ภายนอก ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร มีตวัละครหลกั 3 คน คือปา้ผอ่ง นอ้ง

แพน และพี่กลา้ ในการด าเนินเรือ่ง 
มีตวัละครหลกั 3 กลุม่ คือ กลุม่หมอ
และพยาบาล กลุม่ผูป่้วย และกลุม่
หนว่ยงานตา่ง ๆ ในการด าเนินเรือ่ง 

แก่นเรือ่ง สรา้งพืน้ท่ีเช็คอินใหเ้ป็นท่ีปลอดควนับหุรี ่ ช่วยเหลอืผูป่้วยที่ไมส่ามารถเดินทาง
มาโรงพยาบาลได ้

ฉาก ฉากภายในตกึ และตามสถานท่ีเช็คอิน
ตา่ง ๆ 

ฉากภายในหมูบ่า้น และฉากภายใน
หนว่ยงานตา่ง ๆ 

สญัลกัษณพ์ิเศษ ปา้ยหา้มสบูบหุรี ่ที่บง่บอกถึงจดุที่หา้มสบู
บหุรีเ่นื่องจากในจดุนัน้ๆ มีผูค้นพลกุพลา่น 

ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 

มมุมองในการเลา่เรือ่ง เป็นการเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที่ 3 เป็นการเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที่ 3 
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ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  

เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. คือ ทวงสิทธ์ิหา้มสูบตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยจะมี 2 
ประเภท คือ สถานท่ีปลอดบุหรี่ประเภทท่ีปลอดบุหรี่ทัง้หมด ไดแ้ก่ สถานบริการสาธารณสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพทุกประเภท สถานศึกษาระดบัต ่ากว่าอุดมศึกษา สถานท่ีสาธารณะท่ีใชป้ระโยชน์
รว่มกนัทัง้ภาครฐัและเอกชน ยานพาหนะและสถานีขนสง่สาธารณะ และศาสนสถาน กบัสถานท่ีท่ี
ตอ้งปลอดบุหรี่แต่อาจจัดหรือไม่จัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได ้ไดแ้ก่ สถานท่ีราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ
หนว่ยงานอ่ืนของรฐั สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา ป๊ัมน า้มนั และสนามบนินานาชาติ 

9. หมวดสุขภาพร่างกาย 
9.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด สุขภาพร่างกาย  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=hkstDXLYmtc 
ชื่อวีดโีอ 12 ทา่บรหิารรา่งกายสไตลไ์ทย ๆ (ฉบบัครบสตูร) เพ่ือความแข็งแรง กระปรีก้ระเปรา่ 
เผยแพร่เมื่อ 14 มี.ค. 2561 
เร่ืองย่อ พูดถึงท่าออกก าลงักายท่ีสามารถปฏิบตัิไดใ้นระหว่างท างาน เพ่ือผ่อนคลายอาการลา้
ของกลา้มเนือ้จากการท างาน 
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การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า 

1) ดา้นร่างกาย การบริหารร่างกายในระหว่างปฏิบัติงานจะช่วยป้องกันการ
บาดเจ็บของกลา้มเนือ้ และผอ่นคลายอาการลา้ของกลา้มเนือ้จากการท างาน 

2) ดา้นจิตใจ ลดอาการเครียด ความกดดนั ลดอารมณด์า้นลบและเพิ่มอารมณ์
ดา้นบวกใหม้ากขึน้  

3) ดา้นสังคม ช่วยสรา้งความสัมพันธ์อันดีภายในองคก์ร และช่วยสรา้งความ
สามคัคีในหมูค่ณะ เพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4) ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุเวลาไดท้  ากิจกรรมเป็นกลุม่  
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 

1) โครงสรา้ง (Plot)  
ไม่มีโครงสรา้งการเล่าเรื่อง มีเพียงแคท่่ากายบรหิารท่ีท าภายในองคก์ร 5 ท่า 

เทา่นัน้ 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ใด ๆ เกิดขึน้ 
3) ตวัละคร (Character)  

บคุคลตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีออกมาท าทา่กายบรหิาร  
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

ออกก าลงักายเพ่ือผอ่นคลายจากการท างาน 
5) ฉาก (Setting)  

ช่วงเวลากลางวนั ตามสถานท่ีราชการ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ค่าย
ทหาร หรือตามไร่ นา ของเกษตรกร เพ่ือบ่งบอกถึงบุคคลท่ีท างานในทุกสายอาชีพควรบริหาร
รา่งกายระหวา่งท างานเพ่ือผอ่นคลายจากการท างาน 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งพูดถึงสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมีบุคลากร

จ านวนมาก และมีการท างานตอ่เน่ืองตลอดเวลา ดงันัน้จึงตอ้งมีการบริหารรา่งกายเพ่ือใหร้า่งกาย
ไดผ้อ่นคลายจากการท างาน 
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9.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด สุขภาพร่างกาย  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=0Vt_EgLHZq8 

ชื่อวีดโีอ กินผกั ผลไม ้ดีตอ่สขุภาพอยา่งไร : ลดพงุ ลดโรค 
เผยแพร่เมื่อ 16 พ.ค. 256 
เร่ืองย่อ พดูถึงประโยชนจ์ากการกินผกัและผลไม ้
 

การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า  

1) ดา้นรา่งกาย รบัประทานผกัผลไมช้ว่ยใหแ้ข็งแรงผิวพรรณสดใส 
2) ดา้นจิตใจ เกิดความสดใส 
3) ดา้นสงัคม ไมป่รากฏ  
4) ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุเม่ือแข็งแรงสดใส 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง เป็นแอนนิเมชั่นการต์นูผูห้ญิงลดการกินของทอดของมนั 
ขัน้พฒันาเรื่อง เนน้การพรรณาประโยชนข์องการบรโิภคผกัและผลไม ้
ขัน้วิกฤต ไมป่รากฎ 
ขัน้ภาวะคล่ีคลาย ชีใ้หเ้ห็นประโยชนข์องผกัและผลไม ้



 65 

65 

 

ขัน้ยุติเรื่องราว บอกประโยชนเ์พิ่มเติมดา้นผิวพรรณของการบริโภคผกัผลไม้
เพ่ือย า้ประโยชน ์

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ไมป่รากฎ เน่ืองจากเป็นการบรรยายประโยชนข์องผกัและผลไม ้

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครหลกั มี 2 คน คือ ตวัการต์นูผูช้าย และตวัการต์นูผูห้ญิง 

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
กินผกัและผลไมล้ดพงุ  

5) ฉาก (Setting)  
ฉากกินผกัและผลไม ้และฉากประโยชนข์องเสน้ใยอาหาร 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
แอนิเมชั่น 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นการเล่าเรื่องจากการพากยเ์สียงโดยผูช้าย ท่ีกล่าวถึงประโยชนข์องการ

รบัประทานผกัและผลไม ้
เปรียบเทยีบระหว่างหมวดสุขภาพร่างกาย ยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ด 

สขุภาพแบบองคร์วม  

ตาราง 17 เปรียบเทียบระหว่างหมวดสขุภาพรา่งกาย ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
สขุภาพแบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 
ดา้นรา่งกาย การบรหิารรา่งกายในระหวา่งปฏิบตัิงานจะช่วย

ป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื ้อ และผ่อน
คลายอาการลา้ของกลา้มเนือ้จากการท างาน 

รับ ป ระทานผัก ผล ไม้ช่ วย ให้
แข็งแรงผิวพรรณสดใส 
 

ดา้นจิตใจ ลดอาการเครียด ความกดดนั ลดอารมณ์ดา้น
ลบและเพิ่มอารมณด์า้นบวกใหม้ากขึน้ 

เกิดความสดใส 
 

ดา้นสงัคม ช่วยสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีภายในองคก์ร และ
ช่วยสรา้งความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการ
ท างานท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

ไมป่รากฏ  
 

ดา้นจิตวิญญาณ มีความสขุเวลาที่เห็นคนอื่นเป็นหว่งตนเอง มีความสขุเมื่อแข็งแรงสดใส 
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องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 18 เปรียบเทียบระหว่างหมวดสขุภาพรา่งกาย ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง ไมม่ีโครงสรา้งการเลา่เรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง พฒันาเรือ่งราว ขัน้ภาวะ
คลีค่ลาย และขัน้ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ ไมป่รากฎ 
ตวัละคร บคุคลตามสถานท่ีตา่ง ๆ ที่ออกมา

ออกก าลงักาย ในการด าเนินเรือ่ง 
ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง 
 

แก่นเรือ่ง ออกก าลงักายเพื่อผอ่นคลายจากการ
ท างาน 

กินผกัและผลไมล้ดพงุ 

ฉาก ฉากตามสถานท่ีราชการตา่ง ๆ ฉากกินผกัและผลไม ้และฉาก
ประโยชนข์องเสน้ใยอาหาร 

สญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง เป็นการเลา่เรือ่งจากมมุมองบคุคลที่ 3 ใชก้ารบรรยาย 

 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  

เช่ือมโยงกบันโยบาย สสส. คือ สสส. ดนั 10 แพ็กเกจ เสริมสขุภาพวยัท างาน ซึ่ง
จดัท า 10 รูปแบบสง่เสรมิสขุภาพวยัท างาน เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานในระดบันโยบายดา้นการ
ส่งเสริมสขุภาพและคณุภาพชีวิตในสถานประกอบการ สรา้งภาคีเครือข่ายขบัเคล่ือนกลไกพฒันา
ระบบการด าเนินงานดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและคณุภาพชีวิตในสถานประกอบการ สนบัสนนุการ
พัฒนานวัตกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ขยายผลใหค้รอบคลุมพืน้ท่ีทั่ว
ประเทศ น าไปสูก่ารสนบัสนนุรฐับาลท างานตอ่ไป 
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10. หมวดสภาพแวดล้อม 
10.1ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด สภาพแวดล้อม  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=63dBUOt7HOg 

ชื่อวีดโีอ ถึงเวลา เอาจรงิใหย้งุสิน้ลาย ดว้ยวิธีก าจดัยงุลายเหลา่นี!้ 
เผยแพร่เมื่อ 27 ส.ค. 2560 

เร่ืองย่อ พดูถึงแหลง่ท่ียงุลายสามารถเพาะพนัธุไ์ดต้ามสถานท่ีตา่ง ๆ 
 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า 
1) ดา้นร่างกาย ก าจดัยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพ่ือป้องกันยุงลายท่ี

เป็นพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก และไขซ้ิกา้ 
2) ดา้นจิตใจ รูส้กึปลอดภยัเม่ือก าจดัยงุลาย หรือแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 
3) ด้านสังคม  ป้องกันยุงลายท่ีเป็นพาหะน าโรคต่าง ๆ ไปติดต่อกับคนใน

ครอบครวั 
4) ดา้นจิตวิญญาณ รูส้กึสบายใจเม่ือคนในครอบครวัปลอดภยัจากยงุลาย  
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ไมมี่โครงสรา้งการเลา่เรื่อง มีเพียงแคบ่อกจดุท่ีจะเป็นแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ 
3) ตวัละคร (Character)  

ตวัละครมี 3 ตวัละคร คือ ผูห้ญิงท่ีก าลงัเล่นแบตมินตนั ผูห้ญิงท่ีก าลงัอาบน า้ 
และคุณลุงท่ีเทน า้ลา้งฟันปลอมทิง้ ซึ่งทัง้ 3 คนไดบ้อกวิธีการก าจัดแหล่งเพาะพนัธุย์งัลายในวิธี
ตา่ง ๆ ใหท้ราบ 

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 

5) ฉาก (Setting)  
ช่วงเวลากลางวนั มีทัง้หมด 3 ฉาก คือ ฉากในสวนสนามหญ้า ซึ่งบ่องบอก

ถึงจุดท่ีมียุงลายชุกชุม ฉากบริเวณบา้นท่ีมีโอ่งวางอยู่ ซึ่งบ่งบอกถึงจุดท่ียุงลายสามารถวางไข่ได ้
และฉากในหอ้งน า้ ซึ่งมีแกว้น า้วางอยู ่และเป็นแหลง่เพาะพนัธุไ์ขย่งุลาย 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งภายในบา้นไม่ว่าจะในสวน ในโอ่ง

น า้ หรือในแกว้น า้ ก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายได ้ดงันัน้ควรท่ีจะปอ้งกนัหรือก าจดัแหล่ง
น า้ตามท่ีตา่ง ๆ เพ่ือไมใ่หเ้ป็นแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 
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10.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด สภาพแวดล้อม  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=PXzZJpcv_rE 

ชื่อวีดโีอ แหลง่เพาะยงุลายท่ีคณุคาดไมถ่ึง! 
เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2560 

เร่ืองย่อ พดูถึงแหลง่เพาะพนัธุย์งุลายในหอ้งน า้ 
 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า  
1) ดา้นรา่งกาย ก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย ปลอดภัยจากไขเ้ลือดออกและไข้

ซิกา้ 
2) ดา้นจิตใจ รูส้กึปลอดภยัจากโรคไขเ้ลือดออกและโรคไขซ้ิกา้ 
3) ดา้นสงัคม ปอ้งกนัยงุลายใหห้า่งจากคนในครอบครวั 
4) ดา้นจิตวิญญาณ รูส้กึสบายใจเม่ือคนในครอบครวัปลอดภยัจากยงุลาย 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง คณุลงุตอ้งการก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลายในแกว้น า้ 
ขัน้พฒันาเรื่องราว แกว้น า้มีไขย่งุลายเกาะอยูไ่มห่ลดุไปกบัน า้ท่ีเททิง้ 
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ขัน้ยตุเิรื่องราว คณุลงุใหแ้ปรงสีฟันท าความสะอาดแกว้จนสะอาด 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ 
3) ตวัละคร (Character)  

มีตวัละครหลกั 1 คน คือ คณุลงุท่ีท าความสะอาดแกว้น า้จากไขย่งุลาย 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 
5) ฉาก (Setting)  

ภายในหอ้งน า้ท่ีมีภาชนะน า้ขงั แหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 
6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  

ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 

เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งพูดถึงคุณลุงท่ีต้องการจะก าจัด
แหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 

เปรียบเทียบระหว่างหมวด สภาพแวดล้อม ยอดวิวสูงที่สุด และยอดวิวต ่า
ทีสุ่ด  

สขุภาพแบบองคร์วม  

ตาราง 19 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สภาพแวดลอ้ม ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
สขุภาพแบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย ก าจดัยงุลายและแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 
เพื่อปอ้งกนัยงุลายที่เป็นพาหะน าโรค
ไขเ้ลอืดออก และไขซ้ิกา้ 

ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 
ปลอดภยัจากไขเ้ลอืดออกและไขซ้ิกา้ 

ดา้นจิตใจ รูส้กึปลอดภยัเมื่อก าจดัยงุลาย หรอืแหลง่
เพาะพนัธุย์งุลาย 

รูส้กึปลอดภยัจากโรคไขเ้ลอืดออก
และโรคไขซ้ิกา้ 

ดา้นสงัคม ปอ้งกนัยงุลายทีเ่ป็นพาหะน าโรคตา่ง ๆ ไป
ติดตอ่กบัคนในครอบครวั 

ปอ้งกนัยงุลายใหห้า่งจากคนใน
ครอบครวั 

ดา้นจิตวิญญาณ รูส้กึสบายใจเมื่อคนในครอบครวัปลอดภยั
จากยงุลาย 

รูส้กึสบายใจเมื่อคนในครอบครวั
ปลอดภยัจากยงุลาย 
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องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 20 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สภาพแวดลอ้ม ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง ไมม่ีโครงสรา้งเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง 
และขัน้ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร ตวัละครมี 3 คน คือผูห้ญิงเลน่แบตมินตนั 

ผูห้ญิงก าลงัอาบน า้ และคณุลงุเทน า้จาก
แกว้ ในการด าเนินเรือ่ง 

มีตวัละครหลกั 1 คน คือคณุลงุทีเ่ท
น า้จากแกวน า้ทิง้ไป ในการด าเนนิ
เรือ่ง 

แก่นเรือ่ง ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 
ฉาก ฉากในสวน ฉากในหอ้งอาบน า้ และฉากใน

หอ้งน า้ 
ฉากภายในหอ้งน า้ที่มีภาชนะน า้ขงั  

สญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3  ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  

เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. คือ ก าจดัแหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย ตอ้นรบัเปิดเทอม 
โดยวิธีการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกท่ีดีท่ีสุด คือการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน า้ยุงลาย ใช้
มาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” คือ 1.เก็บบา้นใหส้ะอาด ไม่ใหมี้มมุอบัทึบเป็นท่ีเกาะพกัของยงุลาย ลา้ง
คว ่าภาชนะใสน่  า้และเปล่ียนน า้ในกระถางหรือแจกนัดอกไมท้กุสปัดาห ์2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบ
บา้น ท าตอ่เน่ืองสปัดาหล์ะครัง้ ไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย 3.เก็บน า้ ภาชนะท่ีใส่น า้ตอ้งปิด
ฝามิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะสามารถป้องกันได ้  
3 โรค คือ โรคไขเ้ลือดออก โรคตดิเชือ้ไวรสัซิกา้ และโรคไขป้วดขอ้ยงุลาย 
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11. หมวดสุขภาวะเดก็และเยาวชน 
11.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด สุขภาวะเดก็และเยาวชน  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=L8eLj_fwYx4 

ชื่อวีดโีอ โอกาสทอง คยุเรื่องเพศ เปิดโอกาสคยุ ปิดโอกาสพลาด 

เผยแพร่เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 

เร่ืองย่อ พดูถึงเดก็ 2 คนท่ีตอ้งการไดร้บัค าแนะน าจากการถามเก่ียวกบัเรื่องเพศ 
 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง  

4 ด้าน พบว่า 
1) ดา้นร่างกาย รูจ้ักการป้องกันการเกิดโรคจากเพศสัมพันธ์ และป้องกันไม่ให้

ทอ้งก่อนวยัอนัควร  
2) ดา้นจิตใจ กลา้ท่ีจะพูดคยุในเรื่องเพศกบัลกูหลาน เปิดใจรบัฟังทกุค าถาม ไม่

เขินอายท่ีจะถาม 
3) ดา้นสงัคม ลดปัญหาความขดัแยง้ภายในครอบครวั เสรมิสรา้งความสมัพนัธท่ี์

ดีตามบรบิทของแตล่ะครอบครวั  
4) ด้านจิตวิญญาณ ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น รับฟังปัญหาและช่วยกัน

แกปั้ญหา 
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ไม่มีโครงสรา้งการเล่าเรื่อง มีแต่การสัมภาษณ์เด็ก 2 คน ในเรื่องท่ีเด็ก
อยากจะรู ้

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ไมมี่ความขดัแยง้ 

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครมี 2 คน คือเด็กผูห้ญิง ท่ีถามค าถามในเชิงตอ้งการท่ีจะผูกมดัแฟน 

เพ่ือใหแ้ฟนชอบแตต่นเอง กบัเดก็ผูช้าย ท่ีถามค าถามในเชิงความปลอดภยัในการมีเพศสมัพนัธ ์
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

ใหเ้ดก็กลา้ท่ีจะถาม และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเรื่องเพศ  
5) ฉาก (Setting)  

ชว่งกลางวนั ภายในหอ้ง ซึ่งใหค้วามรูส้กึถึงความเป็นสว่นตวั เพ่ือใหเ้ด็กกลา้
ท่ีจะถามค าถามเรื่องเพศ 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งจะรบัฟังค าถามท่ีเด็กทัง้ 2 คนถาม 

และใหค้  าตอบท่ีเหมาะสม 
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11.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด สุขภาวะเดก็และเยาวชน  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=Uf1VCOi3IuI 
ชื่อวีดโีอ DEATH JOKE ตลกนา่ตาย 030 ความปลอดภยัเดก็บนทอ้งถนน 

เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 2057 
เร่ืองย่อ พดูถึงอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากเดก็ 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง  

4 ด้าน พบว่า  
1) ดา้นรา่งกาย อบุตัเิหตเุดก็ถึงแก่ชีวิต 
2) ดา้นจิตใจ ไมป่รากฎ 
3) ดา้นสงัคม สรา้งความเสียหายใหก้บัผูไ้ดร้บัผลกระทบในอบุตัเิหต ุ 
4) ดา้นจิตวิญญาณ ตระหนกัในความประมาท 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot) 

ขัน้เริ่มเรื่อง มีแมว 2 ตวั พดูคยุกนัถึงมกุตลกเก่ียวกบัเด็กลม้ 
ขัน้พฒันาเรื่อง มีการอธิบายถึงสถิตท่ีิเดก็เกิดอบุตัเิหต ุ
ขัน้ยตุเิรื่องราว สรา้งความตระหนกัใหผู้ใ้หญ่สวมหมวกนิรภยัใหเ้ดก็ ๆ 
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2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ไมมี่ความขดัแยง้ 

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครมีแมว 2 ตวั คยุกนั และมีคนบรรยายความรู ้

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
อบุตัเิหตบุนทอ้งถนนท่ีเกิดจากเด็ก  

5) ฉาก (Setting)  
ฉากอุบตัิเหตบุนทอ้งถนนท่ีเกิดจากเด็ก และฉากท่ีเด็กจะเป็นอนัตรายจาก

อบุตัเิหต ุ
6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  

ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  

เป็นการเลา่เรื่องจากโทษในการไมส่วมหมวกนิรภยัของเดก็บนทอ้งถนน 
เปรียบเทียบระหว่างหมวด สุขภาวะเด็กและเยาวชน ยอดวิวสูงที่สุด และ

ยอดวิวต ่าทีสุ่ด  
สขุภาพแบบองคร์วม  

ตาราง 21 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะเดก็และเยาวชน ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ 
ของสขุภาพแบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย รูจ้กัการปอ้งกนัการเกิดโรคจากเพศสมัพนัธ ์
และปอ้งกนัไมใ่หท้อ้งก่อนวยัอนัควร 

อบุตัิเหตเุด็กถึงแกชี่วติ 
 

ดา้นจิตใจ กลา้ที่จะพดูคยุในเรือ่งเพศกบัลกูหลาน 
เปิดใจรบัฟังทกุค าถาม ไมเ่ขินอายที่จะถาม 

ไมป่รากฎ 
 

ดา้นสงัคม ลดปัญหาความขดัแยง้ภายในครอบครวั 
เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดตีามบรบิทของ
แตล่ะครอบครวั 

สรา้งความเสยีหายใหก้บัผูไ้ดร้บั
ผลกระทบในอบุตัิเหต ุ 
 

ดา้นจิตวิญญาณ ครอบครวัมคีวามสขุ อบอุน่ รบัฟังปัญหา
และช่วยกนัแกปั้ญหา 

ตระหนกัในความประมาท 
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องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 22 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะเดก็และเยาวชน ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ 
ขององคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง ไมม่ีโครงสรา้งการเลา่เรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง และ
ขัน้ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร เด็ก 2 คน ถามค าถาม ในการด าเนิน

เรือ่ง 
ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง 

แก่นเรือ่ง ใหเ้ดก็กลา้ทีจ่ะถาม และใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัเรือ่งเพศ 

อบุตัิเหตบุนทอ้งถนนท่ีเกิดจากเดก็ 

ฉาก ฉากภายในหอ้ง แสดงถึงความเป็น
สว่นตวั 

ฉากอบุตัิเหตบุนทอ้งถนนทีเ่กิดจาก
เด็ก และฉากทีเ่ดก็จะเป็นอนัตราย
จากอบุตัิเหต ุ

สญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3 ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3  

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  

เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. คือ โครงการรอ้ยชุมชนสุขภาวะทางเพศสานพลัง
ชมุชนเพ่ือปอ้งกนัและแกปั้ญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ โดยเชิญชวนผูป้กครองและเดก็นกัเรียนในวยั 
10-15 ปีของสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื ้นท่ี มาเข้าร่วมกิจกรรม “คุยเรื่องเพศเชิงบวก” เพ่ือสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับเรื่องสุขภาวะทางเพศและเพศสมัพันธ์ เพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร รวมไปถึงหากเกิดการตั้งครรภ์แล้วสามารถเข้าถึงบริการทางด้าน
สาธารณสขุท่ีปลอดภยั และมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการจดัการหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
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12. หมวด สุขภาวะครอบครัว  
12.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด สุขภาวะครอบครัว  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=7IudXVnf2M4 

ชื่อวีดโีอ อ่ิมอุน่ : พระคณุท่ีไมท่นัไดท้ดแทน 

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2558 

เร่ืองย่อ พูดถึงเด็กท่ีถูกแม่เลีย้งดมูาอย่างดี แตไ่ปคบเพ่ือนไม่ดีท าใหต้ิดการสบูบหุรี่ และเสียชีวิต
ก่อนจะทนัไดต้อบแทนพระคณุแม ่

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง  

4 ด้าน พบว่า 
1) ดา้นรา่งกาย ไมต่กัเตือนลกูเม่ือลกูหลงเดนิทางผิด  
2) ดา้นจิตใจ เสียใจกบัการกระท าของลกู แตก็่ไมต่กัเตือนใด ๆ 
3) ดา้นสงัคม เลือกคบเพ่ือนผิด ท าใหต้ดิการสบูบหุรี่ 
4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทกุขเ์น่ืองจากลกูป่วยจากการสบูบหุรี่  

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง แมใ่หก้ าเนิดลกูและเลีย้งดลูกูอยา่งดี 
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ขัน้พฒันาเนือ้เรื่อง ลกูโตอยูใ่นชว่งวยัรุน่ เลือกคบเพ่ือนผิด พากนัไปสบูบหุรี่ 
ขัน้ภาวะวิกฤต แมรู่ว้า่ลกูสบูบหุรี่ แตก็่ไมมี่การตกัเตือนใด ๆ  
ขัน้คล่ีคลาย ลกูโตมามีงานท า และป่วยจากการสบูบหุรี่ 
ขัน้ยตุเิรื่องราว แมเ่ห็นลกูเสียชีวิตตอ่หนา้ 

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
เกิดความขดัแยง้ในจิตใจ ผูเ้ป็นแม่รูว้่าลกูสบูบหุรี่แตก็่ยงัไม่ตกัเตือนหรือหา้ม

ลกู ท าใหล้กูป่วยและเสียชีวิต 
3) ตวัละคร (Character)  

ตวัละครหลกั 2 คน คือ แม่ท่ีเลีย้งดลูกูอย่างดี ถึงแมว้า่แม่จะรูว้่าลกูสบูบหุรี่ก็
ไม่หา้มหรือตกัเตือนลูก และลูกท่ีถูกแม่ เลีย้งดมูาอย่างดี แต่เลือกคบเพ่ือนผิดและติดบุหรี่ตัง้แต่
เดก็จนท าใหเ้สียชีวิตในตอนโต 

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
ตัง้ใจเรียน เตบิโตมาทดแทนพระคณุแม่ 

5) ฉาก (Setting)  
มีดว้ยกัน 4 ฉากท่ีส าคญั คือ ฉากในหอ้งคลอด ท่ีใหค้วามรูส้ึกถึงความรกัท่ี

แม่มีต่อลูก ฉากภายในบา้นท่ีผูเ้ป็นแม่เลีย้งดลูกูอย่าง ถะนุถนอม ฉากในโรงเรียน ท่ีใหค้วามรูส้ึก
ถึงการพบปะเพ่ือนมากมาย และการเลือกคบเพ่ือน และฉากโรงพยาบาล ท่ีลกูป่วยและเขา้รบัการ
รกัษาจนเสียชีวิต ท่ีใหค้วามรูส้กึโศกเศรา้เสียใจ 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ภาพเอกซเรยป์อด ท่ีมีสีด  าท าใหรู้ส้กึวา่ปอดก าลงัแย ่ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นการเล่าเรื่องในมมุมองบคุคลท่ี 3 ซึ่งแม่ท่ีใหก้ าเนิดลกู และเลีย้งดลูกูดว้ย

ความรกั แมรู้ว้่าลกูจะแอบสบูบหุรี่ก็ยงัไม่ตกัเตือน พอเวลาล่วงเลยมาจนถึงวยัท่ีลกูท างานก็ยงัไม่
หยดุสบูบหุรี่ จนสดุทา้ยลกูป่วยจากการสบูบหุรี่ ตอ้งเขา้โรงพยาบาล และผูเ้ป็นแมต่อ้งมาดแูลลกูท่ี
ป่วย จนสดุทา้ยลกูเสียชีวิตตอ่หนา้แม ่ทัง้ท่ีลกูยงัไมท่นัไดท้ดแทนบญุคณุแม่ 

12.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด สุขภาวะครอบครัว  
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ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=_lRzahDAjho 

ชื่อวีดโีอ หนแูตรกบันา้ฮ่ีฮอ่ ตอนท่ี7 ไดโนเสาร ์
เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2557 

เร่ืองย่อ พูดถึงเด็กท่ีเก็บไข่ไดโนเสารม์าเลีย้งโดนไม่บอกคนอ่ืน เม่ือไดโนเสารโ์ตขึน้ก็ป้องกันโจร
ขึน้บา้น จนสดุทา้ยไดม้อบไดโนเสารต์วัดงักลา่วใหก้บัหนว่ยงานท่ีดแูลเก่ียวกบัสตัวป์ระหลาด 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง  

4 ด้าน พบว่า  
1) ดา้นรา่งกาย เก็บไขไ่ดโนเสารม์าเพื่อฟักไข่ 
2) ดา้นจิตใจ ดแูลไขไ่ดโนเสารด์ว้ยความรกั และดแูลเอาใจใส ่
3) ดา้นสงัคม เม่ือฟักออกมาก็เป็นท่ีรกัของทกุคน ไมท่  าความเดือดรอ้นใหใ้คร 
4) ดา้นจิตวิญญาณ ทกุคนเอ็นดแูละไมไ่ดร้งัเกียจบญุทิง้ 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง จะพูดถึงประวตัิของไดโนเสาร ์ซึ่งพูดถึงขนาด ลักษณะ และสี
ของไดโนเสาร ์

ขัน้พฒันาเรื่อง มีเดก็เก็บไขไ่ดโนเสารไ์ด ้และท าการฟักไขไ่ดโนเสาร ์
ขัน้วิกฤต ไดโนเสารฟั์กออกมา แตไ่มมี่ลกัษณะเหมือนสายพนัธุใ์ดเลย 
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ขัน้ภาวะคล่ีคลาย ไดโนเสารมี์นิสยัรา่เรงิ ไมด่รุา้ย และถกูตัง้ช่ือวา่บญุทิง้ 
ขั้นยุติเรื่องราว น าบุญทิ ้งไปมอบให้กับหน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกับสัตว์

ประหลาดหายากโดยเฉพาะ และไดร้บัอนญุาตใหม้าเย่ียมบอ่ย ๆ ได ้
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ 
3) ตวัละคร (Character)  

มีตวัละครหลกั 3 คน คือ เด็กคนหนึ่ง ซึ่งเก็บไข่ไดโนเสารไ์ด ้และน ามาฟักไข่
ท่ีบ้าน ไดโนเสาร ์ท่ีถูกฟักออกมาแต่ไม่มีนิสัยดุรา้ย และคุณแม่ท่ีแนะน าให้มอบบุญทิง้ให้กับ
หนว่ยงานท่ีดแูลเก่ียวกบัสตัวป์ระหลาดหายากโดยเฉพาะ 

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
ใหโ้อกาสลกู และคอยใหค้  าแนะน าลกูในเวลาท่ีลกูท าสิ่งท่ีไมถ่กูตอ้ง 

5) ฉาก (Setting)  
ฉากภายในบา้น ซึ่งไดน้  าไขไ่ดโนเสารม์าเลีย้งไว ้

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 
เป็นการเล่าเรื่องในมมุมองบคุคลท่ี 3 ซึ่งเลา่ถึงลกูท่ีเก็บไข่ไดโนเสารม์าได ้จึง

น ามาฟักและเลีย้งด ูจนแม่มารบัรูว้่าลูกไดเ้ลีย้งไดโนเสารไ์ว ้จึงใหค้  าแนะน าว่าใหน้  าไปมอบกับ
หนว่ยงานท่ีดแูลเก่ียวกบัสตัวป์ระหลาดโดยเฉพาะ 

เปรียบเทยีบระหว่างหมวด สุขภาวะครอบครัว ยอดวิวสูงที่สุด และยอดวิวต ่า
ทีสุ่ด  

สขุภาพแบบองคร์วม  
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ตาราง 23 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะครอบครวั ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
สขุภาพแบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย ไมต่กัเตือนลกูเมื่อลกูหลงเดินทางผิด เก็บไขไ่ดโนเสารม์าเพื่อฟักไข่ 
ดา้นจิตใจ เสียใจกับการกระท าของลูก  แต่ ก็ ไม่

ตกัเตือนใด ๆ 
ดแูลไข่ไดโนเสารด์ว้ยความรกั และดแูล
เอาใจใส ่

ดา้นสงัคม เลอืกคบเพื่อนผิด ท าใหต้ิดการสบูบหุรี่ เมื่อฟักออกมาก็เป็นที่รกัของทุกคน ไม่
ท าความเดือดรอ้นใหใ้คร 

ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทกุขเ์นื่องจากลกูป่วยจากการสบูบหุรี่ ทกุคนเอ็นดแูละไมไ่ดร้งัเกียจบญุทิง้ 

 
องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 24 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะครอบครวั ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง ขัน้วิกฤต 
ขัน้ภาวะคลีค่ลาย และขัน้ยตุเิรือ่งราว 

มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง 
ขัน้วิกฤต ขัน้ภาวะคลีค่ลาย และขัน้
ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ มีความขดัแยง้ในจิตใจ ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร มีตวัละครหลกั 2 คน คือแม ่และลกู 

ในการด าเนินเรือ่ง 
ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง 

แก่นเรือ่ง ตัง้ใจเรยีน เติบโตมาทดแทนพระคณุแม ่ ใหโ้อกาสลกู และคอยใหค้ าแนะน า
ลกูในเวลาที่ลกูท าสิง่ที่ไมถ่กูตอ้ง 

ฉาก ฉากภายในบา้น ฉากบรเิวณโรงเรยีน ฉาก
ในหอ้งน า้ และฉากในโรงพยาบาล 

ฉากภายในบา้น ซึง่ไดน้  าไข่
ไดโนเสารม์าเลีย้งไว ้

สญัลกัษณพ์ิเศษ ภาพเอกซเรยป์อด ที่มีสดี  าท าใหรู้ส้กึวา่
ปอดก าลงัแย ่

ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 

มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3  ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3 
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ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  
เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. คือ การเสวนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมี

ส่วนร่วม เรื่อง ชุมชนและรัฐร่วมสรา้งครอบครัวสุขภาวะได้อย่างไร ซึ่งกล่าวถึงบทบาทการ
ขบัเคล่ือนงานสรา้งสขุภาวะครอบครวัว่า สสส. มีแนวทางการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการขยายฐาน
ครอบครัวอบอุ่น คือ 1) สรา้งครอบครัวอบอุ่นในชุมชน น าร่องใน 11 จังหวัด โดยปี 2562 จะ
ยกระดบัให้มี 7 จังหวัดตน้แบบครอบครวัอบอุ่น 2) สรา้งครอบครวัอบอุ่นในสถานประกอบการ 
เน่ืองจาก สสส. มองว่าท่ีท างานจะเป็น Change Agent ท่ีส  าคัญ 3) สรา้งการขับเคล่ือนในเชิง
นโยบายสู่การปฏิบตัิจริง เพ่ือเป็นการบอกต่อใหค้รอบครวัและชุมชนอ่ืน ๆ ไดเ้รียนรูแ้นวทางเพ่ือ
การขยายฐานครอบครวัอบอุน่ใหเ้พิ่มขึน้ 

13. หมวดสุขภาวะคนวัยท างาน 
13.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด สุขภาวะคนวัยท างาน  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=RY8oujRT-3A 

ชื่อวีดโีอ เพราะเราเช่ือพลงัของคนใกลต้วัจะชว่ยใหปี้ใหมนี่ท้กุคนกลบับา้นปลอดภยั 
เผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 

เร่ืองย่อ พดูถึงความสญูเสียคนวยัท างานจากอบุตัเิหตใุนชว่งปีใหม่ 
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การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 
4 ด้าน พบว่า 

1) ดา้นรา่งกาย พิการหรือเสียชีวิตจากการด่ืมสรุาแลว้ขบัรถ 
2) ดา้นจิตใจ เกิดความเสียใจกบัการสญุเสีย หรือทกุขใ์จเมื่อท าใหเ้กิดอบุตัเิหต ุ
3) ดา้นสงัคม เกิดความสญูเสียทัง้ครอบครวัตนเองและครอบครวัผูอ่ื้น 
4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทกุขจ์ากการสญูเสียหรือท าใหผู้อ่ื้นสญูเสียจากอบุตัเิหต ุ

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ไมมี่โครงสรา้งการเลา่เรื่อง มีแตภ่าพอบุตัเิหตแุละผลท่ีตามมาจากอบุตัเิหตุ 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ 
3) ตวัละคร (Character)  

ตัวละครแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีสูญเสียบุคคลในครอบครัว ซึ่ง
แสดงออกถึงความเสียใจ กลุ่มบคุคลท่ีพิการจากอบุตัเิหตุ และกลุ่มท่ีเป็นผูท้  าใหเ้กิดอบุตัเิหตทุ  าให้
ตอ้งไดร้บัโทษ 

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
รณรงคง์ดด่ืมสรุาลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม ่ 

5) ฉาก (Setting)  
มีดว้ยกนั 4 ฉากท่ีส าคญั คือ ฉากภายในงานศพ ท่ีแสดงถึงการสญูเสียคนใน

ครอบครวั ใหค้วามรูส้ึกโศกเศรา้เสียใจ ฉากอุบตัิเหตตุามทอ้งถนน ใหค้วามรูส้ึกน่ากลวัเวลาเกิด
อุบตัิเหตุ ฉากในโรงพยาบาล ท่ีมีผูพ้ิการท่ีเกิดจากอุบตัิเหตนุอนอยู่บนเตียง ใหค้วามรูส้ึกสงสาร
และนา่เห็นใจ และฉากในคกุ ท่ีใหค้วามรูส้กึเห็นใจกบัครอบครวัผูท่ี้ก่อเหต ุ  

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 

7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  
เป็นการเลา่เรื่องจากมมุมองบคุคลท่ี 3 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรูส้ึกของผูท่ี้

สูญเสียคนรกัจากอุบัติเหตุ โดยใชเ้พลง คิดถึง ของคุณหรั่ง ร๊อกเคสตรา้ สะท้อนเรื่องราวจริงท่ี
เกิดขึน้บอ่ย ๆ ในการเดนิทางชว่งเทศกาลปีใหม ่ 
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13.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด สุขภาวะคนวัยท างาน  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=SHnbkKBAqMU 

ชื่อวีดโีอ DEATH JOKE ตลกนา่ตาย 017 ออฟฟิศซินโดรม ภาวะแนน่ิ่ง 
เผยแพร่เมื่อ 1 มิ.ย. 2557 

เร่ืองย่อ พดูถึงผลกระทบจากการนั่งท างานดว้ยทา่ไมเ่หมาะสมเป็นเวลานาน ๆ 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง 

4 ด้าน พบว่า  
1) ดา้นรา่งกาย การนั่งท างานดว้ยท่าไม่เหมาะสม ท าใหป้วดคอ เจ็บบ่า ลามไป

ถึงไหลแ่ละหลงั 
2) ดา้นจิตใจ ท าใหเ้จ็บปวด และป่วยจากการนั่งไมเ่หมาะสม 
3) ดา้นสงัคม บคุลิกภาพเสีย เป็นท่ีรงัเกียจของเพ่ือนรว่มงาน 
4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทุกขจ์ากโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการนั่งท างานดว้ยท่าไม่

เหมาะสม 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 

1) โครงสรา้ง (Plot)  
ขัน้เริ่มเรื่อง พดูถึงการนั่งทา่ท่ีไมเ่หมาะสมในเวลาท างาน 
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ขัน้พัฒนาเรื่องราว พูดถึงโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการนั่งท่าท่ีไม่เหมาะสมใน
เวลาท างาน 

ขัน้ยุติเรื่องราว ลุกจากท่ีนั่งและขยบัรา่ยกาย แกว่งแขน ลุกนั่ง เดินเร็ว หรือ
ออกก าลงักายวนัละ 30 นาที 

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ไมมี่ความขดัแยง้ 

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครการต์นูชาย 1 คน ท่ีอธิบายถึงผลจากการนั่งท่าไม่เหมาะสมในเวลา

ท างาน และวิธีแกไ้ขท่ีจะชว่ยใหไ้มเ่จ็บป่วย และเป็นโรคตา่ง ๆ  
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

นั่งทา่ใหเ้หมาะสมเวลาท างาน  
5) ฉาก (Setting)  

ฉากภายในออฟฟิศ ท่ีพนกังานนั่งท างานในทา่ท่ีไมเ่หมาะสม 
6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  

ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 

เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งพูดถึงการนั่ งท างานด้วยท่าไม่
เหมาะสมจะเกิดปัญหาโรคตา่ง ๆ ตามมา และบอกวิธีแกไ้ขปัญหาของท่านั่งท างาน ดว้ยการขยบั
รา่งกาย หรือออกก าลงักาย 

เปรียบเทียบระหว่างหมวด สุขภาวะคนวัยท างาน ยอดวิวสูงที่สุด และยอดวิว
ต ่าทีสุ่ด  

สขุภาพแบบองคร์วม  
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ตาราง 25 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะคนวยัท างาน ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ 
ของสขุภาพแบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 
ดา้นรา่งกาย พิการหรอืเสยีชีวิตจากการดื่มสรุาแลว้

ขบัรถ 
การนั่งท างานดว้ยทา่ไมเ่หมาะสม ท าให้
ปวดคอ เจ็บบา่ ลามไปถึงไหลแ่ละหลงั 

ดา้นจิตใจ เกิดความเสยีใจกบัการสญุเสยี หรอื
ทกุขใ์จเมื่อท าใหเ้กิดอบุตัิเหต ุ

ท าใหเ้จ็บปวด และป่วยจากการนั่งไม่
เหมาะสม 

ดา้นสงัคม เกิดความสญูเสยีทัง้ครอบครวัตนเอง
และครอบครวัผูอ้ื่น 

บคุลกิภาพเสยี เป็นท่ีรงัเกียจของเพื่อน
รว่มงาน 

ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทกุขจ์ากการสญูเสยีหรอืท าใหผู้อ้ื่น
สญูเสยีจากอบุตัิเหต ุ

เป็นทกุขจ์ากโรคตา่ง ๆ ที่เกิดจากการนั่ง
ท างานดว้ยทา่ไมเ่หมาะสม 

 
องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 26 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะคนวยัท างาน ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ 
ขององคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง ไมม่ีโครงสรา้งเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง และขัน้
ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร มี 3 กลุม่ คือกลุม่ กลุม่สญูเสียคนใน

ครอบครวั กลุ่มผูพ้ิการจากอุบตัิเหต ุ
และกลุม่ที่ท  าใหเ้กิดอบุตัิเหตุ ในการ
ด าเนินเรือ่ง 

ใชต้วัการต์นูในการด าเนินเรือ่ง 

แก่นเรือ่ง รณรงค์งดดื่มสุราลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

นั่งทา่ใหเ้หมาะสมเวลาท างาน 

ฉาก ฉากอุบัติเหตุ ฉากงานศพ และฉาก
โรงพยาบาล  

ฉากภายในออฟฟิศ  ที่ พนักงานนั่ ง
ท างานในทา่ที่ไมเ่หมาะสม 

สญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที่ 3 ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที่ 3 
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ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  
เช่ือมโยงกบันโยบาย สสส. คือ Super poll การใชชี้วิตกับสุขภาวะวยัท างาน ซึ่ง

คนวยัท างานท่ีไม่ออกก าลงักาย ไม่กินขา้วเชา้ แตส่บูบหุรี่ ด่ืมเหลา้ ไม่ทานผกั ไม่ทานผลไม ้จะท า
ใหค้วามสขุตอ่สขุภาวะลดนอ้ยลง จงึเสนอใหห้น่วยงานตา่งๆ จดักิจกรรมเขา้ใหถ้ึงคนวยัท างานทัง้
ในองคก์รและนอกระบบ เนน้ใหค้นหนัมากินขา้วเชา้ ออกก าลงักาย ลดการสบูบุหรี่ ด่ืมเหลา้เบียร ์
ไวนท่ี์เหมาะสมไม่อนัตรายตอ่สุขภาพและควรเพิ่มการทานผกัผลไมใ้หม้ากขึน้เพ่ือท าใหค้วามสุข
ตอ่สขุภาวะของคนวยัท างานเพิ่มสงูขึน้อยา่งยั่งยืน 

14. หมวดสุขภาวะผู้สูงวัย 
14.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด สุขภาวะผู้สูงวัย  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=D0ZsypDbP4c 
ชื่อวีดโีอ ผูส้งูวยัเคา้ชอบไปวดั 

เผยแพร่เมื่อ 14 ม.ค. 2561 
เร่ืองย่อ พดูถึงคณุยายท่ีอยากจะไปวดั แตเ่ป็นการไปวดัความดนัเพ่ือตรวจสขุภาพ 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง  

4 ด้าน พบว่า 
1) ดา้นรา่งกาย ผูส้งูอายเุส่ียงเป็นโรคความดนัโลหิตสงู จงึตอ้งหมั่นตรวจสขุภาพ 
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2) ดา้นจิตใจ เม่ือสขุภาพดี จะท าใหเ้ป็นคนอารมณดี์ มีอารมณข์นั 
3) ดา้นสงัคม เม่ือตนมีความสขุ ท าใหผู้อ่ื้นมีความสขุไปดว้ย 
4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นสขุเม่ือมีสขุภาพดี 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง คณุยายพดูถึงการชอบไปวดั แมแ้ตต่อนนั่งซอ้นรถจกัรยานยนตก็์
ยงัพดูถึงเรื่องชอบไปวดั 

ขั้นยุติเรื่องราว คุณยายมาถึงโรงพยาบาลแล้วตรวจสุขภาพ วัดความดัน
โลหิต 

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ไมมี่ความขดัแยง้ 

3) ตวัละคร (Character)  
มีตัวละครหลัก 1 คน คือ คุณยายท่ีชอบการไปวัด และเดินทางไปตรวจ

สขุภาพท่ีโรงพยาบาล 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

ดแูลสขุภาพดว้ยการมาตรวจวดัความดนัท่ีโรงพยาบาล 
5) ฉาก (Setting)  

มี 3 ฉากส าคญั คือ ช่วงเชา้ท่ีหนา้บา้น คณุยายถือป่ินโตออกจากบา้น ท าให้
คิดว่าก าลังจะไปวดั ฉากต่อมา คือ ฉากซอ้นรถจกัรยานยนต ์ซึ่งท าใหค้ิดว่าก าลังเดินทางไปวัด 
ฉากตอ่มาคือฉากในโรงพยาบาล ซึ่งหกัมมุจากท่ีจะไปวดัเพ่ือถวายอาหาร แต่เป็นการไปวดัความ
ดนั ท่ีโรงพยาบาลแทน 

6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  
การเล่นค าว่า วัด ท่ีหมายถึง สถานท่ีทางศาสนา ประกอบดว้ยโบสถ์วิหาร 

และท่ีอยูข่องสงฆ ์หรือนกับวช เป็น วดัท่ีเป็นค ากรยิา ท่ีหมายถึง การวดัความดนัโลหิต 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  

เป็นการเล่าเรื่องจากมมุมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งคณุยายแต่งตวัจะไปวดั และซอ้น
รถจักรยานยนตอ์อกจากบา้น ซึ่งดูเหมือนจะไปวัด แต่ไม่ไดไ้ป ไปโรงพยาบาลแทน เพ่ือท าการ
ตรวจสขุภาพ วดัความดนัโลหิต ตรวจโรคตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดกบัผูส้งูอาย ุ
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14.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด สุขภาวะผู้สูงอายุ  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=-3O4FmJzNic 
ชื่อวีดโีอ รายการยงัแจว๋ ตอนท่ี 5 ลงุไสว เกษตรกรเกินนกัคดิ 
เผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 2556 

เร่ืองย่อ พูดถึงคณุลงุไสว ท่ีมีชีวิตลม้ลนุคลกุคลาน ลองผิดลองถกูในการปลูกพืชต่าง ๆ จนไดร้บั
การอบรมและไดใ้หค้วามรูแ้ละไอเดียแปลกใหมก่บัชาวบา้น 

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง  

4 ด้าน พบว่า  
1) ดา้นรา่งกาย ชีวิตลม้ลกุคลกุคลาน สูชี้วิต ลองผิดลองถกูไปเรื่อย ๆ 
2) ดา้นจิตใจ มีความมานะ อดทนอดกลัน้ ใจเย็น 
3) ดา้นสงัคม มีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กั และเป็นท่ียอมรบัของคนไทยและตา่งประเทศ 
4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นท่ีนา่ภมูิใจของคนในครอบครวั 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง พดูถึงลงุไสว เกษตรกรนกัคดิ ท่ีลม้ลกุคลกุคลานมีหลายอาชีพ 
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ขั้นพัฒนาเรื่องราว คุณลุงไสวลาออกจากงานมาปลูกมะม่วง และฝึก
ขยายพนัธุแ์บบทาบก่ิง ทดลองตดัตอ่ไปเรื่อย ๆ  

ขั้นวิกฤต ไม่มีความรู ้และใช้ปุ๋ ยเคมีในการปลูก ท าให้ผลผลิตมีสารเคมี
ตกคา้ง 

ขัน้ภาวะคล่ีคลาย ไดรู้จ้กักบัเจา้หนา้ท่ีพฒันาท่ีดนิ และไดไ้ปอบรม 
ขัน้ยุติเรื่องราว ให้ความรูช้าวบา้นในการสรา้งไอเดียแปลก ๆ แต่สามารถ

น าไปใชไ้ดจ้รงิ 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ 
3) ตวัละคร (Character)  

มีตวัละครหลกั 1 คน คือลุงไสวท่ีเป็นเกษตรกรนักคิดในการใหค้วามรูด้า้น
การเกษตร มีความคดิสรา้งสรรคแ์ละไอเดียแปลก ๆ  

4) แก่นเรื่อง (Theme)  
ไมย่อ่ทอ้ในการด ารงชีวิต ซึ่งทกุปัญหามีทางออกเสมอ  

5) ฉาก (Setting)  
ฉากในสวนของลุงไสว ซึ่งเต็มไปดว้ยผักและผลไมซ้ึ่งบ่งบอกถึงความอุดม

สมบรูณข์องพืชพรรณ 
6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  

ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 

เป็นการเลา่เรื่องในมมุมองบคุคลท่ี 3 ซึ่งพดูถึงลงุไสว ท่ีลาออกจากอาชีพเก่า
หนัมาปลกูพืชผกั ลองผิดลองถกูและไดรู้จ้กักบัเจา้หนา้ท่ีพฒันาท่ีดิน จงึไดมี้โอกาสเขา้อบรม และ
เกิดความคดิสรา้งสรรคแ์ละไอเดียแปลก ๆ ในการใหค้วามรูค้นอ่ืนตอ่ไป 

เปรียบเทยีบระหว่างหมวด สุขภาวะผู้สูงวัย ยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ด 
สขุภาพแบบองคร์วม  
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ตาราง 27 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะผูส้งูวยั ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
สขุภาพแบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 
ดา้นรา่งกาย ผูส้งูอายเุสี่ยงเป็นโรคความดนัโลหิตสงู จึง

ตอ้งหมั่นตรวจสขุภาพ 
ชีวิตลม้ลุกคลุกคลาน สูชี้วิต ลองผิด
ลองถกูไปเรือ่ย ๆ 

ดา้นจิตใจ เมื่อสขุภาพดี จะท าใหเ้ป็นคนอารมณ์ดี มี
อารมณข์นั 

มีความมานะ อดทนอดกลัน้ ใจเย็น 

ดา้นสงัคม เมื่อตนมีความสขุ ท าใหผู้อ้ื่นมีความสขุไป
ดว้ย 

มีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้กั และเป็นที่ยอมรบั
ของคนไทยและตา่งประเทศ 

ดา้นจิตวิญญาณ เป็นสขุเมื่อมีสขุภาพดี เป็นท่ีนา่ภมูิใจของคนในครอบครวั 

 
องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 28 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะผูส้งูวยั ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ ของ
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง และขัน้ยตุเิรือ่งราว มีขัน้เริม่เรือ่ง ขัน้พฒันาเนือ้เรือ่ง ขัน้
วิกฤต ขัน้ภาวะคลีค่ลาย และขัน้ยตุิ
เรือ่งราว 

ความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร มีตวัละครหลกั 1 คน คือ คณุยายที่ชอบ

การไปวดั 
มีตวัละครหลกั 1 คน คือลงุไสว 

แก่นเรือ่ง ดแูลสขุภาพดว้ยการมาตรวจวดัความ
ดนัท่ีโรงพยาบาล 

ไมย่อ่ทอ้ในการด ารงชีวิต ซึง่ทกุปัญหา
มีทางออกเสมอ 

ฉาก ฉากบรเิวณบา้น และโรงพยาบาล ฉากภายในสวนของลงุไสว 
สญัลกัษณพ์ิเศษ ใชก้ารเลน่ค า ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง เป็นการเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที่ 3 เป็นการเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที่ 3 
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ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  
เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. คือ โครงการ สานฝันสุขภาพท่ีดีของคน 3 วัย เพ่ือ

การพฒันาแกนน าเครือข่ายชุมชน โดยความรว่มมือระหว่างส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจะมีแกนน าเครือข่ายกรีฑาสูงอายุไทยเขา้ร่วมกว่า 60 คนทั่วประเทศ 
ภายใตก้ารใหค้วามรูข้องวิทยากรผูท้รงวฒุิ เพ่ือขบัเคล่ือนแนวคดิแผนการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย
ของชาตลิงสูก่ารปฏิบตัท่ีิเหมาะสมกบัวิถีชีวิตประจ าวนั, เปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูต้ามหลกัการ "พ่ี
ชวนน้อง ตระหนักรูเ้รื่องสุขภาพ" น าร่องในพื ้นท่ีเป้าหมาย 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ , 
ภาคใต,้ ภาคกลาง และภาคอีสาน 

15. หมวดสุขภาวะชุมชนและสังคม 
15.1 ยอดวิวสูงทีสุ่ด หมวด สุขภาวะชุมชนและสังคม  

 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=TauhfMGkyXU 

ชื่อวีดโีอ วิธีกนัยงุลายวางไข ่ปิดฝาโอง่ใหส้นิท! 
เผยแพร่เมื่อ 3 ม.ค. 2561 

เร่ืองย่อ พดูถึงการเกิดของยงุลาย 
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การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง  
4 ด้าน พบว่า 

1) ดา้นรา่งกาย ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย ปอ้งกนัไขเ้ลือดออก และไขซ้ิกา้ 
2) ดา้นจิตใจ ลดความวิตกกงัวลจากการเป็นไขเ้ลือดออก และไขซ้ิกา้ 
3) ดา้นสงัคม ปอ้งกนัครอบครวัจากไขเ้ลือดออก และไขซ้ิกา้ 
4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นสขุเม่ือปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก และไขซ้ิกา้ 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ไม่มีโครงสรา้งการเล่าเรื่อง มีแต่ผูช้ายถกูยงุลายกดั และดยูงุลายท่ีมือตนเอง
ก าลงัออกลกูยงุลายจ านวนมาก 

2) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ไมมี่ความขดัแยง้ 

3) ตวัละคร (Character)  
ตวัละครผูช้าย ท่ีก าลงัดยูุงขยายพันธุ ์และตกใจกับยุงจ านวนมากท่ีออกมา

จากยงุตวัเดียว 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย 
5) ฉาก (Setting)  

ชว่งเวลากลางวนัภายในบา้น ซึ่งบอ่งบอกถึงแหลง่เพาะพนัธุข์องยงุ 
6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol)  

ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ 
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view)  

เป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองบุคคลท่ี 2 ซึ่งพูดถึงยุงท่ีก าลังจะขยายพันธุ์
ออกลกูมาจ านวนมาก 
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15.2 ยอดวิวต ่าทีสุ่ด หมวด สุขภาวะชุมชน  
 

 
 

ลิงก ์https://www.youtube.com/watch?v=GMZef5s1X-M 
ชื่อวีดโีอ DEATH JOKE ตลกนา่ตาย 004 หว่งใครใหใ้สห่มวก 
เผยแพร่เมื่อ 23 ก.พ. 2557 
เร่ืองย่อ พดูถึงอบุตัเิหตท่ีุเกิดในประเทศไทย สว่นใหญ่เกิดจากรถจกัรยานยนต ์

 
การวิเคราะหสุ์ขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน ์ท้ัง  

4 ด้าน พบว่า  
1) ด้านร่างกาย ขับข่ีรถจักรยานยนตไ์ม่สวมหมวกกันน็อคท าให้เสียชีวิตหรือ

พิการได ้
2) ดา้นจิตใจ ประมาทจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
3) ดา้นสงัคม ท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้นจากอบุตัเิหต ุ
4) ดา้นจิตวิญญาณ เป็นทกุขจ์ากอบุตัเิหต ุ

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของส่ือออนไลน ์พบว่า 
1) โครงสรา้ง (Plot)  

ขัน้เริ่มเรื่อง พดูถึงสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตจุากรถจกัรยานยนตใ์นแตล่ะปี 
ขัน้พฒันาเรื่องราว เหตผุลในการไมใ่สห่มวกกนัน็อค 
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ขัน้ยตุเิรื่องราว รณรงคใ์หใ้สห่มวกกนัน็อคเพ่ือไมใ่หเ้สียชีวิตหรือพิการ 
2) ความขดัแยง้ (Conflict)  

ไมมี่ความขดัแยง้ 
3) ตวัละคร (Character)  

ตวัละครการต์นูผูช้ายท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์อกไปประสบอบุตัเิหตุ 
4) แก่นเรื่อง (Theme)  

อบุตัเิหตจุากการไมส่วมหมวกกนัน็อคในแหลง่ชมุชน 
5) ฉาก (Setting)  

ฉากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นแหลง่ชมุชนและไมส่วมหมวกกนัน็อค 
6) สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol) 

ไมมี่สญัลกัษณพ์ิเศษ  
7) มมุมองในการเลา่เรื่อง (Point of view) 

เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลท่ี 3 ซึ่งพูดถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุของ
รถจกัรยานยนตใ์นแต่ละปี รวมถึงสาเหตขุองการเกิดอุบตัิเหต ุและผลจากการรณรงคส์วมหมวก
กนัน็อค 

เปรียบเทียบระหว่างหมวด สุขภาวะชุมชนและสังคม ยอดวิวสูงที่สุด และยอด
วิวต ่าทีสุ่ด  

สขุภาพแบบองคร์วม  

ตาราง 29 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะชมุชนและสงัคม ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ 
ของสขุภาพแบบองคร์วม  

สุขภาพแบบองคร์วม ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

ดา้นรา่งกาย ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย ปอ้งกนั
ไขเ้ลอืดออก และไขซ้ิกา้ 

ขบัขี่รถจกัรยานยนตไ์มส่วมหมวก
กนัน็อคท าใหเ้สยีชีวิตหรอืพกิารได ้

ดา้นจิตใจ ลดความวติกกงัวลจากการเป็นไขเ้ลอืดออก 
และไขซ้ิกา้ 

ประมาทจากการขบัขี่
รถจกัรยานยนต ์

ดา้นสงัคม ปอ้งกนัครอบครวัจากไขเ้ลอืดออก และไขซ้ิกา้ ท าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้นจากอบุตัเิหต ุ
ดา้นจิตวิญญาณ เป็นสขุเมื่อปลอดภยัจากไขเ้ลอืดออก และไข้

ซิกา้ 
เป็นทกุขจ์ากอบุตัเิหต ุ
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องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

ตาราง 30 เปรียบเทียบระหว่างหมวด สขุภาวะชมุชนและสงัคม ยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสดุ 
ขององคป์ระกอบการเลา่เรื่อง  

องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ยอดววิสูงที่สุด ยอดววิต ่าที่สุด 

โครงเรือ่ง ไมม่ีโครงสรา้งการเลา่เรือ่ง มีขัน้เริม่เรือ่ง พฒันาเนือ้เรือ่ง และ
ยตุิเรือ่งราว 

ความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ ไมม่ีความขดัแยง้ 
ตวัละคร ตวัละครผูช้ายก าลงัดยูงุขยายพนัธุ ์ ตวัละครการต์นูแสดงฉากอบุตัิเหต ุ
แก่นเรือ่ง ก าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย อบุตัิเหตจุากการไมส่วมหมวก

กนัน็อคในแหลง่ชมุชน 
ฉาก ฉากภายในบา้น ฉากการขบัขี่รถจกัรยานยนตใ์น

แหลง่ชมุชนและไมส่วมหมวก
กนัน็อค 

สญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ ไมม่ีสญัลกัษณพ์ิเศษ 
มมุมองในการเลา่เรือ่ง ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3 ใชก้ารเลา่เรือ่งในมมุมองบคุคลที ่3 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย สสส.  

เช่ือมโยงกับนโยบาย สสส. คือ สสส. ลุยงานสรา้งเสริมสุขภาวะชุมชน จับมือ 
371 อปท. ใน 59 จังหวัด 6 ประเด็นสุขภาวะ 1) ชุมชนปลอดเหล้าและลดอุบัติเหตุจราจร 2) 
ขบัเคล่ือนเกษตรกรรมเพ่ืออาหารชมุชน 3) การพฒันาระบบการดแูลผูสู้งอายุ 4) การจดัการขยะ
และมลพิษ 5) การพฒันาสขุภาวะเด็กและเยาวชน และ 6) ชุมชนปลอดบุหรี่ ซึ่งมุ่งท างานใหเ้ห็น
ผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลการวิเคราะหต์ามทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Narrative Theory) ในภาพรวม 
การเล่าเรื่องของการส่ือสารสขุภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
1. โครงเรื่อง มีการด าเนินเรื่องตามการเลา่เรื่อง (Narrative Convention) ดงันี ้ 

1.1 ขัน้เริ่มเรื่อง ส่ือจะน าเสนอตวัละครหลกั และเหตกุารณท่ี์ตวัละครหลกัก าลงั
เผชิญอยู ่
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1.2 ขัน้พฒันาเรื่อง ตวัละครหลกัเจอกบัปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข 
1.3 ขัน้ภาวะวิกฤต ตวัละครหลกัตอ้งเลือกท าอยา่งใดอย่างหนึ่ง เพ่ือแกปั้ญหา 
1.4 ขัน้ภาวะคล่ีหลาย ตวัละครหลักเลือกท าอย่างหนึ่งเสร็จแลว้ และสามารถ

แกปั้ญหานัน้ได ้
1.5 ขัน้ยตุิเรื่องราว เป็นบทสรุปของการกระท าของตวัละครหลกัท่ีไดเ้ลือกกระท า

สิ่งนัน้ไป 
การส่ือสารสุขภาพดว้ยส่ือออนไลนข์อง สสส. สามารถเล่าถึงความสุขและปัญหาท่ี

เกิดขึน้ในตวับุคคล ครอบครวั และสงัคม โดยในบางหมวดหมู่ก็ไม่ไดด้  าเนินเรื่องจนครบตามการ
เล่าเรื่อง เน่ืองจากเนือ้หาขอ้มลูท่ีมีไม่มากพอ หรือระยะเวลาการน าเสนอท่ีถา้ท าออกมาเป็นระยะ
เวลานาน จะท าใหน้า่เบื่อ  

2. ความขดัแยง้ โดยจะแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 
2.1 ความขดัแยง้ภายในจิตใจ เกิดจากการท่ีตวัละครรูว้่าสิ่งท่ีท านัน้ไม่ดี แต่ก็ยงั

ดงึดนัท่ีจะท าตอ่ไป หรือรูว้า่สิ่งท่ีจะท านัน้เป็นสิ่งดี แตก็่เลือกท่ีจะไมท่  าในสิ่งนัน้ เชน่ พอ่แอบหนีลูก
มาสบูบหุรี่ท่ีหนา้บา้น ซึ่งพอ่รูดี้วา่การสบูบหุรี่ไมดี่ตอ่สขุภาพ แตก็่ยงัแอบมาสบูท่ีหนา้บา้น 

2.2 ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน เกิดจากการท่ีส่ือสารท่ีบกพรอ่ง การไม่พอใจ
ในการกระท า ความไม่รูไ้ม่เขา้ใจ การไม่เปิดเผยขอ้เท็จจริงแลว้น าไปสู่การขัดแยง้  เช่น ลูกยักษ์
ตอ้งการท่ีจะกินมนษุย ์แตถ่กูแมย่กัษห์า้มเอาไว ้เพราะมนษุยท่ี์อว้นไมดี่ตอ่สขุภาพ 

2.3 ความขดัแยง้ภายนอก เกิดจากความขดัแยง้ระหว่างคนกบัสงัคม หรือคนกับ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นความขดัแยง้ท่ีตวัละครก าลงัเผชิญกบัปัญหาในขณะนัน้ เช่น ฝุ่ นควนัท่ีเกิดจาก
การเผา หรือทิง้กน้บหุรี่แลว้ไมด่บัจนเกิดควนัขึน้มา 

ความขัดแย้งของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน์ของ สสส. จะมุ่งเน้นความ
ขดัแยง้ภายในจิตใจเป็นส่วนมาก เพราะจะมุ่งเนน้ใหต้วัละครท าแต่ความดี โดยมีการต่อสูภ้ายใน
จิตใจ เพ่ือท่ีจะก าจดัความคดิท่ีไมดี่ออกไป ไมใ่หก้ระท าตามความคดิท่ีไมดี่  

3. ตวัละคร โดยจะแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 
3.1 ตวัละครท่ีกระท าในสิ่งท่ีไม่ดีและตอ้งการท่ีจะปรบัปรุงตวัเองใหดี้ขึน้ เพ่ือให้

ครอบครวั และสงัคมยอมรบั เช่น ผูช้ายด่ืมสุราจนร่างกายทรุดโทรม แลว้ตอ้งการจะเลิกด่ืมสุรา
เพ่ือท าใหต้นเองดดีูขึน้ และเป็นท่ียอมรบัตอ่สงัคม 
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3.2 ตวัละครท่ีกระท าแตส่ิ่งท่ีดีและไดร้บัผลของการกระท า ท าใหเ้ป็นท่ียอมรบัทัง้
ในครอบครวัและสงัคม เช่น พ่อออกไปวิ่งออกก าลงักายเพ่ือใหร้่างกายแข็งแรง และอยู่กับลูกไป
นาน ๆ 

3.3 ตัวละครท่ีกระท าในสิ่งท่ีไม่ดีและไม่มีการปรบัปรุงตนเอง ท าให้เกิดความ
สญูเสียทัง้ตนเอง ครอบครวั และสงัคม เช่น แม่เลีย้งดลูกูอย่างดี แตล่กูกบัไปคบเพ่ือนผิด ท าใหต้ิด
บหุรี่ และสบูบหุรี่จดั จนสดุทา้ยเสียชีวิต 

ตัวละครในการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน์ของ สสส. จะสะท้อนให้เห็นถึง
ประโยชนข์องการดแูลสุขภาพ รบัประทานอาหารครบ 5 หมู่ ปฏิบตัิตามกฎจราจร ออกก าลงักาย
เป็นประจ า และโทษจากการด่ืมสรุา เมาแลว้ขบัข่ีรถ การไมก่ าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย  

4. แก่นเรื่อง ในส่ือสุขภาพผ่านส่ือออนไลน์ของ สสส. จะมุ่งเน้นการรณรงค์ให้
ตระหนกัถึงโทษของการด่ืมสุรา โทษของการสูบบหุรี่ โทษของการขบัข่ีรถไม่เป็นไปตามกฎจราจร 
พิษภยัจากยงุลาย และการดแูลสขุภาพในแตล่ะชว่งวยั  

5. ฉาก ในส่ือสุขภาพผ่านส่ือออนไลน์ของ สสส. จะมุ่งเน้นช่วงเวลาท่ีจะเกิด
เหตกุารณน์ัน้ ๆ และถ่ายทอดสิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชนแ์ละโทษของการกระท านัน้ ๆ โดยผ่าน
สถานท่ีตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นท่ีบา้น สถานท่ีราชการ หรือตามแหลง่ชมุชม 

6. สญัลกัษณพ์ิเศษ มีสญัลกัษณพ์ิเศษ 3 แบบ คือ  
6.1 สญัลกัษณพ์ิเศษรูปภาพ ซึ่งจะแสดงถึงสี หรือลกัษณะการเปล่ียนแปลงของ

รูปภาพท่ีจะส่ือไปในทางท่ีดีหรือแย ่ 
6.2 สญัลักษณพ์ิเศษท่ีเป็นลกัษณะท่าทาง หรือการกระท า ซึ่งจะส่ืออารมณ์ให้

ผูช้มเขา้ใจถึงทา่ทาง หรือการกระท านัน้ ๆ วา่แสดงออกถึงอารมณอ์ยา่งไร  
6.3 สัญลักษณ์พิเศษเสียง เป็นการส่ืออารมณ์ดว้ยเสียง หรือเพลง เพ่ือใหผู้ช้ม

รูส้กึคลอ้ยตามส่ือ 
ในส่ือสุขภาพผ่านส่ือออนไลนข์อง สสส. ส่วนใหญ่จะใชส้ญัลกัษณพ์ิเศษรูปภาพใน

การน าเสนอ เน่ืองจากสามารถเห็นภาพและเขา้ใจไดง้่าย เช่น ภาพเอกซเรยป์อด หรือภาพกราฟ
สถิตใินการเกิดอบุตัเิหตใุนช่วงสงกรานต ์

7. มมุมองการเลา่เรื่อง จะมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
7.1 มมุมองการเล่าเรื่องบคุคลท่ี 1 เป็นการเล่าเรื่องผ่านมมุมองตวัละครเพียงตวั

เดียว และมกัเป็นตวัละครหลกัของเรื่อง  
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7.2 มมุมองการเล่าเรื่องบคุคลท่ี 2 เป็นการเล่าถึงตวัละครอีกตวัหนึ่ง ว่าตวัละคร
อีกตวัท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร กับใคร หรือสมมติใหผู้ช้มเป็นคนด าเนินเรื่อง โดยใชส้รรพ
นามวา่ คณุ 

7.3 มมุมองการเล่าเรื่องบุคคลท่ี 3 เป็นการบรรยายในมุมมองท่ีอยากเล่าอะไรก็
เลา่ได ้ใครพดูกบัใครก็ไดอ้ยา่งไรก็ไดอิ้สระ 

ในส่ือสขุภาพผา่นส่ือออนไลนข์อง สสส. สว่นใหญ่จะเลา่เรื่องผ่านมมุมองกาเล่าเรื่อง
บุคคลท่ี 3 โดยจะเล่าโดยไม่ใส่ความรูส้ึกนึกคิดของตวัละครลงไป ท าให้เหมือนเป็นกลอ้งวีดีโอ
บนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีก าลังเกิดขึน้ ซึ่งสามารถยา้ยจุดโฟกัสไปท่ีเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องได้
อยา่งสะดวก 

การวิเคราะหภ์าพรวมของส่ือทีส่อดคล้องกับการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 
การศกึษาการดแูลสขุภาพแบบองคร์วมส่ือสขุภาพผา่นส่ือออนไลนข์องส านกังานกองทนุ

สนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในมิติสุขภาพทัง้ 4 มิติ ไดแ้ก่ กายภาพ จิตใจ สงัคม และ
จิตวิญญาณ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้
ดงันี ้ 

1. ดา้นรา่งกาย จากการศึกษา พบว่า ส่ือไดน้  าเสนอถึงโทษของการด่ืมสุรา การสูบ
บหุรี่ การไม่ออกก าลงักาย การรบัประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน ์มีแตข่องทอด ของมนั การไม่ขบั
ข่ียานพาหนะตามกฎจราจร การไม่ใหค้  าปรกึษาเรื่องเพศกบัเด็ก การไม่ตรวจสขุภาพ และการไม่
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ท าใหป้ระชาชนลดการด่ืมสุรา การสูบบุหรี่ หันมาออกก าลังกาย 
รบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์ขบัข่ียานพาหนะตามกฎจราจร ใหโ้อกาสเด็กไดถ้ามในเรื่องเพศ 
ตรวจสภุาพประจ าปี และก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย ท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง
ขึน้ ลดการสญูเสียจากอบุตัิเหต ุลดปัญหาเดก็ตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควร และลดการเกิดพาหะน าโรค
ตา่งๆ ในบรเิวณบา้นแหละแหลง่ชมุชน 

2. ดา้นจิตใจ จากการศึกษา พบว่า ส่ือไดน้  าเสนอใหด้แูลสุขภาพใหแ้ข็งแรง การท า
ตามกฎจราจร และการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดี รูส้ึกผ่อน
คลาย ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดการโศกเศรา้เสียใจจากการสูญเสียจากอุบัติเหต ุ
หรือจากโรคภยัตา่งๆ  

3. ดา้นสังคม จากการศึกษา พบว่า สังคมแรกท่ีส่ือมุ่งเนน้คือครอบครวั ซึ่งบุคคลท่ี
เคยด่ืมสรุา สบูบหุรี่ หรือควบคมุอาหารไม่ได ้แคต่อ้งการการยอมรบัจากสงัคม ไม่ไปซ า้เติมบคุคล
เหล่านัน้ ซึ่งถา้ยิ่งไปซ า้เติมก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ซึ่งอาจจะท าใหบ้คุคลเหล่านัน้
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ไมค่ิดท่ีจะปรบัปรุงตนเองอีก ดงันัน้ควรใหโ้อกาสบคุคลเหลา่นัน้ และใหค้  าแนะน าในการแกปั้ญหา 
ซึ่งจะท าใหบ้คุคลเหลา่นัน้คดิท่ีจะปรบัปรุงตนเองใหดี้ขึน้ได ้

4. ดา้นจิตวิญญาณ จากการศึกษา พบว่า ส่ือน าเสนอบุคคลท่ีเคยด่ืมสุรา สูบบุหรี่ 
หรือควบคุมอาหารไม่ได ้ตอ้งการท่ีจะพัฒนาและปรบัปรุงตนเองใหดี้ขึน้นัน้ คือตอ้งการก าลงัใจ
จากคนในครอบครวั ซึ่งก าลงัใจจากคนในครอบครวัจะท าใหบุ้คคลเหล่านัน้ มีแรงผลกัดนัในการ
พฒันาและปรบัปรุงตนเอง ท าใหส้ามารถเขา้รว่มกับสงัคมอ่ืน ๆ ได ้ไม่เป็นท่ีรงัเกียจของสงัคม ซึ่ง
ถ้าบุคคลเหล่านั้นสามารถพัฒนา และปรับปรุงตนเองได้ส  าเร็จก็จะท าให้รูส้ึกภูมิใจท่ีตนเอง
สามารถท าได ้

การเล่าเรื่องของการส่ือสารสขุภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) ในบางหมวดหมู่มีโครงเรื่องท่ีครบถว้นสมบูรณ ์ซึ่งการมีโครงเรื่องท่ี
สมบรูณน์ัน้จะตอ้งน าเสนอเนือ้หาท่ีมากขึน้ และใชร้ะยะเวลาในการเล่าเรื่องนานขึน้ ดงันัน้การจะ
ท าส่ือควรพิจารณาในเรื่องระยะเวลาดว้ย เพราะยิ่งใชเ้วลานานส่ือก็ยิ่งน่าเบื่อ ท าใหไ้ม่เป็นท่ีสนใจ 
และควรพูดถึงประเด็นส าคญัตัง้แต่แรก เพราะจะเป็นช่วงท่ีประชาชนอยู่ในช่วงสนใจส่ือ ท าให้
ไดร้บัขอ้มูลหรือสิ่งท่ีส่ือตอ้งการจะน าเสนอไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั และใหค้วามรูใ้นการแก้ไข
ปัญหาเรื่องสุขภาพไวใ้นส่ือเลย ไม่ใช่แค่น าเสนอแตโ่ทษเพียงอย่างเดียว และควรท าโพลหรือเก็บ
ขอ้มลูดว้ย วา่ส่ือท่ีเราตอ้งการน าเสนอไปถึงกลุม่เปา้หมาย ไดไ้ปถึงกลุม่เปา้หมายจรงิ ๆ หรือไม่ 

การวิเคราะหก์ารเปรียบเทยีบในแต่ละหมวด ในยอดวิวสูงทีสุ่ดและยอดวิวต ่าทีสุ่ด 
หมวด สรุา จากการวิเคราะหส์ุขภาพองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสงูท่ีสุดจะพูดถึงการเลิก

ด่ืมสรุาท าใหร้า่งกายแข็งแรง ดดีูขึน้ มีความมั่นใจในตนเอง เป็นท่ียอมรบัของสงัคม ในสว่นยอดวิว
ต ่าท่ีสุดจะพูดถึงความเครียดจากการด่ืมสุรา และผลกระทบของสุราท่ีสรา้งความเสียหาย
ภายในประเทศ และจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอดวิวสงูท่ีสดุ มีเนือ้หา
ท่ีสัน้ กระชบั เขา้ใจง่าย และมีมุกตลกขบขนั ท าใหต้วัส่ือมีความน่าสนใจ ในส่วนยอดวิวต ่าท่ีสุด 
จะใชก้ารต์นูในการน าเสนอ ซึ่งกลุ่มเปา้หมายจะเป็นวยัท่ีมีวฒุิภาวะแลว้ ท าใหส่ื้อท่ีเป็นการต์นูไม่
เป็นท่ีนา่สนใจเทา่ท่ีควร 

หมวด ยาสบู จากากรวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวท่ีสงูท่ีสดุจะพดูถึง
ผลกระทบจากการสบูบหุรี่ภายในบรเิวณบา้น ซึ่งควนัท าใหค้นในครอบครวัไดร้บัผลกระทบไปดว้ย 
ในสว่นยอดวิวต ่าท่ีสดุจะพดูถึงอาการของคนท่ีอยากสบูบหุรี่ และผลของคนท่ีเลิกสบูบหุรี่ท่ีไดก้ าลงั
มาจากครอบครวั และจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสดุ มีการ
แสดงของคนจริง ๆ ซึ่งท าใหเ้ขา้ถึงอารมณไ์ดม้ากกว่า และดนู่าติดตาม ในส่วนยอดวิวต ่าท่ีสดุจะ
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ใชก้ารต์นูในการน าเสนอถึงผลจากการสูบบุหรี่ และผลจากการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะ
เป็นวยัท่ีมีวฒุิภาวะแลว้ จงึท าใหส่ื้อท่ีเป็นการต์นูไมเ่ป็นท่ีนา่สนใจเทา่ท่ีควร 

หมวด อบุตัเิหต ุจากการวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบวา่ ในยอดวิวสงูท่ีสดุจะพดูถึง
การฝ่าฝืนกฎจราจร ความประมาท หรือการด่ืมสรุาจะท าใหเ้กิดอบุตัเิหตไุดใ้นชว่ง 7 วนัอนัตรายได ้
ในส่วนยอดวิวต ่าท่ีสดุจะพดูถึงการด่ืมสรุา และการเล่นน า้บนหลงัรถจะท าใหเ้กิดอบุตัิเหตไุด ้และ
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง พบว่า  ในยอดวิวสูงท่ีสุด มีการน ากราฟจ านวน
ผูเ้สียชีวิตในปีก่อน ๆ มาใหด้เูพ่ือเตือนผูท่ี้ก าลงัขบัข่ีรถใหป้ฏิบตัิตามกฎจราจร และไมใ่หเ้กิดความ
ประมาท และมีการแสดงเม่ือใสม่กุตลกขบขนัลงไปดว้ย ท าใหด้นู่าสนใจมากขึน้ ในส่วนยอดวิวต ่า
ท่ีสดุ จะใชก้ารต์นูในการน าเสนอทัง้ช่วงการด่ืมสรุาแลว้ท าใหเ้กิดอบุตัิเหต ุและการเล่นน า้บนหลงั
รถกระบะท าใหเ้กิดอบุตัิเหต ุซึ่งกลุ่มเปา้หมายจะเป็นวยัท่ีมีวฒุิภาวะแลว้ จึงท าใหส่ื้อท่ีเป็นการต์นู
ไมเ่ป็นท่ีนา่สนใจเทา่ท่ีควร 

หมวด ออกก าลงักาย จากการวิเคราะหส์ุขภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสุด
เป็นการออกก าลงักายครัง้ละ 10 นาทีขึน้ไป เพ่ือใหร้่างกายแข็งแรง ท าใหอ้ยู่กับลูกไดน้าน ๆ ใน
ส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุดเป็นการออกก าลงักายครัง้ละ 10 นาทีขึน้ไป เพ่ือใหร้า่งกายเปล่ียนแปลง
และสงัคมยอมรบั และจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า  ในยอดวิวสูงท่ีสุดจะใช้
คนในการด าเนินเนือ้เรื่อง และมีการใสม่กุตลกสอดแทรกลงไป ท าใหต้วัส่ือมีความน่าสนใจ ในสว่น
ยอดวิวต ่าท่ีสดุจะใชก้ารต์นูในการด าเนินเนือ้เรื่อง ซึ่งกลุ่มเปา้หมายจะเป็นวยัท่ีมีวฒุิภาวะแลว้ จึง
ท าใหส่ื้อท่ีเป็นการต์นูไมเ่ป็นท่ีนา่สนใจเทา่ท่ีควร 

หมวด โรคภัยไขเ้จ็บ จากการวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสดุจะ
เป็นการรบัประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู ่งดของทอด ของมนั และหนัมาออกก าลงักาย ในส่วนยอด
วิวต ่าท่ีสดุจะเป็นการบอกถึงผลกระทบในการติดหวาน รบัประทานของทอด ของมนั และแปง้ ท า
ใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ตามมามากมาย และจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอด
วิวสูงท่ีสุดจะใชก้ารแสดงจากคนจริง ๆ ซึ่งท าใหเ้ห็นภาพชดัเจน และมีการใส่มุกตลกขบขนัลงไป 
เพ่ือท าใหส่ื้อมีความน่าสนใจ ในส่วนยอดวิวต ่าท่ีสุด จะใชก้ารต์นูในการบอกถึงผลจากการกินไม่
เลือก ท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ตามมากมาย ซึ่งกลุ่มเปา้หมายจะเป็นวยัท่ีมีวฒุิภาวะแลว้ จงึท าใหส่ื้อท่ี
เป็นการต์นูไมเ่ป็นท่ีนา่สนใจเทา่ท่ีควร 

หมวด อาหารการกิน จากการวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสงูท่ีสดุจะ
เป็นการท่ีอยากรบัประทานอาหารท่ีตนเองอยากรบัประทาน แต่แม่คา้ช่วยจดัอาหารท่ีมีประโยชน์
ไวใ้หด้ว้ยความเป็นห่วง ในส่วนยอดวิวต ่าท่ีสดุจะเป็นการน าเสนอการรบัประทานผกัและผลไมจ้ะ
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ท าใหช้่วยดดูซบัไขมนั และช่วยท าใหผ้ิวพรรมเปล่งปลั่ง และจาการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่า
เรื่อง พบว่า ในยอดวิวสงูท่ีสดุจะใชค้นในการด าเนินเนือ้เรื่องซึ่งท าใหเ้ขา้ถึงอารมณแ์ละความรูส้ึก
ของตวัละครไดดี้ ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสดุ จะใชก้ารต์นูในการน าเสนอ ซึ่งกลุ่มเปา้หมายจะเป็น
วยัท่ีมีวฒุิภาวะแลว้ จงึท าใหส่ื้อท่ีเป็นการต์นูไมเ่ป็นท่ีนา่สนใจเทา่ท่ีควร 

หมวด สขุภาพจิต จากการวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสงูท่ีสดุจะเป็น
การปลกูฝังใหเ้ด็กเป็นคนา่งสงัเกต ุวิเคราะหส์ิ่งท่ีเกิดขึน้ได ้มีความฉลาดทัง้ทางปัญญา และฉลาด
ทางอารมณ ์ในสว่นของยอดวิวต ่าท่ีสดุจะเป็นการสวดมนตข์า้มปีเพ่ือใหชี้วิตดีขึน้ ท าใหมี้ความสขุ 
รูต่ื้นและเบิกบาน และจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสุดจะ
เก่ียวกับการเล่านิทานใหเ้ด็กฟังเพ่ือพฒันาดา้นการฟัง และดา้นภาษาท่ีดี ฝึกเป็นคนช่างสังเกต 
และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุดจะเป็นการพูดถึงการสวดมนตข์า้มปี
แทนการเลีย้งฉลองจะท าใหชี้วิตดีขึน้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายตอ้งการดส่ืูอเพราะความบนัเทิงเสียส่วน
ใหญ่ท าใหส่ื้อน่ีไมเ่ป็นท่ีนา่สนในเทา่ท่ีควร 

หมวด ระบบสาธารณสขุ จากการวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบวา่ ในยอดวิวสงูท่ีสดุ
จะบ่งบอกถึงพิษของควนับุหรี่ท่ีมีต่อปอด และมีผลกระทบกับบุคคลรอบ ๆ ตวัผูสู้บ ในส่วนของ
ยอดวิวต ่าท่ีสุดจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วย ซึ่งจะมีแพทยแ์ละพยาบาลไปตรวจ และ
รกัษาผูป่้วยตามบา้น รวมถึงรว่มมือกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ในการซ่อมแซมบา้น และปรบัสภาพบา้น
ให้กับผู้ป่วยอีกดว้ย และจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสุด
ตอ้งการท่ีจะสรา้งจุดเช็คอินส าหรบัเขตปลอดบุหรี่ หรือปลอดควนับุหรี่ และใหค้นแสดงเป็นฮีโร่
เพ่ือใหส่ื้อดูน่าสนใจมากขึน้ ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุดจะเป็นการเดินทางของแพทย ์พยาบาล 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือชว่ยเหลือชาวบา้นท่ีไมส่ามารถเดินทางมารกัษาท่ีโรงพยาบาลไดเ้อง 
ซึ่งตวัส่ือคอ่ยขา้งยาวท าใหไ้มเ่ป็นท่ีนา่สนใจ  

หมวด สุขภาพรา่งกาย จากการวิเคราะหส์ุขภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสุด
จะใชก้ารบริหารร่างกายในระหว่างท างานเพ่ือช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกลา้มเนือ้ และผ่อน
คลายอาการล้าของกล้ามเนื ้อจากการท างาน ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุดจะเป็นการเลือก
รบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคอว้น และจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
การเล่าเรื่อง พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสุดจะเป็นการออกก าลังกายท่าต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดอาการ
เม่ือยลา้จากการท างาน และสามารถท าท่ีใดก็ได ้หรือท าท่ีหนว่ยงานใดก็ได ้และสามารถเล่ือนดทู่า
แต่ละท่าได้เลย โดยไม่ต้องดูตั้งแต่แรกจบจน ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุดจะเป็นการท่ีอยาก
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รบัประทานอาหารท่ีตนอยากรบัประทาน แต่แม่คา้ช่วยจัดอาหารท่ีมีประโยชนไวใ้หแ้ทน ซึ่งไม่มี
อะไรสอดแทรกมากมาย เป็นการด าเนินเนือ้เรื่องเรื่อย ๆ ท าใหส่ื้อดไูมน่า่สนใจ 

หมวด สภาพแวดลอ้ม จากการวิเคราะหส์ุขภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสุด
จะเป็นการก าจดัยงุลายและแหลง่เพาะพนัธุย์งุลายเพ่ือปอ้งกนั ตนเองและคนในครอบครวัจากโรค
ไขเ้ลือดออก และไขซ้ิกา้ ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุดจะเป็นการก าจกัแหล่งเพาะพนัธย์ุงลายตาม
ภาชนะในหอ้งน า้ เพ่ือปอ้งกนัตนเองและคนในครอบครวัจากโรคไขเ้ลือดออก และไขซ้ิกา้ และจาก
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสุดจะมีทัง้ก าจดัยุงลาย และก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งในสวน ในห้องอาบน ้า และในห้องน ้า และมี
สอดแทรกมุกตลก ท าให้ส่ือมีความน่าสนใจมากขึน้ ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุดจะก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในห้องน า้เพียงอย่างเดียว ซึ่งตัวส่ือมีความสั้นมาก ท าให้ไม่เป็นท่ีน่าสนใจ
เทา่ท่ีควร 

หมวด สขุภาวะเดก็และเยาวชน จากการวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิว
สงูท่ีสดุควรใหค้  าแนะน ากบัเดก็เม่ือเด็กถามค าถามเก่ียวกบัเรื่องเพศ เม่ือผูใ้หญ่ใหค้  าแนะน าเด็กก็
กลา้ท่ีจะถามมากขึน้ ท าใหล้ดปัญหาทอ้งก่อนวยัอนัควรได ้ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสดุจะเป็นการ
ด่ืมสุราท าใหเ้ด็กร่างกายทรุดโทรม และเครียดจากรายจ่ายจากค่ารกัษาพยาบาล และจากการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอดวิวสงูท่ีสดุจะเป็นการสมัภาษณเ์ด็ก 2 คน ซึ่งเด็ก
เขินอายจากการถามค าถามเก่ียวกับเรื่องเพศ และรอใหผู้ใ้หญ่ตอบให้ค  าแนะน า ซึ่งดูเรียบง่าย 
และเขา้ใจไดง้่าย ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุดจะเป็นการน าเสนอดว้ยการต์ูนส่ือถึงการด่ืมสุรา ซึ่ง
กลุม่เปา้หมายเป็นเดก็ ท าใหไ้มต่รงกบักลุ่มเปา้หมาย 

หมวด สุขภาวะครอบครวั จากการวิเคราะหส์ุขภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสูง
ท่ีสดุไม่ตกัเตือนลกูเม่ือหลงเดินทางผิด ท าใหต้อ้งมาเสียใจในภายหลงั ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุด
จะเป็นใหโ้อกาสลูกเม่ือลูกมีความลับ และให้ค  าแนะน าในทางท่ีถูกตอ้ง และจากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสุดจะเป็นการพูดถึงแม่ท่ีตามใจลูกท าใหลู้กคบ
เพ่ือนผิด และเสียคน ท าให้ติดบุหรี่ และสูบบุหรี่จนเสียชีวิต ซึ่งเป็นการแสดงท่ีท าให้เห็นภาพ
ชดัเจนท าใหรู้ส้กึอินตามตวัละคร และเพลงประกอบท่ีซึง้ ท าใหส่ื้อน่าสนใจมากขึน้ ในสว่นของยอด
วิวต ่าสุดจะใช้หุ่นเชิดในการน าเสนอ และพูดพากษ์ตามบท ท าให้ดูแล้วรูส้ึกน่าเบื่อ ท าให้ไม่
นา่สนใจเทา่ท่ีควร 

หมวด สขุภาวะคนวยัท างาน จากการวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสงู
ท่ีสดุจะเกิดความเสียใจกบัการสญุเสียคนในครอบครวัจากการด่ืมสรุา ในส่วนของยอดวิวต ่า ท่ีสุด
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จะเป็นการนั่งท างานดว้ยท่าไม่เหมาะสมท าใหป้วดคอ ปวดหลงั และเสียบุคลิกภาพ และจากการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอดวิวสูงท่ีสดุจะใชฉ้ากอบุตัิเหตตุ่าง ๆ มาน าเสนอ 
และฉากท่ีคนในครอบครวัเสียใจ พรอ้มเพลงประกอบท่ีเศรา้ ท าใหส่ื้อดูน่าสนใจมากขึน้ ในส่วน
ของยอดวิวต ่าท่ีสดุจะเป็นการน าเสนอโดยใชก้ารต์นู โดยตอ้งการใหค้นท่ีท างานออฟฟิศนั่งท่าให้
เหมาะสม หรือพกัรา่ยกายจากการท างาน เพ่ือไม่ใหป้วดคอ ปวดบ่า และลามไปถึงไหล่และหลงั 
โดยกลุม่เปา้หมายเป็นวยัท างาน ดงันัน้การใชก้ารต์นูเพ่ือส่ือสารจงึท าใหไ้มน่า่สนใจเทา่ท่ีควร 

หมวด สขุภาวะผูส้งูอาย ุจากการวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบว่า ในยอดวิวสงูท่ีสดุ
วยัสูงอายุเส่ียงเป็นโรคความดนัโลหิตสูง จึงตอ้งหมั่นตรวจสุขภาพบ่อย ๆ ในส่วนของยอดวิวต ่า
ท่ีสุดจะเป็นการสูชี้วิต ลม้ลุกคลุกคลาน สูชี้วิตลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ เป็นท่ียอมรบัของคนไทย
และตา่งประเทศ และจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบวา่ ในยอดวิวสงูท่ีสดุจะมีการ
เล่นค า ค าว่า “วดั” ซึ่งในตอนแรกตอ้งการจะใหผู้ช้มเขา้ใจวา่ไปวดัท่ีเป็นสถานท่ี แตจ่ริง ๆ แลว้ คือ
ไปวดัความดนัโลหิตท่ีโรงพยาบาล ซึ่งมีการสอดแทรกมุกตลกลงไป จึงท าใหส่ื้อดนู่าสนใจมากขึน้ 
ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสดุจะเป็นการเลา่ประวตัขิองคณุลงุไสว ซึ่งผ่านมาหลายอาชีพ และปลกูพืช
ผิดวิธีจนมีเจ้าหน้าท่ีพัฒนาท่ีดินเข้ามาพบ และให้ไปอบรมในเรื่องการปลูกพืช จนมีความคิด
สรา้งสรรคแ์ละไอเดียแปลกๆ จนเป็นท่ีรูจ้กัของคนในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งส่ือมีระยะเวลาใน
การด าเนินเรื่องนานเกินไป ท าใหส่ื้อดนูา่เบื่อและไมน่า่สนใจเทา่ท่ีควร 

หมวด สขุภาวะชมุชนและสงัคม จากการวิเคราะหส์ขุภาพแบบองคร์วม พบวา่ ในยอดวิว
สงูท่ีสุดจะเป็นการก าจดัยงุลายและแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย เพ่ือป้องกนัตนเองและครอบครวัจาก
ไขเ้ลือดออกและไขซ้ิกา้ ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสดุ จะเป็นการขบัข่ีจกัรยานยนตโ์ดยไม่สวมหมวก
กนัน็อค ซึ่งเกิดจากความประมาท และจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบว่า ในยอด
วิวสูงท่ีสุดจะเป็นฉากยุงเกาะมือผูช้ายและก าลังขยายพันธุ์ และผูช้ายรูส้ึกตกใจ ซึ่งแทรกความ
ตลกขบขัน และท าส่ือออกมาไดส้ั้น กระชับ เข้าใจง่าย ในส่วนของยอดวิวต ่าท่ีสุดจะเป็นฉาก
การต์ูน ซึ่งน าเสนอถึงผลของการไม่สวมหมวกกันน็อคในเขตชุมชน และผลของการสวมหมวก
กันน็อค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นวยัท่ีมีวุฒิภาวะแลว้ จึงท าใหส่ื้อท่ีเป็นการต์ูนไม่เป็นท่ีน่าสนใจ
เทา่ท่ีควร 

 



 
 

 

บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

งานวิจยั เรื่อง การศกึษาส่ือสขุภาพของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) ผา่นส่ือออนไลน ์ผูว้ิจยัไดส้รุป ผลการวิจยั ไวด้งันี ้1) ความมุ่งหมายของการวิจยั 2) วิธีการ
ด าเนินการวิจยั 3) สรุปผลการวิจยั 4) อภิปรายผลการวิจยั และ 5) ขอ้เสนอแนะโดยมีสาระส าคญั
ดงัตอ่ไปนี ้ 

จากการศึกษาส่ือสุขภาพของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) 
ผา่นส่ือออนไลน ์โดยมีวตัถปุระสงค ์2 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือศึกษาบริบทของการส่ือสารสุขภาพของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ (สสส.)  

2. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของการเล่าเรื่องในการส่ือสารสุขภาพของส านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผา่นส่ือออนไลน ์

ผูศ้ึกษาท าการศึกษาวิเคราะหผ์่านแต่ละองค์ประกอบของโครงสรา้งการเล่าเรื่องในส่ือ
สขุภาพของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผ่านส่ือออนไลน ์จ านวน 15 
ส่ือ ไดผ้ลสรุปดงันี ้คือ 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที ่1 โครงสร้างการเล่าเร่ืองของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลนข์อง

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
การเล่าเรื่องของการส่ือสารสขุภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านกังานกองทุนสนบัสนุน

การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
1. โครงเรื่อง มีการด าเนินเรื่องตามขนบการเล่าเรื่อง (Narrative Convention) 

ดงันี ้ 
1.1 ขัน้เริ่มเรื่อง ส่ือจะน าเสนอตวัละครหลกั และเหตุการณ์ท่ีตวัละครหลัก

ก าลงัเผชิญอยู ่
1.2 ขัน้พฒันาเรื่อง ตวัละครหลกัเจอกบัปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข 
1.3 ขั้นภาวะวิกฤต ตัวละครหลักต้องเลือกท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือ

แกปั้ญหา 
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1.4 ขัน้ภาวะคล่ีหลาย ตวัละครหลกัเลือกท าอยา่งหนึ่งเสรจ็แลว้ และสามารถ
แกปั้ญหานัน้ได ้

1.5 ขัน้ยุติเรื่องราว เป็นบทสรุปของการกระท าของตวัละครหลักท่ีไดเ้ลือก
กระท าสิ่งนัน้ไป 

การส่ือสารสขุภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริม
สขุภาพ (สสส.) สามารถเลา่ถึงความสขุและปัญหาท่ีเกิดขึน้ในตวับคุคล ครอบครวั และสงัคม โดย
ในบางหมวดหมู่ก็ไม่ไดด้  าเนินเรื่องจนครบตามขนบการเล่าเรื่อง เน่ืองจากเนือ้หาขอ้มลูท่ีมีไม่มาก
พอ หรือระยะเวลาการน าเสนอท่ีถา้ท าออกมาเป็นระยะเวลานาน จะท าใหน้า่เบื่อ  

2. ความขดัแยง้ โดยจะแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 
2.1 ความขดัแยง้ภายในจิตใจ เกิดจากการท่ีตวัละครรูว้่าสิ่งท่ีท านัน้ไม่ดี แตก็่

ยงัดงึดนัท่ีจะท าตอ่ไป หรือรูว้่าสิ่งท่ีจะท านัน้เป็นสิ่งดี แตก็่เลือกท่ีจะไมท่  าในสิ่งนัน้ เชน่ พ่อแอบหนี
ลกูมาสบูบหุรี่ท่ีหนา้บา้น ซึ่งพอ่รูดี้วา่การสบูบหุรี่ไมดี่ต่อสขุภาพ แตก็่ยงัแอบมาสบูท่ีหนา้บา้น 

2.2 ความขดัแยง้ระหว่างคนกับคน เกิดจากการท่ีส่ือสารท่ีบกพร่อง การไม่
พอใจในการกระท า ความไม่รูไ้ม่เขา้ใจ การไม่เปิดเผยขอ้เท็จจริงแลว้น าไปสู่การขดัแยง้  เช่น ลูก
ยกัษต์อ้งการท่ีจะกินมนษุย ์แตถ่กูแมย่กัษห์า้มเอาไว ้เพราะมนษุยท่ี์อว้นไมดี่ตอ่สขุภาพ 

2.3 ความขดัแยง้ภายนอก เกิดจากความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัสงัคม หรือคน
กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นความขดัแยง้ท่ีตวัละครก าลงัเผชิญกับปัญหาในขณะนัน้  เช่น ฝุ่ นควนัท่ีเกิด
จากการเผา หรือทิง้กน้บหุรี่แลว้ไมด่บัจนเกิดควนัขึน้มา 

ความขัดแย้งของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน์ของส านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) จะมุง่เนน้ความขดัแยง้ภายในจิตใจเป็นสว่นมาก เพราะจะ
มุ่งเนน้ใหต้วัละครท าแต่ความดี โดยมีการต่อสูภ้ายในจิตใจ เพ่ือท่ีจะก าจดัความคิดท่ีไม่ดีออกไป 
ไมใ่หก้ระท าตามความคดิท่ีไมดี่  

3. ตวัละคร โดยจะแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 
3.1 ตัวละครท่ีกระท าในสิ่งท่ีไม่ดีและตอ้งการท่ีจะปรบัปรุงตัวเองให้ดีขึน้ 

เพ่ือใหค้รอบครวั และสงัคมยอมรบั เช่น ผูช้ายด่ืมสรุาจนรา่งกายทรุดโทรม แลว้ตอ้งการจะเลิกด่ืม
สรุาเพ่ือท าใหต้นเองดดีูขึน้ และเป็นท่ียอมรบัตอ่สงัคม 

3.2 ตัวละครท่ีกระท าแต่สิ่งท่ีดีและได้รับผลของการกระท า ท าให้เป็นท่ี
ยอมรบัทัง้ในครอบครวัและสงัคม เช่น พ่อออกไปวิ่งออกก าลงักายเพ่ือใหร้า่งกายแข็งแรง และอยู่
กบัลกูไปนาน ๆ 
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3.3 ตวัละครท่ีกระท าในสิ่งท่ีไม่ดีและไม่มีการปรบัปรุงตนเอง ท าใหเ้กิดความ
สญูเสียทัง้ตนเอง ครอบครวั และสงัคม เช่น แม่เลีย้งดลูกูอย่างดี แตล่กูกบัไปคบเพ่ือนผิด ท าใหต้ิด
บหุรี่ และสบูบหุรี่จดั จนสดุทา้ยเสียชีวิต 

ตวัละครในการส่ือสารสุขภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) จะสะท้อนให้เห็นถึงประโยชนข์องการดูแลสุขภาพ รบัประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ ปฏิบตัิตามกฎจราจร ออกก าลังกายเป็นประจ า และโทษจากการด่ืมสุรา เมา
แลว้ขบัข่ีรถ การไมก่ าจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย  

4. แก่นเรื่อง ในส่ือสุขภาพผ่านส่ือออนไลนข์องส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) จะมุ่งเนน้การรณรงคใ์หต้ระหนกัถึงโทษของการด่ืมสรุา โทษของการสบู
บหุรี่ โทษของการขบัข่ีรถไม่เป็นไปตามกฎจราจร พิษภยัจากยงุลาย และการดแูลสขุภาพในแตล่ะ
ชว่งวยั  

5. ฉาก ในส่ือสุขภาพผ่านส่ือออนไลนข์องส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ (สสส.) จะมุ่งเนน้ชว่งเวลาท่ีจะเกิดเหตกุารณน์ัน้ ๆ และถ่ายทอดสิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ประโยชนแ์ละโทษของการกระท านัน้ ๆ โดยผ่านสถานท่ีตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ีบา้น สถานท่ีราชการ 
หรือตามแหลง่ชมุชม 

6. สญัลกัษณพ์ิเศษ มีสญัลกัษณพ์ิเศษ 3 แบบ คือ  
6.1 สญัลกัษณพ์ิเศษรูปภาพ ซึ่งจะแสดงถึงสี หรือลกัษณะการเปล่ียนแปลง

ของรูปภาพท่ีจะส่ือไปในทางท่ีดีหรือแย ่ 
6.2 สญัลกัษณพ์ิเศษท่ีเป็นลกัษณะท่าทาง หรือการกระท า ซึ่งจะส่ืออารมณ์

ใหผู้ช้มเขา้ใจถึงทา่ทาง หรือการกระท านัน้ ๆ วา่แสดงออกถึงอารมณอ์ยา่งไร  
6.3 สัญลักษณ์พิเศษเสียง เป็นการส่ืออารมณ์ดว้ยเสียง หรือเพลง เพ่ือให้

ผูช้มรูส้กึคลอ้ยตามส่ือไปดว้ย 
ในส่ือสุขภาพผ่านส่ือออนไลน์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม

สขุภาพ (สสส.) สว่นใหญ่จะใชส้ญัลกัษณพ์ิเศษรูปภาพในการน าเสนอ เน่ืองจากสามารถเห็นภาพ
และเขา้ใจไดง้่าย เชน่ ภาพเอกซเรยป์อด หรือภาพกราฟสถิตใินการเกิดอบุตัเิหตใุนช่วงสงกรานต ์

7. มมุมองการเลา่เรื่อง จะมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
7.1 มมุมองการเล่าเรื่องบคุคลท่ี 1 เป็นการเลา่เรื่องผ่านมมุมองตวัละครเพียง

ตวัเดียว และมกัเป็นตวัละครหลกัของเรื่อง  
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7.2 มุมมองการเล่าเรื่องบุคคลท่ี 2 เป็นการเล่าถึงตวัละครอีกตวัหนึ่ง ว่าตวั
ละครอีกตวัท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร กับใคร หรือสมมติใหผู้ช้มเป็นคนด าเนินเรื่อง โดยใช้
สรรพนามวา่ คณุ 

7.3 มุมมองการเล่าเรื่องบุคคลท่ี 3 เป็นการบรรยายในมุมมองท่ีอยากเล่า
อะไรก็เลา่ได ้ใครพดูกบัใครก็ไดอ้ยา่งไรก็ไดอิ้สระ 

ในส่ือสุขภาพผ่านส่ือออนไลน์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องผ่านมุมมองกาเล่าเรื่องบุคคลท่ี 3  โดยจะเล่าโดยไม่ใส่
ความรูส้ึกนึกคิดของตวัละครลงไป ท าใหเ้หมือนเป็นกลอ้งวีดีโอบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีก าลัง
เกิดขึน้ ซึ่งสามารถเปล่ียนฉากตดัตอนไปมมุใดก็ได ้หรือย้ายจดุโฟกสัไปท่ีเหตกุารณต์า่ง ๆ ในเรื่อง
ไดอ้ยา่งสะดวก 

ส่วนที ่2 การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 
การศึกษาการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมส่ือสุขภาพผ่านส่ือออนไลนข์องส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในมิติสุขภาพทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ กายภาพ จิตใจ 
สงัคม และจิตวิญญาณ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม สามารถสรุปเป็นประเด็น
ตา่ง ๆ ไดด้งันี ้ 

1. ดา้นกายภาพ จากการศกึษา พบว่า ส่ือไดน้  าเสนอถึงโทษของการด่ืมสรุา การ
สบูบหุรี่ การไม่ออกก าลงักาย การรบัประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน ์มีแตข่องทอด ของมนั การไม่
ขบัข่ียานพาหนะตามกฎจราจร การไม่ใหค้  าปรกึษาเรื่องเพศกบัเด็ก การไม่ตรวจสขุภาพ และการ
ไม่ก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย ท าใหป้ระชาชนลดการด่ืมสุรา การสูบบุหรี่ หนัมาออกก าลงักาย 
รบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์ขบัข่ียานพาหนะตามกฎจราจร ใหโ้อกาสเด็กไดถ้ามในเรื่องเพศ 
ตรวจสภุาพประจ าปี และก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย ท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง
ขึน้ ลดการสญูเสียจากอบุตัิเหต ุลดปัญหาเดก็ตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควร และลดการเกิดพาหะน าโรค
ตา่งๆ ในบรเิวณบา้นแหละแหลง่ชมุชน 

2. ดา้นจิตใจ จากการศกึษา พบว่า ส่ือไดน้  าเสนอใหด้แูลสุขภาพใหแ้ข็งแรง การ
ท าตามกฎจราจร และการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย ท าใหป้ระชาชนมีสขุภาพจิตท่ีดี รูส้ึกผ่อน
คลาย ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดการโศกเศรา้เสียใจจากการสูญเสียจากอุบัติเหต ุ
หรือจากโรคภยัตา่งๆ  

3. ดา้นสงัคม จากการศกึษา พบว่า สงัคมแรกท่ีส่ือมุ่งเนน้คือครอบครวั ซึ่งบคุคล
ท่ีเคยด่ืมสุรา สูบบุหรี่ หรือควบคุมอาหารไม่ได ้แค่ตอ้งการการยอมรบัจากสังคม ไม่ไปซ า้เติม
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บุคคลเหล่านัน้ ซึ่งถ้ายิ่งไปซ า้เติมก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ซึ่งอาจจะท าใหบุ้คคล
เหล่านัน้ไม่คิดท่ีจะปรบัปรุงตนเองอีก ดงันัน้ควรใหโ้อกาสบคุคลเหล่านัน้ และใหค้  าแนะน าในการ
แกปั้ญหา ซึ่งจะท าใหบ้คุคลเหลา่นัน้คดิท่ีจะปรบัปรุงตนเองใหดี้ขึน้ได ้

4. ดา้นจิตวิญญาณ จากการศึกษา พบว่า ส่ือน าเสนอบุคคลท่ีเคยด่ืมสุรา สูบ
บุหรี่ หรือควบคุมอาหารไม่ได้ ตอ้งการท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้นั้น คือตอ้งการ
ก าลงัใจจากคนในครอบครวั ซึ่งก าลงัใจจากคนในครอบครวัจะท าใหบ้คุคลเหล่านัน้ มีแรงผลกัดนั
ในการพัฒนาและปรบัปรุงตนเอง ท าใหส้ามารถเขา้ร่วมกับสังคมอ่ืน ๆ ได ้ไม่เป็นท่ีรงัเกียจของ
สังคม ซึ่งถ้าบุคคลเหล่านัน้สามารถพัฒนา และปรบัปรุงตนเองไดส้  าเร็จก็จะท าให้รูส้ึกภูมิใจท่ี
ตนเองสามารถท าได ้

การเล่าเรื่องของการส่ือสารสุขภาพด้วยส่ือออนไลน์ของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในบางหมวดหมู่มีโครงเรื่องท่ีครบถว้นสมบูรณ์ ซึ่งการมี
โครงเรื่องท่ีสมบูรณน์ัน้จะตอ้งน าเสนอเนือ้หาท่ีมากขึน้ และใชร้ะยะเวลาในการเล่าเรื่องนานขึน้ 
ดงันัน้การจะท าส่ือควรพิจารณาในเรื่องระยะเวลาดว้ย เพราะยิ่งใชเ้วลานานส่ือก็ยิ่งน่าเบื่อ ท าให้
ไม่เป็นท่ีสนใจ และควรพูดถึงประเด็นส าคญัตัง้แต่แรก เพราะจะเป็นช่วงท่ีประชาชนอยู่ในช่วง
สนใจส่ือ ท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูหรือสิ่งท่ีส่ือตอ้งการจะน าเสนอไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั และใหค้วามรู้
ในการแกไ้ขปัญหาเรื่องสุขภาพไวใ้นส่ือเลย ไม่ใช่แค่น าเสนอแต่โทษเพียงอย่างเดียว และควรท า
โพลหรือเก็บขอ้มลูดว้ย วา่ส่ือท่ีเราตอ้งการน าเสนอไปถึงกลุม่เปา้หมาย ไดไ้ปถึงกลุ่มเปา้หมายจริง 
ๆ หรือไม ่

ส่วนที ่3 การเปรียบเทยีบยอดวิวสูงทีสุ่ด และยอดวิวต ่าทีสุ่ดในแต่ละหมวด 
การเล่าเรื่องของการส่ือสารสขุภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านกังานกองทุนสนบัสนุน

การสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) ในส่วนของการเปรียบเทียบยอดวิวสงูท่ีสดุ และยอดวิวต ่าท่ีสุดส่วน
ท่ีชดัเจนท่ีสดุ คือ ยอดวิวสงูท่ีสดุในแตล่ะหมวดจะเป็นส่ือท่ีใชค้นแสดงด าเนินเรื่อง ซึ่งการท่ีใชค้น
แสดงจะท าใหผู้ร้บัชมเขา้ถึงอารมณ ์และความรูส้ึกของตวัละครไดดี้ ตา่งจากยอดวิวต ่าท่ีสดุในแต่
ละหมวด จะมีการน าการต์นูมาน าเสนอแทนคนแสดง ซึ่งตวัการต์นูไม่สามารถแสดงอารมณ ์และ
ความรูส้ึกไดดี้เท่าคน และกลุม่เปา้หมายท่ีตอ้งการใหร้บัชมจะเป็นกลุม่ท่ีมีวฒุิภาวะ ท าใหส่ื้อท่ีเป็น
การต์นูไมมี่ความนา่สนใจเทา่ท่ีควร 

การดแูลสุขภาพแบบองคร์วมของการส่ือสารสุขภาพดว้ยส่ือออนไลน์ของส านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในส่วนของการเปรียบเทียบยอดวิวสูงท่ีสุด และ
ยอดวิวต ่าท่ีสุด ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เน่ืองจากส่ือออนไลน์ท่ีทาง สสส. ได้จัดท าขึน้ ได้
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น าเสนอสขุภาพแบบองคร์วมทัง้ดา้นกายภาพ ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นจิตวิญญาณ ผ่าน 15 
หมวดส่ือออนไลน ์เพ่ือตอ้งการใหผู้ร้บัชมน าไปปฏิบตัิ และใหเ้กิดการตระหนกัถึงผลกระทบตา่ง ๆ 
ท่ีไดร้บัชมจากส่ือออนไลน ์ซึ่งจะเป็นการกระตุน้ผูร้บัชมใหท้ าตาม และลดการสูญเสียในแต่ละ
หมวดใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

การอภปิรายผลการวิจัย 
การส่ือสารสุขภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม

สขุภาพ (สสส.) สามารถอภิปรายผล ไดด้งันี ้
จากผลการศึกษา พบว่า การส่ือสารสุขภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) จะใช ้Youtube ในการอพัโหลดวีดีโอท่ีทาง สสส. ไดจ้ดัท า
ขึน้ทั้ง 15 หมวด เพ่ือน าเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาสุขภาพ
แหง่ชาต ิซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของสภุาวรรณ ์นวลนิล (2557) ท่ีไดก้ลา่วถึงประเภทของส่ือสงัคม
ออนไลน ์โดย Media Sharing จะเป็นเว็บไซตท่ี์เปิดโอกาสใหส้ามารถอัพโหลดรูปหรือวีดีโอเพ่ือ
แบง่ปันใหก้บัครอบครวั เพ่ือน หรือเผยแพรต่อ่สาธารณชน ซึ่งไม่จ  าเป็นตอ้งทุม่ทนุในการสรา้งหนงั
โฆษณาท่ีมีตน้ทนุสงู อาจจะใชแ้คก่ลอ้งดจิิตอลราคาถกู ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอน าขึน้
เว็บไซตป์ระเภท Media Sharing อยา่ง Youtube  

การดแูลสขุภาพแบบองคร์วมผ่านการส่ือสารสุขภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้นมีเนือ้หาเพ่ือให้ความรูก้ับทุกคนทั้งท่ีเป็น
กลุ่มเปา้หมายและไมใ่ช่กลุ่มเปา้หมาย โดยตอ้งการใหผู้ช้มตระหนกัถึงผลและโทษของการด่ืมสรุา 
การสูบบุหรี่ การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การไม่ควบคุมอาหารการกิน และการไม่ก าจัดแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลาย ท าใหเ้กิดโรคตา่ง ๆ ตามมา และท าใหเ้กิดการสูญเสียทัง้ชีวิตและทรพัยส์ิน เม่ือ
ประชาชนไดร้บัความรูผ้ลจากเหตุการณ์เหล่านัน้ จะท าให้รูว้ิธีการรบัมือในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้
ตรงหน้า และหลีกเล่ียงจากเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะน ามาสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรพัยส์ิน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอิริยาพร อดุทา (2559) ไดศ้กึษากลยทุธก์ารส่ือสารสขุภาพออนไลนผ์า่น
ส่ือเฟชบุ๊กของโรงพยาบาลพญาไท ผลการวิจยัพบว่าเนือ้หาสาระของการส่ือสารสขุภาพออนไลน์
ผ่านเฟชบุ๊กของโรงพยาบาลพยาไท นั้นให้ความรูก้ับเป้าหมายและไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย โดย
ขอบเขตของการน าเสนอกลยุทธ์การส่ือสารสุขภาพออนไลน ์เพ่ือตอ้งการใหทุ้กคนตระหนักถึง
ความส าคญัของการส่ือสารสขุภาพ ซึ่งเม่ือก่อนอาจดเูป็นเรื่องไกลตวั ท าใหเ้ม่ือมีภาวะโรคระบาด 
อาการป่วยฉกุเฉิน หรือเกิดหวาดวิตกเม่ือตอ้งช่วยเหลือผูอ่ื้นในภาวะคบัขนั แหละเหตกุารณอ่ื์น ๆ 
อีกมากมาย ท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมายไม่สามารถปฏิบตัิเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง เม่ือมีความรูท้างแพทย์
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เบือ้งตน้รวมถึงความเขา้ใจในเรื่องสุขภาพ จะท าใหล้ดความต่ืนตระหนกตกใจและมีสติในการ
ชว่ยเหลือตนเองหรือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

การเล่าเรื่องของการส่ือสารสขุภาพดว้ยส่ือออนไลนข์องส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) เป็นการเล่าถึงเหตกุารณส์ัน้ ๆ ท่ีเกิดขึน้จริงท่ีท าใหป้ระชาชนพบกบั
ปัญหาในชีวิต ผลท่ีตามมาของปัญหา วิธีการแกไ้ขปัญหา และผลของการแกไ้ขปัญหา ซึ่งตวัละคร
จะแสดงถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้จากตนเองเป็นผูก้ระท าและปัญหาท่ีเกิดจากสงัคม โดยตอ้งการส่ือให้
ประชาชนตระหนกัถึงผลและโทษของเหตกุารณต์า่ง ๆ และใชช้ว่งเวลาและสถานท่ีท่ีเหตกุารณน์ัน้ 
ๆ จะเกิดขึน้ ท าใหผู้ช้มรูส้ึกตระหนกัถึงเหตกุารณน์ัน้ ๆ ตามไปดว้ย และใชส้ญัลกัษณพ์ิเศษในการ
ส่ือถึงคณุและโทษ ของแตล่ะเหตกุารณ์ เช่น ภาพเอกซเรยป์อดท่ีเห็นรูปปอดไม่สมบรูณ ์ซึ่งแสดง
ถึงภาวะของปอดเริ่มท่ีจะแย่ รวมถึงภาพกราฟสถิติท่ีแสดงถึงยอดผูเ้สียชีวิตดว้ยอุบตัิเหตุในช่วง
เทศกาลตา่ง ๆ เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ใจไดง้่ายขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิพทัธา อินทรกัษา 
(2561) ท่ีศึกษาการเล่าเรื่องประเด็นสังคมผ่านคลิปวีดีโอบนส่ือออนไลน ์พบว่า คลิปวีดีโอท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกบัประเดน็สงัคมบนส่ือออนไลน ์มีการเลา่เรื่องผ่านเรื่องจริงและเรื่องแตง่ โดยเรื่องจริง
จะเป็นการเล่าเรื่องราวของเหตกุารณ์ท่ีมีความส าคญัเก่ียวกับประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้
จริงหรือประสบมาดว้ยตวัเอง มีมมุมองและความรูส้ึกท่ีตอ้งการใหผู้ช้มรบัรูร้ว่มกนั โดยเลา่ผ่านตวั
ละครด าเนินเรื่องราวบนสถานท่ีจริง มีการเล่าเรื่องแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมา ใหต้วัละครเผชิญ
กบัอปุสรรคและความยากล าบากในชีวิต และเรื่องแตง่ท่ีเป็นเรื่องราวท่ีแตง่ขึน้มาใหม ่โดยสรา้งมา
จากเรื่องจรงิหรือประสบการณส์ว่นตวัท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวนั หรือก าลงัอยูใ่นกระแสนิยม  

การเปรียบเทียบยอดวิวสูงท่ีสุด และยอดวิวต ่าท่ีสุดของการส่ือสารสุขภาพดว้ยส่ือ
ออนไลนข์องส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) มีความแตกตา่งกนัตรงท่ีส่ือ
ท่ีมียอดวิวมากท่ีสุดจะเป็นส่ือท่ีใชค้นจริง ๆ ด าเนินเนือ้เรื่อง และส่ือท่ีมียอดวิวต ่าท่ีสุดจะใชต้ัว
การต์ูนในการด าเนินเนือ้เรื่อง ซึ่งส่ือท่ีมีคนแสดงจะท าใหผู้ร้บัชมเขา้ถึงอารมณแ์ละความรูส้ึกได้
ดีกว่าตวัการต์นู ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย ์(2558) ท่ีศึกษาการเล่า
เรื่องขา้มส่ือในการต์ูนไทยของเอกสิทธ์ิ ไทยรตัน ์พบว่า องคป์ระกอบของการต์นู และภาพยนตร์
ของเอกสิทธ์ิ ไทยรัตน์ มีความใกล้เคียงกันทั้งสองส่ือ โดยส่ือภาพยนตรจ์ะมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงบางส่วน เพ่ือใหเ้กิดความสมจริงและเขา้กบัคณุลกัษณะส่ือท่ีน าเสนอในรูปแบบของ
เรื่องเล่า โดยจะเพิ่มความหลากหลายของลักษณะโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ความขัดแยง้ ตัวละคร 
มมุมองการเลา่เรื่อง สญัลกัษณพ์ิเศษ ซึ่งสามารถใหค้วามรูส้กึท่ีสมจรงิกวา่ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
เชิงนโยบาย 

ผูผ้ลิตส่ือควรมีการน าเสนอส่ือออกมาในรูปแบบของการส่ือสารแบบสองทาง โดย
กลุ่มเป้าหมายสามารถท่ีจะส่ือสารหรือโตต้อบได ้เพ่ือรบัฟัง/เสนอแนะ หรือใหค้วามเห็นเพ่ือการ
พฒันารูปแบบการน าเสนอส่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพตอ่ไป  

เชิงปฏิบัต ิ
การน าเสนอส่ือสารสุขภาพพบว่าการน าเสนอส่ือดว้ยภาพจริงจะมียอดการชมท่ีสูง

กว่าภาพการต์ูน และในแง่มุมของการน าเสนอนั้นหากข้อมูลท่ีเสนอเป็นส่วนท่ีผู้ร ับสารได้รับ
ผลกระทบโดยตรงเช่น ผลกระทบเรื่องครอบครวั หรือชีวิตประจ าวนัอย่างชดัเจน จะมียอดการชมท่ี
สงูกวา่การโชวข์อ้มูลสถิติทั่วไปของประเทศ จงึควรมีการผลิตส่ือท่ีเนน้การน าเสนอขอ้มลูผลกระทบ
โดยตรงท่ีจะเกิดกบัผูร้บัสาร ซึ่งอาจมีสว่นสรา้งความตระหนกัในการชมวิดีโอไดม้าก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรด าเนินการศกึษากบัส่ือการส่ือสารท่ีเป็นหนงัสัน้ประมาณ 10-15 นาที เพ่ือ ขยาย

มมุมองเก่ียวกบัการน าเสนอทัง้ในดา้นโครงสรา้งการเลา่เรื่อง และมิตสิขุภาพใหมี้ความชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้ มีการศกึษาส่ือสขุภาพของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) ผ่านส่ือ
ช่องทางอ่ืนท่ีหลากหลายขึน้ และมีการศึกษาส่ือสุขภาพออนไลน์อ่ืน ๆ นอกเหนื อจากของ
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
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ยอดผูเ้ขา้ชมส่ือออนไลนเ์ฉพาะกลุม่ตวัอยา่ง ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 

สื่อออนไลนจ์ากช่องทาง SocialMarketingTH จ านวนยอดผู้เข้าชม (views)  
1) สรุา  4,431,032 
2) ยาสบู   10,938,358 
3) อบุตัเิหต ุ  10,595,440 
4) การออกก าลงักาย  9,595,082 
5) โรคภยัไขเ้จ็บ  19,914,371 
6) อาหารการกิน  9,053,3981 
7) สขุภาพจิต  603,201 
8) ระบบสาธารณสขุ  377,576 
9) สขุภาพรา่งกาย  346,749 
10) สภาพแวดลอ้ม  961,276 
11) สขุภาวะเด็กและเยาวชน  1,687,068 
12) สขุภาวะครอบครวั  2,633,840 
13) สขุภาวะคนวยัท างาน  124,724 
14) สขุภาวะผูส้งูอาย ุ  2,860,906 
15) สขุภาวะชมุชนและสงัคม  2,620,633 
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ความสอดคล้องกับกับแผนพัฒนาสุขภาพแหง่ชาต ิ
 

ส่ือออนไลนจ์ากช่องทาง SocialMarketingTH สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาต ิ
ดงันี ้

แผนการพัฒนาสาธารณสุขฉบบัท่ี 3 ท่ีมุ่งเน้นการอนามัยแม่และเด็กการวางแผน
ครอบครวัการควบคมุโรคติดตอ่ การปรบัปรุงและขยายการบรกิารรกัษา  

แผนการพัฒนาสาธารณสุขฉบบัท่ี 4 ท่ีมุ่งเนน้การแก้ไขและลดช่องว่างของปัญหา
สาธารณสขุ การใหบ้รกิารสาธารณะสขุแบบผสมผสานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  

แผนพฒันาการสาธารณสุขฉบบัท่ี 6 ใหค้วามส าคญักับปัญหาสาธารณสุขใหม่ คือ 
เอดส ์อบุตัเิหต ุหวัใจ มะเรง็ สขุภาพจิต 

แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับท่ี 8 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
วตัถปุระสงคห์ลกัเนน้การพฒันาศกัยภาพของคน ในดา้นสขุภาพโดยเฉพาะพฤตกิรรมสขุภาพ 

แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 9 ระดมพลงัทางสงัคมเพ่ือรว่มสรา้งสขุภาพโดย
จะตอ้งท าใหเ้กิดส านกึสขุภาพในสงัคมทกุส่วนอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสใหส้ว่นตา่ง ๆ ในสงัคมมี
บทบาทและไดใ้ชศ้กัยภาพของตนในการพฒันาเพื่อบรรลสุูส่งัคมแหง่สขุภาวะ 

แผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 10 แนวคดินอ้มน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการพฒันาสขุภาพและยดึหลกัการสขุภาพดี เป็นผลจากสงัคมดี 

แผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พฒันาระบบสขุภาพพอเพียงโดยยึดหลกัธรร
มาภิบาล สรา้งภมูิคุม้กนัตอ่ภยัคกุคาม และสรา้งเสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่น รวมถึงการใช้
ภมูิปัญญาไทย 

แผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 12 เสริมสรา้ง สนบัสนนุและประสานใหเ้กิดการมี
ส่วนรว่มของทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครฐั เอกชน นกัวิชาการและภาคประชาสงัคม ในการอภิบาลและ
พฒันาระบบสขุภาพไทยใหเ้ขม้แข็ง รองรบักบับรบิทของการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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