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การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะหเ์นือ้หาและรูปแบบรายการท่ีมีเนือ้หาสขุภาพในสื่อโทรทศัน์

ในระบบดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อศึกษาจ านวนรายการท่ีมีเนือ้หาสขุภาพ รูปแบบรายการ องคค์วามรูท่ี้น าเสนอ และ 
เนือ้หารายการท่ีน าเสนอ ในโทรทศันใ์นระบบดิจิทัลของประเทศไทย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นีค้ือรายการโทรทศัน์
จากช่องโทรทศันใ์นระบบดิจิทลั กลุ่มตวัอย่างคือช่องโทรทศันท่ี์ไดร้บัความนิยมสงูสดุ ในเดือน มกราคม - เดือนมิถุนายน 
2562 โดยใชวิ้ธีการเลือกแบบเจาะจงจากจากช่องโทรทัศนท์ั้งหมดจ านวน  26 ช่อง โดยเลือกช่องท่ีไดร้บัเรตติง้สูงสุดใน
กลุ่มช่องโทรทศันส์าธารณะ  และ ช่องบริการทางธุรกิจ อย่างละ 1 ช่อง รวมเป็นจ านวน 2 ช่อง ผลการวิจัยพบว่า (1)ช่อง
โทรทศันท่ี์ไดร้บัความนิยมสงูท่ีสดุประเภทช่องสาธารณะไดแ้ก่ช่อง Thai PBS โดยไดร้บัเรตติง้ 0.068 ประเภทบริการทาง
ธุรกิจไดแ้ก่ช่อง 7 HD โดยไดร้บัเรตติง้ 1.845 (2)ปริมาณรายการท่ีมีเนือ้หาสขุภาพ พบว่า ช่อง Thai PBS และ ช่อง 7 HD 
มีรายการโทรทศันท่ี์เท่ากันคือจ านวน 2 รายการ  แต่จ านวนการน าเสนอในแต่ละสัปดาหแ์ตกต่างกัน  ช่อง Thai PBS มี
การน าเสนอรายการสขุภาพ 11 ครัง้ต่อสปัดาห ์ในขณะท่ีช่อง 7 HD น าเสนอ 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์(3)รูปแบบรายการ พบว่า 
รายการกลุ่มตวัอย่างทัง้สามรายการมีการน าเสนอรูป ดงันี ้รายการ ข ขยบัเป็นรายการรูปแบบรายการกีฬา รายการคนสู้
โรคเป็นรายการรูปแบบรายการวาไรตี  ้รายการพบหมอศิริราชเป็นรายการในรูปแบบสารคดี (4)องคค์วามรูท่ี้น าเสนอใน
รายการท่ีมีเนือ้หาสขุภาพ พบว่า องคค์วามรูท่ี้นิยมน าเสนอท่ีสดุคือองคค์วามรูป้ระเภทส่งเสริมสขุภาพ รองลงมาคือองค์
ความรูด้า้นการป้องกนั ดา้นการรกัษา และดา้นการฟ้ืนฟู ตามล าดบั เมื่อพิจารณาทีละรายการจะพบว่า รายการ ข ขยบั 
นิยมน าเสนอองคค์วามรูป้ระเภทส่งเสริมสุขภาพมากท่ีสุด  รายการคนสูโ้รคนิยมน าเสนอองคค์วามรูป้ระเภทส่งเสริม
สขุภาพมากท่ีสดุ ในขณะที่รายการพบหมอศิริราชนิยมน าเสนอองคค์วามรูป้ระเภทรกัษามากท่ีสดุ (5)เนือ้หาสขุภาพท่ีได้
น าเสนอในรายการสขุภาพ พบว่า ระบบอวยัวะท่ีนิยมเสนอมากท่ีสดุไดแ้ก่ระบบกลา้มเนือ้ ระบบอวยัวะท่ีมีการน าเสนอ
นอ้ยท่ีสุดคือระบบต่อมไรท่้อ เมื่อพิจจารณาแต่ละรายการจะพบว่า รายการ ข ขยับ นิยมน าเสนอระบบกลา้มเนือ้มาก
ท่ีสดุ รองลงมาคือระบบกระดูก รายการคนสูโ้รคนิยมน าเสนอระบบกลา้มเนือ้มากท่ีสดุ รองลงมาคือ เนือ้หาท่ีไม่เจาะจง
ระบบใดระบบหน่ึง และ ระบบประสาทตามล าดบั โดยรายการคนสูโ้รคเป็นเพียงรายการเดียวจากสามรายการท่ีน าเสนอ
เนือ้หาครบทุกระบบอวยัวะ รายการพบหมอศิริราชนิยมน าเสนอเนือ้หา ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต  และ ระบบ
ทางเดินหายใจ  โดยน าเสนอเนือ้หาเท่ากนัทัง้สามระบบ  
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The purposes of this study were to analyze content and presentation formats of health 

programs on Thai television programming, to study the number of health programs on television, as well as 
the presentation format and the analysis of health knowledge and content presented on Thai television. The 
samples were television programs on Thai television channels, consisting of the most popular television 
channels, obtained by Neilson ratings from January to June of 2019. The samples were selected from 
Channel 26 and Channel 2 by the purposive sampling method in the public service channel and business 
channel categories, a total of two channels. The findings were as follows: (1) the most popular television 
channel in the public service channel category was Thai PBS, with a rating of 0.068. The most popular 
television channel in the business category was Channel 7HD, with a rating of 1.845; (2) the quantity of 
health programs in the public channel category and business channel category were two each. However, the 
on-air quantity per week were different. The Thai PBS channel health program aired 11 times per week, while 
Channel 7HD health programs aired twice a week; (3) the presentation formats of the health programs found 
that KorKhaYab is a sports program, KonSuRoak is a variety program, PhobMorSiriraj is a documentary 
program; (4) the health knowledge on Thai television was health promotion, health protection, treatment and 
rehabilitation, respectively. The type of health knowledge present in the KorKhaYab and KonSuRoak 
programs was health promotion and in the PhobMorSiriraj program it was health treatment; (5) the most 
popular health content on Thai television was the muscular system and the least popular was the endocrine 
system. The health content of the KorKhaYab program was the muscular and skeletal systems, respectively. 
The KonSuRoak health content was not specifically on the muscular and nervous systems, respectively. 
KonSuRoak was the only program that presented all of the organ systems. The PhobMorSiriraj health content 
was on the nervous system, which was equal to the circulatory and respiratory systems. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

เราคิดแบบติดตลกอยู่เสมอว่าถา้จะขอบคณุทุกคนที่ท าใหเ้รามาถึงตรงนีไ้ดเ้ราอาจจะตอ้ง
ลิสรายชื่อยาวซักสองสามหน้ากระดาษ  หรืออาจจะต้องขึน้เป็น end credits แบบในหนัง ตลอด
ช่วงเวลาที่เรียน ป โท เราไดผ้่านประสบการณ์มาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความสุข ความสมหวัง 
หรือความผิดหวงั ซึ่งความสขุและอปุสรรคท์ี่ผ่านมานัน้เมื่อมองยอ้นไปจากวนันีไ้ม่ว่าเรื่องนัน้จะเป็น
เรื่องรา้ยหรือเรื่องดีมนัคือประสบการณท์ี่ท าใหเ้ราเป็นเราอย่างทุกวนันี ้ ในหลายครัง้เรื่องที่เราเจอนัน้
ค่อนขา้งหนักซึ่งเราคิดว่าเราไม่สามารถผ่านมาไดเ้ลยถ้าขาดบุคคลต่างๆที่คอยสนับสนุนเราในวัน
แย่ๆ จากหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น พี่แมค ชนะชยั บวัขวา หวัหนา้งานและผูท้ี่ใหก้ารสนบัสนุนเราใน
การเรียนปริญญาโทในครัง้นี  ้น้องและแม่ของเราที่คอยสนับสนุนในดา้นชีวิตส่วนตัว เหล่าอาจารย์
จากคณะวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสงัคมตัง้แต่ อาจารย ์วัส ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง ที่เป็นที่ปรกึษา
คอยแนะน าเราตลอดในการสรา้งงานชิน้นีข้ึน้มา อ ปุ๊ ก ผศ.ดร.ศรีรฐั ภกัดีรณชิต ที่คอยช่วยสนบัสนุน
เรามาตลอด รวมถึงอาจารยท์่านอ่ืนๆที่มีมากจนไม่อาจจะเอ่ยนามไดห้มดที่สอนใหเ้ราเป็นเราในทุก
วนันี ้นอกจากครอบครวั คนรอบตวั และ อาจารย ์ที่คอยสนบัสนุนเราแลว้อีกกลุ่มที่คอยสนบัสนุนเรา
อยู่ตลอดคือเพื่อนซึ่งเรารูจ้กัทัง้ในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ หลายคนตอนเรารูจ้กัเมื่อสิบกว่าปีที่แลว้
ผ่านโลกออนไลนเ์ราไม่คิดว่าวนัหนึ่งในอนาคตอันไกลเขาจะมาช่วยเหลือเราอย่างเช่น  ฉลว.ฉัตรระวี 
ที่คอยมาทะเลาะตบตีกับเราเรื่องงานเขียนจากอีกมุมมองที่มีความเป็นวิทยาศาสตรส์ูงมาก  และ 
เพื่อนที่เราเจอในชีวิตจริงหลายคนๆ ทั้งในสมัย ป ตรี หรือ ตอนเรียนปโทก็ตาม เราคิดว่าเราคงไม่
สามารถมาถึงตรงนีไ้ดถ้า้ไม่ไดร้บัการสนบัสนนุทัง้ทางกายภาพและทางจิตใจจากทกุคน นอกจากคน
ที่เราเคยเจอแลว้เราคิดว่าเราควรขอบคณุคนที่ก าลงัอ่านวิจยัเล่มนีอ้ยู่เราหวงัว่าสิ่งที่เราพบเจอมาจะ
ช่วยใหค้ณุพบเจอสิ่งที่คณุก าลงัหาไดง้่ายยิ่งขึน้ 

และชื่อสดุทา้ยที่จะขอบคณุคงเป็นตวัเราเองในปีก่อนๆที่ยงัไม่ขวา้งทีสิสเล่มนีท้ิง้ลงถงัขยะ
แลว้เผาไฟซ า้แลว้เลิกท ามนัไป ...ในที่สดุนายก็นายท าเสรจ็และไดเ้ขียนหนา้นีส้มใจแลว้ 
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บทที ่1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
สถานการณส์ขุภาพของประเทศไทยหากดขูอ้มลูผูป่้วยในระบบสาธารณสุขยอ้นกลบัไป 

10 ปี จะพบว่าตัง้แต่ปี 2552 ประเทศไทยมีจ านวนผูป่้วยในระบบสาธารณสขุจ านวนทัง้สิน้ 10.30 
ลา้นคน แต่ในปี 2562 จ านวนผูย้อดผูป่้วยในระบบสาธารณสขุของไทยเพิ่มมาอยู่ที่ 21.42 ลา้นคน 
จ านวนผูป่้วยที่เพิ่มขึน้โดยเฉลี่ยปีละ 1 ลา้นคนนัน้ จากสถิติจะพบว่าโรคที่ผูป่้วยเหล่านีเ้ป็นก็จะ
พบว่าโรคที่ เป็นมากที่สุด ในทุกปี  อันดับ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูง  และ อันดับ 2 คือ 
โรคเบาหวาน โดยในปี 2552 ประเทศไทยมีผูป่้วยดว้ยโรคความดันโลหิตสงูจ านวน 7 แสนคน แต่
ในปี 2562 จ านวนผูป่้วยเพิ่มขึน้มาเป็น 1.5 ลา้นคน ในขณะที่โรคเบาหวานในปี 2552 มีจ านวน
ผู้ป่วย 5 แสนคน แต่ในปี 2562 จ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึน้มาเป็น 1 ล้านคน  (กองยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข.  2563)  ซึ่งทัง้สองโรคนีน้ัน้เป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั
หรือโรค (Non-Communicable diseases, NCDs) ที่สามารถหลีกเลี่ยงไดด้ว้ยการปรบัพฤติกรรม
ทางสุขภาพใหเ้หมาะสม ซึ่งจากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ที่ 5 
พบว่า ในกลุม่ตวัอย่าง 23,760 คนนัน้ พบปัญหาสขุภาพดงันี ้(วิชยั เอกพลากร.  2557) 

รอ้ยละ 37.5 ภาวะอว้น 
รอ้ยละ 37.5 ไขมนัในเลือดผิดปกติ   
รอ้ยละ 24.7 ภาวะความดนัโลหิตสงู 
รอ้ยละ 24.7  ภาวะโลหิตจาง  
รอ้ยละ 8.9 โรคเบาหวาน   

จากขอ้มูลสุขภาพเหล่านีท้  าให้เราทราบว่าโรคที่เกิดในคนไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นโรคที่
สามารถที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงไดห้ากเรามีการใชช้ีวิตที่เหมาะสมและมีความรูท้างสุขภาพที่
เพียงพอ ซึ่งโรคในกลุ่ม NCDs นอกจากจะเป็นสาเหตหุลกัในการเสียชีวิตของประเทศไทยแลว้ยัง
ท าใหภ้าครฐัสญูเสียค่าใชจ้่ายในการดแูลสขุภาพประมาณ 4 แสนลา้นบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ13 
ของงบประมาณของประเทศไทยเพราะโรคในกลุ่มNCDsเป็นเรือ้รงัท าใหผู้ป่้วยจ าเป็นตอ้งรบัการ
รกัษาต่อเนื่อง(Bangkok.  2561; MoneyHub.  2561)  ภาครฐัเองก็ไดเ้ล็งเห็นปัญหาทางสุขภาพ
ของประชาชน จึงมีการผลกัดันใหป้ระชาชนไดร้บัความรูท้างดา้นสุขภาพที่มากขึน้ผ่านโครงการ
สนบัสนุนทางสขุภาพต่างๆ เช่นโครงการ 3 อ 2 ส ส่งเสริมใหค้นมีสขุภาพดีดว้ย 3 อ. ไดแ้ก่ อาหาร 
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ออกก าลงักาย อารมณ ์และลดสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายดว้ยการหลีกเลี่ยง 2 ส. ไดแ้ก่ ไม่สบูบุหรี่ และ 
เลี่ยงสุรา แต่ผลจากการด าเนินโครงการพบว่ารอ้ยละ 59.4 ของประชากรทั้งหมด มีความรูไ้ม่
เพียงพอต่อการปฏิบติัตามหลกัความรูข้องโครงการ 3 อ 2 ส ภาครฐัจึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาสขุภาพ
ฉบบัที่ 12 ขึน้มาโดยมียทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพ 4 ยทุธศาสตรไ์ดแ้ก่ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 เรง่สง่เสรมิสขุภาพของคนไทยในเชิงรุก 
ยทุธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล า้ในระบบบรกิารสขุภาพ 
ยุทธศาสตรท์ี่  3 พัฒนาและสรา้งกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ก าลงัคนดา้นสขุภาพ 
ยทุธศาสตรท์ี่ 4 พฒันาและสรา้งความเขม้แข็งในการอภิบาลระบบสขุภาพ 

ยทุธศาสตรท์ี่จะกล่าวถึงในงานศกึษาครัง้นีคื้อ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 เร่งการเสริมสรา้งสขุภาพ
คนไทยในเชิงรุก ที่มีเนือ้หามุ่งเนน้ใหเ้กิดการสรา้งความเขม้แข็งและความรูท้างสุขภาพของคนใน
ประเทศ ใหม้ีความรูแ้ละทัศนที่ถูกตอ้งลดพฤติกรรมเสี่ยงดา้นสุขภาพลงและลดการเกิดปัญหา
สขุภาพและการตายก่อนวยัอันควรจากโรค NCDs ดว้ยการเสริมสรา้งภาคีเครือข่ายและพันธมิตร
ต่างๆ  เพื่อให้สื่อไปถึงประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นวงกว้าง โดยสื่อหนึ่งที่มี
ความสามารถในการสื่อสารไปยงัคนจ านวนมากไดดี้เหมาะส าหรบัสื่อสารไปยงัคนจ านวนมากและ
สามารถใชง้านไดง้่ายนั่นคือสื่อโทรทศัน ์

สื่อโทรทศันเ์ป็นสื่อหนึ่งที่สามารถน ามาใชใ้นการส่งเสรมิสขุภาพไดเ้ป็นอย่างดี เนื่องจาก
ตวัสื่อโทรทัศนเ์องเป็นสื่อที่มีความสามารถในการสื่อสารทัง้ทางภาพและทางเสียงท าใหส้ามารถ
เข้าถึ งได้ง่ายและสามารถส่งสัญญาณครอบคลุมได้กว้างไกล  โดยจากงานศึกษาการ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการดา้นสขุภาพในประเทศสหรฐัอเมรกิาของ Davis; et al. (2016: 235) พบว่า
สื่อโทรทัศน์นั้น เป็นสื่ อที่ สามารถสี่ อสารไปยังคนหมู่มากได้ดี โดยเสียค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสมัพนัธต่์อหวันอ้ยกว่าสื่อออนไลน(์Online) เนื่องจากความนิยมและปรมิาณของคนที่รบัชม
สื่อโทรทัศน์นั้นมีจ านวนมากกว่าสื่อออนไลน์ ประกอบกับอินเทอรเ์น็ต(internet)ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเขา้ถึงสื่อออนไลนย์ังไม่สามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกพืน้ที่ของประเทศ ท าใหส้ื่อโทรทัศน์
เหมาะสมที่จะใชเ้ป็นสื่อหลกัในการรณรงคแ์ละให้ความรูใ้นดา้นสุขภาพโดยมีสื่อออนไลนเ์ขา้มา
เป็นตวัช่วยในการสนบัสนนุในการประชาสมัพนัธ ์ และจากการศึกษาของBurzyñska;Binkowska-
Bury;andJanuszewicz (2015: 174-184)ไดพ้บว่าโทรทัศนเ์ป็นช่องทางที่ผูม้ีรายไดน้้อยใช้รบัรู ้
ขอ้มูลดา้นสุขภาพเป็นหลักรองจากการคุยกับผูเ้ชี่ยวชาญโดยตรง โดยการประชาสัมพันธ์ด้าน
สุขภาพผ่านสื่อโทรทัศนน์ั้นสามารถช่วยในการป้องกันปัญหาทางสุขภาพในคนจ านวนมากไดดี้ 
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และคนก็ยังจดจ าการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ไปในระยะเวลาหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้
ประชาสัมพันธ์แลว้ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันเองสื่อโทรทัศน์เองก็เป็นสื่อที่รวมรวบขอ้มูลดา้น
สุขภาพไวท้ั้งในดา้นที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพเอาไวเ้ช่นกัน ส าหรบัการประชาสมัพันธ์ดา้นสุขภาพ
ผ่านสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยนั้นกลุ่มที่มีรายได้น้อยและกลุ่มรายได้ปานกลางจะเปิดรบัการ
สื่อสารสุขภาพจากช่องทางโทรทัศน์เป็นอันดับสูงเช่นเดียวกัน แต่คนในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะ
เชื่อถือขอ้มลูสขุภาพจากสื่อโทรทศันม์ากกว่ากลุ่มผูม้ีรายไดป้านกลางและผูม้ีรายไดส้งู(กาญจนา 
แกว้เทพ.  2547) จากที่กล่าวมาแสดงใหเ้ห็นว่าสื่อโทรทัศนส์ามารถท าใหค้นเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพ
และเกิดที่ท าใหค้นสามารถเขา้ถึงความรูท้างสขุภาพและเกิดการรูเ้ท่าทนัทางดา้นสขุภาพ  (health 
literacy) ไดโ้ดยเฉพาะกับกลุ่มผูม้ีรายไดป้านกลางและรายไดต้ ่า ซึ่งการมีความรูด้า้นสุขภาพที่
ถกูตอ้งนัน้เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดการเจ็บป่วยจากโรคที่สามารถป้องกนัไดแ้ละเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ท าใหเ้กิดสขุภาพที่ดีขึน้ไดต้ามแผนพฒันาสขุภาพฉบบัที่ 12 ที่ภาครฐัไดจ้ดัท าขึน้  

สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหนึ่งที่สามารถพูดได้ว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดสื่อหนึ่ง ด้วย
เนื่องจากสื่อสามารถเข้าถึงได้ที่ไม่จ าเป็นต้องมีความรูด้้านการออกเขียนได้หรือความรูด้้าน
เทคโนโลยีต่างๆ จึงท าใหท้กุช่วงวยัสามารถใชง้านสื่อโทรทศันไ์ดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัทางการอ่านออก
เขียนได้และสื่อโทรทัศน์ยังเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง ท าให้ผู ้ร ับสารสามารถที่จะเข้าใจสื่อ
โทรทัศนไ์ดแ้มจ้ะไม่ไดฟั้งอยู่ก็ตาม (ศุภางค ์นันตา.  2552: 16) ในดา้นการเขา้ถึงสื่อโทรทัศนส์ื่อ
โทรทศันย์งัสามารถที่จะส่งสญัญาณครอบคลมุพืน้ที่ส่วนใหญ่ประเทศไทยได ้ประกอบกบัจ านวน
ครวัเรือนที่มีสื่อโทรทัศน์อยู่ที่รอ้ยละ98 ซึ่งเป็นอัตราส่วนการเข้าถึงที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย -
แปซิฟิก และยงัมีการใชง้านสื่อโทรทศันโ์ดยเฉลี่ยอยู่ที่วนัละ 2-4 ชั่วโมงในทกุวนั ทัง้วนัธรรมดาและ
วนัหยุดเสารอ์าทิตย ์ซึ่งเวลาที่ผูค้นนิยมรบัชมสื่อโทรทัศนน์ัน้ในวนัธรรมดาจะรบัชมอยู่ที่ช่วงเวลา 
17:00-24:00น. และวนัเสารอ์าทิตยจ์ะรบัชมอยู่ที่ช่วงเวลา 19:00-23:00น. โดยสถานที่รบัชมส่วน
ใหญ่ของสื่อโทรทัศน์จะเป็นภายในที่พักอาศัย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครฐั .  
2558)  จากปริมาณการใชง้านสื่อโทรทัศนแ์ละความสามารถในการกระจายสญัญาณครอบคลุม
พื ้นที่ของประเทศไทยของสื่อโทรทัศน์ท าให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการน าเสนอเนื ้อหา
สขุภาพของรายการสขุภาพที่อยู่บนสื่อโทรทศันต่์อไป 

ซึ่งในปัจจุบนัโทรทัศนใ์นประเทศไทยประกอบไปดว้ยช่องโทรทัศน์จ านวน 25 ช่อง โดย
ทั้งหมดอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ซึ่งจะคอยก าหนดและตรวจสอบการน าเสนอของช่อง
โทรทัศนแ์ต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามประเภทที่ไดข้อใบอนุญาติเอาไว้ ช่องโทรทัศน์สามารถแบ่ง
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ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ช่องประเภทบริการทางธุรกิจ และ ช่องประเภทบริการทาง
สาธารณะ ซึ่งความแตกต่างของสองประเภทนีคื้อช่องประเภทบริการทางสาธารณะนั้นจะไดร้บั
การสนับสนุนทางด้านรายได้จากภาครฐั ในขณะที่ช่องประเภทบริการทางธุรกิจจ าเป็นต้องมี
ช่องทางหารายไดข้องตนเองผ่านทางโฆษณาและผูส้นบัสนุนที่ต่างๆ ปัจจุบนัช่องบริการทางธุรกิจ
มีจ านวนทัง้หมด 22 ช่อง และ ช่องประเภทบรกิารทางสารธารณะมีจ านวน 3 ช่อง  ความแตกต่าง
ของโทรทศันท์ัง้สองประเภทท าใหผู้จ้ดัท าจึงมีความสนใจที่จะศกึษาเนือ้หาของรายการสขุภาพของ
ช่องโทรทัศนใ์นประเภทบริการทางธุรกิจ และประเภทบริการสาธารณะ  ว่าในแต่ละช่องโทรทัศน์
แต่ละประเภทมีการน าเสนอเนือ้หาสุขภาพในดา้นใดและมีการสื่อสารในรูปแบบใด และมีความ
แตกต่างในการน าเสนอรายการอย่างไรเพื่อที่จะเป็นประโยชนต่์อไปในอนาคต 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
1.เพื่อศึกษาจ านวนรายการสขุภาพที่น าเสนอในช่องโทรทัศนป์ระเภท บริการสาธารณะ 

และบริการทางธุรกิจ ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 ว่าแต่ละช่องมีจ านวนรายการสุขภาพ
ในปรมิาณเท่าไหร ่

2.เพื่อศึกษาช่วงเวลาที่รายการสขุภาพน าเสนอในช่องบรกิารสาธารณะ และ บริการทาง
ธุรกิจ ช่วงเดือน มกราคม - มิถนุายน 2562 ถกูน าเสนออยู่ในช่วงเวลาใดบา้ง 

3.เพื่อศึกษารูปแบบของรายการสขุภาพที่น าเสนอในช่องบริการสาธารณะ และ บริการ
ทางธุรกิจช่วงเดือน มกราคม - มิถนุายน 2562 ถกูน าเสนออยู่ในรายการรูปแบบใดบา้ง 

4.เพื่อศึกษาองคค์วามรูท้ี่ถูกน าเสนอในรายการโทรทัศนท์ี่มีเนือ้หาสุขภาพน าเสนอใน
ช่องบริการสาธารณะ และ บริการทางธุรกิจช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 แต่ละรายการมี
การน าเสนอองคค์วามรูส้ขุภาพในปรมิาณเท่าไหร่ 

5.เพื่อศึกษาเนื ้อหาสุขภาพที่รายการสุขภาพน าเสนอในช่องบริการสาธารณะ และ 
บริการทางธุรกิจช่วงเดือน มกราคม - มิถนุายน 2562 แต่ละรายการน าเสนอนัน้ถูกน าเสนอในเรื่อง
ใดและมีปรมิาณเท่าไหร ่

ขอบเขตงานวิจัย 
รายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาดา้นสุขภาพซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัล 

ที่ไดร้บัความนิยมสงูสดุในช่องประเภทบรกิารทางธุรกิจและโทรทศันส์าธารณะ ในเดือนมกราคม - 
เดือนมิถุนายน ปี 2562 จากช่องโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัล ช่องที่ไดร้บัความนิยมสูงที่สุดของช่อง
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โทรทัศนป์ระเภทบริการทางธุรกิจจ านวน 1 ช่อง และ ช่องโทรทัศนส์าธารณะจ านวน 1 ช่อง รวม
เป็น 2 ช่องโทรทศัน ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อรายการโทรทศันจ์ากช่องโทรทศันใ์นระบบดิจิทลั 
กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นการใชก้ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง          

( Purposive sampling ) โดยเลือกช่องโทรทัศนจ์ านวน 2 ช่องจากช่องโทรทัศนท์ั้งหมด 26 ช่อง 
โดยเลือกศึกษารายการสขุภาพจากช่องโทรทัศนท์ี่ไดร้บัความนิยมสูงสดุ (rating) จากNelson ใน
เดือนมกราคม - มิถนุายน 2562 ในกลุ่มช่องโทรทศันส์าธารณะจ านวน 1 ช่อง และ ช่องโทรทศันท์ี่
เป็นช่องบรกิารทางธุรกิจจ านวน 1 ช่องรวมเป็น 2 ช่องโทรทศันก์ลุม่ตวัอย่างมีดงันี ้

1. ประเภทบรกิารสาธารณะ  
2. ประเภทช่องบรกิารทางธุรกิจ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

นิยามศัพทท์ีเ่กี่ยวข้อง 
เรตติง้รายการโทรทัศน ์หรือ เรตติง้ หมายถึงตัวเลขแทนความนิยมของคนดูโทรทศันแ์ต่

ละช่อง โดยวัดเป็นเปอรเ์ซ็นต์ของคนดูเฉลี่ยต่อนาทีในปัจจุบันเรตติง้ในประเทศไทยถูกวัดโดย 
บรษิัท เอจีบี นีลเส็น  (ประเทศไทย) 
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รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล หมายถึงช่องโทรทัศน์ในระบบสัญญาณดิจิทัลที่อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ กสทช. โดยอา้งอิงจากผงัรายการโทรทศันข์อง กสทช. 

รูปแบบรายการ หมายถึง วิธีการถ่ายทอดเนือ้หาความรูด้า้นสขุภาพ ปริมาณความถ่ีใน
การน าเสนอ ช่วงเวลาในการน าเสนอเนือ้หาในการน าเสนอ และระยะเวลาในการน าเสนอ   

เนือ้หารายการโทรทศัน ์หมายถึง เนือ้หาเรื่องราวที่รายการโทรทศันน์ ามาน าเสนอภายใน
ช่วงเวลาออกอากาศของรายการ โดยไม่รวมช่วงเวลาโฆษณา 

ช่วงรายการ หมายถึง ระยะเวลาการน าเสนอเนือ้หารายการตัง้แต่เริ่มตน้ประเด็นหนึ่ง
จนถึงสิน้สุดประเด็นนัน้ ในรายการโทรทศันร์ายการหนึ่งจะประกอบดว้ยช่วงรายการตัง้แต่ 1 ช่วง
รายการขึน้ไป 

ผงัรายการ หมายถึง แผนผงัการน าเสนอรายการโทรทศันโ์ดยระบุ วนัและเวลาที่รายการ
จะออกอากาศในแต่ละสปัดาห ์ผงัรายการจะเป็นตวัก าหนดว่าในสปัดาหห์นึ่งมีรายการใดบา้งและ 
ออกอากาศในเวลาใด 

ช่องโทรทศันป์ระเภทบริการสาธารณะ หมายถึง ช่องโทรทศันท์ี่ไดร้บัเงินสนบัสนุนในการ
จดัท าเนือ้หาจากรฐับาลหรือหน่วยงานต่างๆ โดยช่องโทรทศันป์ระเภทนีเ้นือ้หาส่วนใหญ่จะเป็นไป
เพื่อการพัฒนาทางความรูข้องคนในสังคมตามแต่จุดประสงค์ของแต่ละช่อง ในปัจจุบัน ช่อง
โทรทัศนป์ระเภทบริการทางสาธารณะมีจ านวน 3 ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง Thai PBS , ช่อง ททบ. 5 และ 
ช่อง NBT  

ช่องโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจ  หมายถึง ช่องโทรทัศน์ที่ด  าเนินการโดยมี
จดุประสงคท์างธุรกิจ โดยเนือ้หารายการจะเป็นไปตามประเภทของใบอนุญาตของแต่ละช่อง ช่อง
โทรทัศน์ประเภทนีส้ามารถเปิดรบัโฆษณาได้ ปัจจุบันช่องโทรทัศน์ประเภทนีม้ีจ  านวน 23 ช่อง 
ตวัอย่างเช่น ช่อง 3HD,ช่อง 7HD,ช่อง MONO 29 เป็นตน้ 

วันที่เวลาออกอากาศ หมายถึง วันเวลาที่รายการโทรทัศนน์ าเสนอซึ่งจะถูกก าหนดมา
จากทางสถานีโทรทศัน ์วนัเวลาออกอากาศของรายการจะเป็นเวลาเดิมในทุกสปัดาห์ แต่สามารถ
มีการเปลี่ยนแปลงไดถ้า้หากมีรายการพิเศษมาคั่น 

เวลาเนือ้รายการ หมายถึง เวลาที่รายการน าเสนอโดยไม่รวมเวลาพกัโฆษณาในระหว่าง
รายการ 

รายการสขุภาพ หมายถึง รายการโทรทศันใ์นระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอดา้นสขุภาพใน
ดา้นการรกัษา การป้องกัน การฟ้ืนฟู และการส่งเสริมสุขภาพไม่ต ่ากว่า 1 ช่วงของรายการ โดย
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ไม่ใช่การบอกเล่าข่าวสาร และเป็นรายการที่มีการออกอากาศเป็นประจ าในวันและเวลาเดิมทุก
สปัดาห ์

องคค์วามรู ้หมายถึง แนวคิด หลักการต่างๆที่น ามาใช ้โดยในการวิจัยนีห้มายถึงองค์
ความรูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งกับดา้นสขุภาพซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 1 .ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 
2.ดา้นการปอ้งกนั 3.ดา้นการรกัษา และ 4.ดา้นการฟ้ืนฟ ู

องค์ความรูด้้านการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การน าเสนอความรูด้้านสุขภาพโดยมี
จุดหมายเพื่อใหบุ้คคลที่ร่างกายยงัแข็งแรงสามารถด ารงคค์วามแข็งแรงนัน้ไวห้รือมีความแข็งแรง
เพิ่มขึน้ เช่นการแนะน าอาหารที่มีประโยชนต่์อร่างกาย การแนะน าแนวทางการออกก าลังกายที่
ถกูตอ้งเป็นตน้ 

องคค์วามรูด้า้นการปอ้งกนั หมายถึง การน าเสนอองคค์วามรูด้า้นสขุภาพโดยมุ่งเนน้ใหผู้ ้
ไดร้บัความรูส้ามารถหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึน้ได ้เช่น การปฏิบติัตัวที่ถูกตอ้งเมื่อตอ้ง
เจอกบัผูป่้วยโรคต่างๆ หรือ ตอ้งเขา้ไปในพืน้ที่เสี่ยง เป็นตน้ 

องคค์วามรูด้า้นยการรกัษา หมายถึง การน าเสนอองคค์วามรูด้า้นสุขภาพเพื่อใหผู้ป่้วย 
หรือ ผูท้ี่มีหนา้ที่ดแูลผูป่้วยไดร้บัทราบว่าจะตอ้งท าอย่างไรเพื่อใหผู้ป่้วยสามารถหลดุพน้จากอาการ
เจ็บป่วยที่เป็นอยู่ได ้เช่น การแนะน าการรกัษาโรคหวดั การดูแลตัวเองเมื่อมีอาการเจ็บกลา้มเนือ้ 
เป็นตน้ 

องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟู หมายถึง การน าเสนอองคค์วามรูด้า้นสขุภาพเพื่อใหผู้ป่้วยหรือ
ผูท้ี่มีหนา้ที่ดแูลคนป่วย หรือผูส้งูอายุ ท าใหผู้ป่้วยหรือผูส้งูอายสุามารถใหร้่างกายสามารถกลบัมา
แข็งแรงไดด้งัเดิมมากท่ีสดุ ตวัอย่างเช่น การดแูลตวัเองหลงัการผ่าตดั การดแูลผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

เนื ้อหาสุขภาพ หมายถึง เนื ้อหารายการที่น าเสนอในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ
ร่างกายโดยการน าเสนอเนือ้หาสุขภาพนั้นจะตอ้งประดว้ย 1 ใน 4 องคค์วามรูท้างดา้นสุขภาพ 
ดา้นใดดา้นหนึ่ง 

ระบบอวัยวะ หมายถึง กลุ่มของอวัยวะที่ท างานร่วมกันเพื่อท าหนา้ที่ใดหนา้ที่หนึ่งอย่าง
เป็นระบบโดยแบ่งออกเป็น 11 ระบบดังต่อไปนี ้1.ระบบปกคลุมร่างกาย 2.ระบบโครงกระดูก 3.
ระบบกล้ามเนื ้อ 4.ระบบประสาท 5.ระบบต่อมไรท้่อ 6.ระบบไหลเวียนโลหิต 7.ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ 8.ระบบทางเดินหายใจ 9.ระบบน า้เหลือง 10.ระบบทางเดินอาหาร 11.ระบบสืบพนัธุ ์

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
1 ทราบรูปแบบในการน าเสนอรายการสขุภาพเพื่อที่จะสามารถน ามาสรา้งสรรคร์ายการ

สขุภาพต่อไปไดใ้นอนาคต 
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2 เพื่อน าเสนอว่ารายการสุขภาพรูปแบบใดและเนือ้หาแบบใดที่ไดร้บัความนิยมในการ
ผลิตและรายการสขุภาพในรูปแบบใดและเนือ้หาแบบใดที่ไม่ค่อยมีผูส้นใจที่จะผลิต 

3 ไดท้ราบว่าปัจจุบันในโทรทัศนเ์นน้น าเสนอเนือ้หาในดา้นใดบา้ง และเนือ้หาประเภท
ใดบา้งที่ไม่ไดร้บัความนิยมในการน าเสนอ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบรายการและการน าเสนอเนือ้หารายการสุขภาพบนสื่อ
โทรทศันใ์นประเทศไทย” มีวตัถุประสงคใ์นการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบของรายการและปรมิาณของ
รายการโทรทศันไ์ทยที่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพบนช่องโทรทศันใ์นระบบดิจิทลั เพื่อศึกษาแนวโนม้ของ
รายการสขุภาพของในแต่ละช่องว่าเป็นไปในทิศทางใด โดยมีเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

1.สถานการณส์ขุภาพของคนไทยในปัจจบุนั 
2.ปัญหาการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารที่ผิดพลาด (Information Disorder) 
3.แนวคิดเก่ียวกบัการสื่อสารสขุภาพ 

3.1ความหมายและประเภทของการสื่อสารสขุภาพ 
3.2ประเภทขององคค์วามรูด้า้นสขุภาพ 
3.3แนวคิดเก่ียวกบัการแพรก่ระจายองคค์วามรูด้า้นสขุภาพ 

4.แนวคิดเก่ียวกบัสื่อมวลชน 
4.1แนวคิดเรื่องสื่อคือสาร (The medium is the message) 
4.2ทฤษฎีการแพรก่ระจายนวตักรรม (Diffusion of innovations) 
4.3บทบาทหนา้ที่ของสื่อมวลชนในการพฒันาดา้นสาธารณสขุ 

5.แนวคิดเก่ียวกบัสื่อโทรทศัน ์
5.1ความหมายของสื่อโทรทศัน ์
5.2สื่อโทรทศันใ์นประเทศไทย 
5.3รูปแบบรายการโทรทศัน ์
5.4การจดัเรตติง้รายการโทรทศัน ์
5.5การวิเคราะหเ์นือ้หา 

6.งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. สถานการณสุ์ขภาพของคนไทยในปัจจุบัน 
ปัจจุบนัคนไทยก าลังประสบปัญหาภาวะสุขภาพโดยเมื่อมองขอ้มูล 10 ปี ยอ้นหลงัจะ

พบว่าในปี 2552 ประเทศไทยมีจ านวนผูป่้วยในระบบสาธารณสขุจ านวนทัง้สิน้ 10.30 ลา้นคน แต่
ในปี 2562 จ านวนผูย้อดผูป่้วยในระบบสาธารณสุขของไทยเพิ่มมาอยู่ที่ 21 .42 ลา้นคน จ านวน
ผูป่้วยที่เพิ่มขึน้ จากสถิติจะพบว่าโรคที่ผูป่้วยเหล่านีเ้ป็น อันดับ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูง และ 
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อนัดบั 2 คือ โรคเบาหวาน โดยในปี 2552 ประเทศไทยมีผูป่้วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสงูจ านวน 7 
แสนคน แต่ในปี 2562 จ านวนผูป่้วยเพิ่มขึน้มาเป็น 1.5 ลา้นคน ในขณะที่โรคเบาหวานในปี 2552 
มีจ านวนผูป่้วย 5 แสนคน แต่ในปี 2562 จ านวนผูป่้วยเพิ่มขึน้มาเป็น 1 ลา้นคน (กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2563)  อีกสาเหตุที่แสดงว่าปัจจุบนัคนไทย
ก าลงัประสบปัญหาภาวะสขุภาพคือผลจากการส ารวจสขุภาพโดยการตรวจร่างกายครัง้ที่ 5 พ.ศ. 
2557 พบว่าคนไทยเป็นโรคอว้น โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสงู เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัการ
ส ารวจเดียวกันในปี 2552 (วิชัย เอกพลากร.  2557) ซึ่งโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัหรือNon-
Communicable Diseases  ( NCDs) เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอว้น นั้น
สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและการเอาใจใส่ในภาวะโภชนาการที่ดี  
ผลจากการขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมท าใหค้นไทยจ านวนกว่า 14ลา้นคนป่วยดว้ยโรคใน
กลุ่มNCDsและส่งผลให้การคนไทยรอ้ยละ73ของเสียชีวิตจากโรคในกลุ่ม NDCs (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.).  2562)  ซึ่งโรคในกลุ่ม NCDs นอกจากจะเป็น
สาเหตุหลักในการเสียชีวิตของประเทศไทยแล้วยังท าให้ภาครฐัสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
สขุภาพประมาณ 4 แสนลา้นบาทต่อปีคิดเป็นรอ้ยละ13 ของงบประมาณของประเทศไทยเพราะ
โรคในกลุ่มNCDsเป็นเรือ้รังท าให้ผู ้ป่วยจ าเป็นต้องรับการรักษาต่อเนื่อง (Bangkok.  2561; 
MoneyHub.  2561)  โดยภาครฐัก็ไม่ไดน้ิ่งนอนใจกบัปัญหาสขุภาพของประชาชนจึงไดม้ีการออก
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนไทยดังเช่น แผนยุทธศาสตรก์ารป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อระดบัชาติ 5 ปี (2560-2564) เพื่อส่งเสริมใหภ้าคประชาชนมีความรูด้า้นสขุภาพเพื่อที่จะลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มขึน้ ผ่านการสื่อสารรว่มกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเช่น สื่อโทรทศัน ์วิทย ุ
วิทยุชุมชน อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ (กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม
โรค.  2560) 

2. ปัญหาการได้รับข้อมูลข่าวสารทีผ่ิดพลาด (information Disorder) 
ปัญหาการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด (Information Disorder)มีปริมาณเพิ่มขึน้ 

เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเว็บไซต ์(website) เพราะในปัจจุบนัมีเว็บไซตต่์างๆอยู่มากมายจนท าให้
คนไม่สามารถตัดสินใจไดว้่าขอ้มูลจากเว็บไซตใ์ดที่ควรเชื่อถือซึ่งจากการส ารวจของBBCในกลุ่ม
ตวัอย่าง16,000คนจาก 18ประเทศไดพ้บว่ารอ้ยละ79 นัน้มีความกงัวลว่าเรื่องที่อยู่ในอินเทอรเ์น็ต
สามารถเชื่อไดไ้หม (Rory.  2017) โดยปัญหาการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารที่ผิดพลาดนีส้ามารถแบ่ง
ออกเป็นสามประเภทใหญ่ไดแ้ก่ (Claire Wardle;&Derakhshan. 2017: 5) 
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1.ขอ้มูลผิดพลาด  (Misinformation) คือขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้งแต่ไม่ไดส้รา้งผลเสียกับ
ผูใ้ด 

2.ข้อมูลถูกบิ ด เบื อน   (Dis-information) คือข้อมูลประเภทที่ ถูกส่ ง ต่อโดยมี
จดุประสงคใ์หเ้กิดผลในทางที่ไม่ดี 

3.ขอ้ความใส่รา้ยป้ายสี (Mal-information) คือขอ้มูลที่ประกอบที่มีจุดประสงคเ์พื่อ
ท าลายฝ่ายตรงขา้มมกัจะประกอบดว้ยความเกลียดชงั (Hate Speech) หรือเป็นข่าวหลดุ (Leaks) 

ในประเทศไทยปัญหาการส่งต่อขอ้มลูที่ผิดพลาดและขอ้มลูที่ถูกบิดเบือนสามารถพบได้
ทั่วไปโดยเฉพาะกับเรื่องสขุภาพเช่นเรื่องการใชน้ า้มะนาวเพื่อรกัษาโรคมะเร็ง (พนิดา สงวนเสรีวา
นิช.  2560)การกินตน้ป่าชา้เหงาเพื่อรกัษาโรคเบาหวาน(ไทยรฐัออนไลน.์  2561)เป็นตน้ ดงันัน้การ
พฒันาความรูด้า้นสขุภาพพืน้ฐานของภาคประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ส  าคญั 

3.แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารสุขภาพ 
3.1 ความหมายและประเภทของการส่ือสารสุขภาพ 

ค าว่าการสื่อสารสขุภาพเป็นการน าค าว่า ศาสตรก์ารสื่อสาร (communication) และ 
สาธารณสขุ  (Public Health) มาประกอบเขา้ดว้ยกนักล่าวคือการน าเรื่องราวของสขุภาพมาท าให้
ผู ้คนเข้าใจผ่านการใช้การสรา้งสรรค์สื่อเพื่อเล่าเรื่องราวของสุขภาพให้ผู้คนเข้าใจได้ง่ายขึน้
(กาญจนา แก้วเทพ.  2556) โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป(European Centre for 
Disease Prevention and Control.  2010) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นการสื่อสารในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับสุขภาพไปยังกลุ่มคนโดยการสื่อสารนั้นได้ผ่านการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและไม่มีเรื่องที่เป็นเรื่องโกหก หลอกลวง หรือเรื่องที่ท าแลว้เกิดผิดเสียต่อสุขภาพ
ปะปนอยู่ การสื่อสารสุขภาพสามารถที่จะปรบัพฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ในดา้นสุขภาพของ
ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization.  
2009)ไดร้ะบวุ่าการสื่อสารดา้นสขุภาพนัน้มีความเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทกุดา้น
รวมถึงการป้องกนัโรคการส่งเสรมิสขุภาพและคณุภาพชีวิต โดยที่ผูท้ี่สื่อสารดา้นสขุภาพนัน้จะตอ้ง
เขา้ใจในพฤติกรรมของมนุษยเ์พื่อที่จะใช ้สื่อมวลชน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และกลยุทธต่์างๆ 
ในการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นสุขภาพทั้งในทางดา้นข่าวสาร การป้องกันโรค และประเด็นสุขภาพที่
ประชาชนควรจะรบัรูใ้หแ้ก่ประชาชนเพื่อใหเ้กิดความตระหนักในดา้นสุขภาพทัง้ในระดับตนเอง
และสงัคม 

จึงสรุปไดว้่าการสื่อสารสขุภาพนัน้เป็นการน าเรื่องที่เก่ียวกบัสขุภาพมาน าเสนอใหแ้ก่
ประชาชนโดยออกแบบใหส้ามารถเขา้ถึง เขา้ใจไดง้่ายและเรื่องทั้งหมดที่น าเสนอนั้นจะตอ้งเป็น
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ความจริง ซึ่งการสื่อสารสุขภาพนั้นสามารถเป็นได้ทั้งการสื่อสารในเชิงรุกและในเชิงรับโดยมี
จดุประสงคเ์พื่อใหส้ขุภาพของผูร้บัสารมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ 

3.2 ประเภทขององคค์วามรู้ด้านสุขภาพ 
การสื่อสารในด้านสุขภาพนั้นจากการศึกษาพบว่านิยมท าใน 4 แนวทางได้แก่ 

(กาญจนา แกว้เทพ.  2556; ศรีรฐั ภกัดีรณชิต.  2556) 
1. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพ   (Health Promotion) เป็นการใหค้วามรูโ้ดย

มุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว ให้เกิดความเข้าใจในการเสริมสรา้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจะเน้นไปทางการให้ความรูด้้านสุขอนามัยแก่ประชาชน ดัง
ตวัอย่างเช่น การโภชนาการ การทนัตสาธารณสขุ การศึกษาการสง่เสรมิสขุภาพจิต เพื่อช่วยใหค้น
กลุม่ที่ยงัมีสขุภาพดีอยู่สามารถด ารงรกัษาสขุภาพที่ดีของตนเอาไวด้งัเดิม 

2. การสื่อสารเพื่อป้องกนัโรค (Prevention) เป็นแนวทางที่เนน้การสรา้งภมูิคุม้กนั
แก่คนที่ยงัไม่เจ็บป่วยเพื่อลดการเจ็บป่วยและอตัราการเสียชีวิตดว้ยโรคติดต่อ โรคติดเชือ้ และโรค
อ่ืนๆ ที่สามารถป้องกันได ้ดังตัวอย่างเช่นการเสริมภูมิคุม้กันโรค การเฝ้าระวังโรค การรณรงคใ์ห้
เกิดการฉีดวัคซีน เป็นตน้ซึ่งแบ่งเป็นสองแนวทางไดแ้ก่ การป้องกันและควบคุมโรคโดยบุคลากร
ทางการแพทยเ์ป็นผูค้วบคมุป้องกนั สว่นอีกแนวทางหนึ่งคือ การปอ้งกนัตนเองในแต่ละบุคคล เช่น
การท าลายแหลง่เพาะเชือ้เป็นตน้   

3. การสื่อสารเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ  (Rehabilitation)  เป็นแนวทางการฟ้ืนฟูบ าบัด
หลังจากการรักษาโรคให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
เหมือนเดิม และยังหมายความรวมถึงการฟ้ืนฟูสุขภาพในผู้สูงอายุ และการดูแลผูป่้วยที่ได้รบั
ผลกระทบต่อเนื่องจากอาการเจ็บป่วย เช่นผูท้ี่มีอาการของโรคโปลิโอ ผูป้ระสบอุบัติเหตุ โดยมี
กลุม่เปา้หมายคือผูท้ี่ก  าลงัฟ้ืนตวัจากอาการเจ็บป่วย 

4. การสื่อสารเพื่อรักษาพยาบาลเยียวยา   (Curation) เป็นการให้ความรูก้าร
ปฏิบติัตวัที่ถูกตอ้งเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย อบุติัเหต ุสามารถแบ่งย่อยไดเ้ป็นสองลกัษณะคือ แบบ
รกัษาแบบเฉียบพลนั คือมุ่งใหห้ลดุพน้จากสภาพความเจ็บป่วยทุกทรมาณและอันตรายที่อาจถึง
แก่ชีวิตใหเ้ร็วที่สดุ เช่นการดแูลผูป้ระสบอบุติัเหต ุและ แบบการรกัษาดแูลในระยะยาว การสื่อสาร
ประเภทนีร้วมไปถึงการใหค้วามรูใ้นการรกัษาโรคแบบใหม่ การใหค้วามรูด้า้นการฟ้ืนฟูเช่น การลกุ 
การนั่ง การยืน การเดิน เพื่อใหร้่างกายกลบัมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผูท้ี่มี
ความเจ็บป่วยอยู่แลว้ 



  13 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูท้  าวิจยัไดน้ าองคค์วามรูส้ขุภาพทัง้ 4 ประเภท คือ 1 .ประเภท
สง่เสรมิสขุภาพ 2.ประเภทป้องกนั 3.ประเภทรกัษา และ 4.ประเภทฟ้ืนฟ ูมาใชใ้นการวิเคราะหก์าร
วิจยัในครัง้นี ้

3.3 ระบบอวัยวะ 
อวยัวะคือการรวมกลุ่มกนัของเนือ้เยื่อเพื่อท าหนา้ที่เฉพาะของตนเองตามแต่ละส่วน

ของอวัยวะ โดยอวัยวะที่ท างานเก่ียวขอ้งกันหลายชิน้จะถูกเรียกว่าเป็นระบบอวัยวะ ซึ่งสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 11 ระบบ ดงันี ้(Grewal;&Mandeep.  2021) 

1.ระบบปกคลุมร่างกาย ( Integumentary system) ระบบปกคลุมร่างกาย
ประกอบดว้ยอวยัวะส าคญัเช่น ผิวหนงั ขน และ เล็บ โดยผิวหนงัเป็นอวยัวะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ร่างกาย โดยมีหน้าที่ปกป้องและรบัสัมผัสต่างๆที่เข้ามา และระบบนีย้ังเป็นระบบแรกสุดที่จะ
เผชิญหนา้กบัเชือ้โรคต่างๆ 

2.ระบบโครงกระดกู (Skeletal system) ประกอบดว้ยอวยัวะส าคญั ไดแ้ก่กระดกู 
ขอ้ต่อ และ ฟัน โดยระบบกระดูกจะถูกยึดโยงดว้ยเสน้เอ็นต่างๆ หนา้ที่หลกัของระบบโครงกระดูก
คือเป็นที่ยึดเกาะของกลา้มเนือ้ ช่วยปกป้องอวยัวะภายในต่างๆ และเป็นแหล่งผลิตเซลลเ์ม็ดเลือด
แดง(red blood cell) และเซลลเ์ม็ดเลือดขาว(white blood cell) 

3.ระบบกล้ามเนื ้อ  (Muscular system) ประกอบด้วยกล้ามเนื ้อสามชนิด
กล้ามเนือ้เหล่านีจ้ะยึดกับกระดูกโดยผ่านเส้นเอ็น ได้แก่ กลา้มเนือ้เรียบ (Sm oth Muscle) ท า
หนา้ที่ควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆ ,กลา้มเนือ้หัวใจ (Cardiac Muscle) ท าหนา้ที่ควบคุม
การสบูฉีดโลหิตของหวัใจดว้ยการบีบและการคลายตวั และ กลา้มเนือ้ลาย (Skeletal Muscle) ท า
หนา้ที่ควบคมุการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

4.ระบบประสาท (Nervous system) เป็นระบบที่มีอยู่ทั่ วทุกร่างกายโดยมี
ศูนยก์ลางอยู่ที่กระดูกสันหลัง ระบบประสาทคอยควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆ และการ
ตอบสนองของรา่งกายโดยสมองถูกนบัเป็นอวยัวะชิน้หนึ่งในระบบประสาท 

5.ระบบต่อมไรท้่อ (Endocrine system) เป็นระบบที่หนา้ที่ในการผลิตฮอรโ์มนส ์
(Hormones) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ช่วยใหเ้กิดภาวะต่างๆในร่างกาย เช่นการมีประจ าเดือน การเติบโต
เป็นตน้  

6.ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system) มีหนา้ที่สูบฉีดโลหิตและล าเลียง
ออกซิเจน(Oxygen) จากปอด และสารอาหารต่างๆไปตามเสน้เลือดเพื่อไปหล่อเลีย้งอวยัวะต่างๆ
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ของร่างกาย และน าคารบ์อนไดออกไซด ์(Carbon dioxide) และของเสียจากเซลล(์cell) ไปก าจัด
ออกจากรา่งกายผ่านทางปอด และ ไต 

7.ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary system) มีหนา้ที่ในการขับของเสียจากเลือด
โดยผ่านทางไต และระบบนีย้ังมีหนา้ที่ในการควบคุมสมดุลของน า้ในร่างกาย และควบคุมความ
ดนัโลหิตใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่เหมาะสม 

8.ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) เป็นระบบที่มีหน้าที่ในการน า
ออกซิเจน(Oxygen)ในอากาศเขา้สู่กระแสเลือด และน าคารบ์อนไดออกไซด ์(Carbon dioxide) 
ออกจากรา่งกายโดยอวยัวะที่ส  าคญัในระบบนีไ้ดแ้ก่ ปอด และ ทางเดินหายใจ  

9.ระบบน า้เหลือง (Lymphatic system) ประกอบไปด้วยน า้เหลือง ( Lymph )  
อวยัวะน า้เหลือง ( Lymph organ ) และท่อน า้เหลือง ( Lymph vessel ) มีหนา้ที่ในการคอยสรา้ง
ภมูิคุม้กนั โดยจะสรา้งเขา้สู่กระแสเลือดผ่านทางเพื่อท าลายสิ่งแปลกปลอมที่หลดุเขา้มาในกระแส
เลือด  

10.ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system) ประกอบไปดว้ยอวัยวะหลายชิน้
เช่น ช่องปาก,ทางเดินอาหาร,และกระเพาะ รวมถึงอวยัวะที่มีส่วนในการผลิตน า้ย่อยอย่างเช่นตับ
และตบัอ่อน มีหนา้ที่ในการบดย่อย และดดูซมึสารอาหาร 

11.ระบบสืบพันธุ์ (Reprodutive system) เป็นเพียงระบบเดียวที่เพศชายและ
เพศหญิงมีลกัษณะและหนา้ที่แตกต่างกนั โดยของเพศหญิงประกอบไปดว้ย รงัไข่ รงัไข่ , ท่อน าไข่, 
มดลูก, ช่องคลอด ในขณะที่ของเพศชายจะประกอบไปดว้ย  อัณฑะ , หลอดน าอสุจิ, ถุงน า้อสุจิ, 
ต่อมลกูหมาก, และองคชาต   

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ท าวิจัยได้แบ่งหมวดหมู่ของเนื ้อหาสุขภาพในงานวิจัย
ออกเป็น 11 ประเภทได้แก่ 1.ระบบปกคลุมร่างกาย ( Integumentary system) 2.ระบบโครง
กระดูก (Skeletal system) 3.ระบบกล้ามเนื ้อ (Muscular system) 4.ระบบประสาท (Nervous 
system) 5.ระบบต่อมไรท้่อ (Endocrine system) 6.ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system) 
7.ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary system) 8.ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) 9.
ระบบน า้เหลือง (Lymphatic system) 10.ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system) 11.ระบบ
สืบพนัธุ ์(Reprodutive system) มาใชใ้นการวิเคราะหก์ารวิจยัในครัง้นี ้
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3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายองคค์วามรู้ด้านสุขภาพ 
การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการแพร่กระจายองค์ความรูด้้านสุขภาพ เพื่อ

ตอบสนองการมีสุขภาวะที่ดีในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสามด้านได้แก่ 
(จ าเรียง กรูมะสวุรรณ อา้งถึงในเขมจิรา ทองสม.  2553)  

1. ดา้นการน าเสนอข่าวสาร เพื่อใหภ้าคประชาชนเกิดความสนใจในการเฝ้าระวงั
ป้องกันตนเองจากโรคและความเจ็บป่วย หรือเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและลดความต่ืนตระหนกต่อ
สถานการณท์ี่ก าลงัเกิดขึน้ 

2. การชักจูงใหค้ลอ้ยตาม เช่นการรณรงคใ์หเ้กิดการเลิกบุหรี่ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
ทัศนคติในทางดา้นสุขภาพใหเ้กิดความเต็มใจยินยอมที่จะร่วมมือเพื่อทัง้สุขภาพของตนเองและ
เพื่อสงัคม 

3.การกระตุ้นเตือน เป็นการให้ความรูอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อเน้นย ้าในประเด็นที่
ตอ้งการจะสื่อสารเนื่องจากความถ่ีในการไดร้บัขอ้มลูมีผลต่อรบัรู ้การเห็นความส าคญัของสิ่งนัน้ 

ในการสื่อสารสุขภาพใหป้ระสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นที่จะตอ้งสื่อสารเขา้ถึง ทัง้ใน
ระดับบุคคล ระดับครวัเรือน ระดับชุมชน และระดับสังคม จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการแพร่กระจาย
องคค์วามรูโ้ดยมีวิธีการและองคป์ระกอบดงันี ้(ศภุางค ์นนัตา.  2552; ศรีรฐั ภกัดีรณชิต.  2556) 

1.ผูส้่งสาร  (Sender) หมายถึงผูน้  าในทางสุขภาพ ผูป้ฏิบติัการดา้นสุขภาพ ซึ่ง
ในสื่อโทรทศันส์ามารถหมายถึงพิธีกรหรือผูด้  าเนินรายการไดเ้ช่นเดียวกนั 

2.สาร  (Message) ในการสื่อสารสุขภาพเนือ้หาของสารจ าเป็นที่จะตอ้งท าให้
เกิดความรูค้วามเขา้ใจ และท าใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

3.ช่องทางการสื่อสาร  (Channel) รวมไปถึงรูปแบบและวิธีการส่งสารที่สามารถ
เขา้ถึงผูร้บัสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ 

4.ผูร้บัสาร  (Receiver) หรือกลุม่เปา้หมายที่ตอ้งการรณรงค ์
5.ผลของการสื่อสาร  (Destination) หลังจากได้รบัสารผู้ฟังหรือผู้ชมหลังจาก

ไดร้บัสารนัน้เกิดผลอย่างไร  
6.ปฏิกิรยิาตอบกลบั  (Feedback) พฤติกรรมที่เกิดขึน้หลงัจากไดร้บัสาร  

จึงสามารถสรุปไดว้่าในการสื่อสารสุขภาพใหป้ระสบความส าเร็จนั้นการสื่อสารที่ดี
ผ่านการน าเสนอข่าวสารที่เป็นความจริงและการกระตุน้เตือนที่เหมาะสมจากสื่อมวลชนสามารถ
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ท าใหป้ระชาชนเกิดความเข้าใจทางดา้นสุขภาพ ซึ่งจ าเป็นจะตอ้งได้รบัการสนับสนุนจากภาค
สื่อมวลชนเพื่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดีที่สดุ 

4.แนวคิดเกี่ยวกับส่ือมวลชน 
4.1 แนวคิดเร่ืองส่ือคือสาร (The medium is the message) 

แนวคิดเรื่องสื่อคือสารเป็นแนวคิดของ ของ มาแชล แม็คลูฮัน Marshall McLuhan 
(1964) กล่าวถึงการมีบทบาทของตัวสื่อเองว่าตัวของสื่อนัน้ก็คือสารประเภทหนึ่ง เพราะรูปแบบ
ของสื่อสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของบุคคลและสงัคมได ้โดยสื่อเป็นตัวก าหนดรูปแบบ
ของการสื่อสารโดยไม่ส  าคญัว่าเนือ้หาที่ส่งออกไปว่าเป็นเนือ้หาแบบใด เนือ้หาเดียวกันเมื่ออยู่ใน
แต่ละสื่อจะสรา้งอารมณ์ความรูส้ึกของผู้รบัสารที่แตกต่างกันออกไป เทคโนโลยีมีส่วนในการ
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์เหล่านี ้เช่นในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการพิมพม์นุษยส์ื่อสารกัน
ดว้ยการพูด เมื่อมีการพิมพเ์ขา้มาท าใหม้นุษยม์ีวิธีการทางการสื่อสารใหม่ที่เพิ่มขึน้มาคือการอ่าน
และเมื่อมีโทรทัศนก์ารสื่อสารนัน้ก็แตกต่างออกไปกลายเป็นการดแูละฟังในเวลาเดียวกัน ซึ่งเมื่อ
เทคโนโลยีพฒันาต่อไปวิธีการสื่อสารก็จะแตกต่างออกไปอีกโดยตวัสื่อเองเป็นมากกว่าเครื่องมือที่
จะเอาไวน้ าเสนอเนือ้หาแต่สื่อนัน้มีผลกระทบต่อชีวิตของผูค้น 

 แมคลฮูนัไดก้ล่าวว่าลกัษณะเฉพาะของสื่อทัง้หมดคือเนือ้หาของสื่อใดๆก็จะเป็นอีก
สื่อหนึ่งเสมอ เนือ้หาของการเขียนนั่นคือค าพดูที่ตอ้งการจะสื่อออกไป เช่นเดียวกนัค าที่เขียนก็คือ
เนื ้อหาในการพิมพ์ และการพิมพ์เป็นเนื ้อหาโทรเลข และเนื ้อหาของค าพูดนั่นคือความคิดที่
ตอ้งการแสดงออกมา 

4.2 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovations) 
การแพร่กระจายนวัตกรรมเป็นค าเปรียบเทียบจากองคค์วามรูด้า้นฟิสิกขซ์ึ่งเป็นการ

อธิบายการแตกตวัของอณูสารออกไป (Diffusion) ในการแพรก่ระจายนวตักรรมไดใ้หค้วามส าคญั
กบัปัจจยัหลกัสี่ดา้นไดแ้ก่ นวตักรรม ช่องทางการสื่อสาร ระยะเวลาและระบบสงัคม(ปารชิาต สถา
ปิตานนท.์  2546) 

นวัตกรรม ในความหมายของ Everett Rogers คือการกระท า ความคิด การปฏิบัติ 
หรือวัตถุที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและพบว่าเป็นสิ่งใหม่ เช่นการเดินเขา้ไปในรา้นสะดวกซือ้ที่เปิด
ตลอด 24 ชั่วโมงอาจจะเป็นเรื่องปกติส าหรบัคนในชมุชนเมืองแต่ส าหรบัคนที่อยู่ในหมู่บา้นที่ยงัไม่
เจริญอาจจะถือเป็นเรื่องใหม่ เป็นตน้ ซึ่งนวัตกรรมที่ไดร้บัการยอมรบัตอ้งมีลักษณะ 5 ประการ
ไดแ้ก่ 

1.มีอรรถประโยชนท์ี่เหนือกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม (Relative advantages) 
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2.มีความสอดคลอ้ง(Compatibility)กบัความเชื่อค่านิยมความตอ้งการ ประเพณี 
วิถีชีวิตที่มีอยู่เดิม 

3.ความยากง่าย (Complexity) ในการท าความเขา้ใจหรือการน านวตักรรมไปใช ้
4.มีโอกาสไดท้ดลองใชห้รือทดสอบก่อนการน าไปใชจ้รงิ (Trialability) 
5.มีโอกาสไดย้ินไดเ้ห็นจากคนอ่ืน (Observability) 

ซึ่ งลักษณ ะที่ กล่าวมานั้นสามารถเกิดได้จากการสื่ อสารสองลักษณะคือ 
สื่อสารมวลชน และ การสื่อสารแบบบุคคลผ่านทางการสื่อสารที่มีเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการผลกัดนัการสื่อสารใหแ้พรก่ระจายออกไปจากเดิมที่สามารถพดูคยุกนัไดก้็ต่อเมื่อพบหนา้กนั
เท่านัน้ ต่อมามีเมื่อมีสื่อโทรทศันเ์ขา้มาการสื่อสารก็ไดถ้กูเผยแพร่ออกไปในกลุ่มคนที่กวา้งขึน้จาก
พดูแค่บคุคลหรือกลุม่คนมาเป็นการพดูคยุกบัคนทั่วประเทศไดใ้นเวลาเดียวกนั 

วิวฒันาการสื่อสารท าใหเ้ห็นว่าสื่อ (Media)มีบทบาทต่อชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ ์สื่อวิทยุโทรทศัน ์หรือสื่ออินเทอรเ์น็ตซึ่งไดส้อดคลอ้งกบัที่ Marshall McLuhanไดก้ล่าวว่า 
“สื่อก็คือสาร” (The medium is the message) ซึ่งตัวสื่อเองเป็นมากกว่าเครื่องมือที่จะเอาไว้
น าเสนอเนือ้หาแต่สื่อนัน้มีผลกระทบต่อชีวิตของผูค้น ส าหรบัการยอมรบันวัตกรรมใหม่นั้นผูค้น
จ าเป็นที่จะตอ้งใชเ้วลาในการเขา้ถึง โดยเริ่มจากการรบัรู ้(Knowledge)ว่านวตักรรมนัน้มีตวัตน มี
ประโยชนอ์ะไรและใชง้านอย่างไร หลังจากเรียนรูว้่านวตักรรมนัน้ท าอะไรไดแ้ลว้สิ่งต่อมาที่ท าให้
เกิดการยอมรบัคือการจูงใจ (persuasion)ใหเ้กิดความตอ้งการใชน้วัตกรรมนั้น และน าไปสู่การ
ตดัสินใจ (decision)ว่าจะยอมรบันวตักรรมนัน้หรือไม่ ซึ่งจะเกิดการยอมรบัต่อเมื่อนวตักรรมไดถู้ก
น าไปใช ้(Implementation)และอีกปัจจยัที่มีส่วนช่วยในการแพร่กระจายนวตักรรมคือระบบสงัคม
โดยระบบสังคมในความหมายของ Rogers หมายถึง โครงสรา้งของแต่ละสังคม โดยเน้นการ
วิเคราะหเ์ครือข่ายเพื่อระบุว่าใครเป็นผูน้  าทางความคิด สามารถใชใ้ครเพื่อที่จะขายไอเดียเพื่อที่จะ
เชื่อมโยงระหว่างผูร้ณรงคก์บักลุม่เปา้หมายได ้

4.3 บทบาทหน้าทีข่องส่ือมวลชนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
สื่อมวลชนเป็นสถาบันที่ช่วยส่งเสริมใหค้นในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกนัไดด้ว้ยความ

เข้าใจกันเปรียบเหมือนสายใยที่ยึดโยงกันไวโ้ดยสื่อมวลชนในฐานะของสื่อมีหน้าที่พื ้นฐาน 4 
ประการไดแ้ก่ (Charles R. Wright อา้งถึงในมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  2554: บทที่2 หนา้ 
24 - บทท่ี 22 หนา้ 25)  

1.หนา้ที่ในการใหข้่าวสาร 
2.หนา้ที่ในการใหค้วามคิดเห็น 
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3.หนา้ที่ในการใหก้ารศกึษา 
4.หนา้ที่ในการใหค้วามบนัเทิง 

ในด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขนั้นสื่อมวลชนเป็นกระบวนการที่ ส  าคัญ
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนา เพราะสื่อมวลชนเป็นผูน้  าเสนอข่าวสารสิ่งใหม่ๆใหแ้ก่ประชาชน 
เพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ขา้ใจและยอมรบันวัตกรรมโดยมีหลักในการปฏิบัติ 5 ประการดังต่อไปนี ้
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  2554: บทท่ี2หนา้33) 

1.การท าให้รู ้(Awareness) สื่อมวลชนจะมีบทบาทในการกระจายข่าวสาร
ปัญหา และ ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงของเปา้หมาย 

2.การใหข้่าวสาร (Information) สื่อมวลชนจะเป็นผูใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกับสิ่ง
ใหม่ที่จะเกิดขึน้เช่นดา้นคณุสมบติั และ ประโยชนต่์อประชาชน 

3.การใหห้ลกัประเมิน (Evaluation) สื่อมวลชนช่วยสอนหลกัการประเมินแก่ผูร้บั
สารดว้ยการชีแ้นะแนวทางที่ถกูตอ้ง 

4.การทดลอง (Trial) สื่อมวลชนจะช่วยสอนทักษะในการน าไปปฏิบัติเพื่อให้
ประชาชนรูส้กึว่าเขาไดร้บัความสดวกในการปฏิบติั 

5.การยอมรับ (Adoption) สื่อมวลชนต้องช่วยตอกย ้าอย่างต่อเนื่องว่าสิ่งที่
ประชาชนไดท้ านัน้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและถกูตอ้งแลว้ 

5.แนวคิดเกี่ยวกับส่ือโทรทัศน ์
5.1 ความหมายและความส าคัญของส่ือโทรทัศน ์

วิทยุโทรทัศน์  (Television) หรือ“โทรทัศน์”หรือ“ทีวี”  (TV) มีความหมายในทาง
เทคนิคหมายถึงการรับ -ส่งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงด้วยเครื่องรับและเครื่องส่ง
อิเล็กทรอนิกสอ์อกอากาศดว้ยคลื่นวิทยุส่งไปยังเครื่องรบัที่อยู่ห่างออกไปส่วนความหมายในทาง
สื่อสารมวลชนนัน้ วิทยุโทรทศันห์มายถึงสื่อที่แพร่ภาพออกไปยงัมวลชนผูร้บัสารโดยอาศัยการได้
ยินดว้ยหู และ การมองเห็นดว้ยตา โทรทัศนเ์ป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเขา้ถึงผูร้บัสารไดง้่าย
ถึงแมผู้ร้บัสารจะอ่านหนังสือไม่ไดก้็ตาม (ศุภางค ์นนัตา.  2552: 16) โดยคณุสมบติัที่ส  าคัญของ
โทรทศันม์ีดงันี ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  2554: บทท่ี 1 หนา้ 29-30) 

1.คณุสมบติัที่เป็นจดุเด่นของโทรทศัน ์
1.1 การใหท้ัง้ภาพและเสียงแก่ผูร้บัสาร สื่อโทรทศันม์ีคณุสมบติัในการใหท้ัง้

ภาพและเสียงทัง้นีก้ารรบัรูจ้ะสูงสุดผ่านการมองเห็นถดัไปก็คือการรบัรูผ้่านการฟังซึ่งการมองเห็น
ภาพและเสียงจะท าใหเ้กิดผลการสื่อสารดงัต่อไปนี ้
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1.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความเป็นจริง ด้วยภาพและเสียงของ
โทรทัศนท์ าใหผู้ช้มสามารถน าเสนอเหตุการใหผู้ช้มไดป้ระจักษ์ดว้ยการรบัรูข้องผูช้มเอง เช่น การ
น าเรื่องราวความทกุขข์องชาวบา้นมาเปิดเผยเป็นตน้  

1.3 ความสามารถในการสรา้งความน่าเชื่อถือ เนื่องจากผูช้มไดฟั้งและไดเ้ห็น
ภาพเหตกุารณด์ว้ยตวัเองจากโทรทศันท์ าใหส้ื่อโทรทศันม์ีความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ 

1.4 ความสามารถในการโน้มน้าวใจสูง  เพราะสื่อโทรทัศน์ให้ทั้งภาพและ
เสียง การเลือกภาพก าหนดมุมกลอ้ง ตลอดจนแสงสี เสียง และ ค าพูดลว้นมีผลในการดึงดูดผูช้ม 
ท าใหผู้ช้มเกิดความรูส้ึกร่วมที่เรียกว่า “In”และน าตัวเองเขา้ไปผูกพันธ์มากโดยไม่รูส้ึกตัว ซึ่งเป็น
ลกัษณะที่คลอ้ยตามดว้ยอารมณม์ากกว่าเหตผุลก็เป็นได ้

2.การเป็นสื่อที่มีอิทธิพล เนื่องจากโทรทศันม์ีคณุสมบติัดงันี ้
2.1 ความสามารถในการสื่อสารไดเ้รว็เมื่อเหตกุารณเ์กิดขึน้ 
2.2 ความสามารถในการสื่อสารไดไ้กล 
2.3ความสามารถในการเขา้ถึงผูร้บัสาร เนื่องจากโทรทัศน์ใชก้ารดูและฟัง

ผูร้บัสารไม่จ าเป็นตอ้งอ่านออกเขียนไดก้็สามารถใชง้านโทรทศันไ์ด ้
อีกทั้งสื่อโทรทัศนย์ังเป็นสื่อที่ใหค้วามรูส้ึกเป็นพลเมืองของประเทศเดียวกันและมี

ความ“ชาตินิยม”ไดม้ากกว่าสื่ออ่ืนและสื่อโทรทศันม์ีเอกลกัษณท์ี่แตกต่างกบัสื่ออ่ืนที่ส  าคญัในสาม
ดา้นดงันี ้(กาญจนา แกว้เทพ.  2556) 

1. ดา้นความแปลกใหม่ที่เกิดขึน้ในสื่อกระจายเสียงคือเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอด
และรบัสารไดใ้นเวลาเดียวกนักบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ 

2. ดา้นการควบคุม กล่าวคือสื่อโทรทัศนเ์ป็นสื่อที่ไดร้บัการควบคุม ก ากับ ดูแล
จากกลุ่มผูม้ีอ  านาจค่อนขา้งสูง ทัง้นีเ้นื่องมาจากหลายเหตุผลเช่น ความจ าเป็นทางดา้นเทคนิค 
เนื่องจากคลื่นสญัญาณโทรทัศนน์ัน้มีอยู่จ  ากัด ดา้นผลประโยชนข์องรฐั หรือจากการแข่งขันทาง
ธุรกิจ เป็นตน้ 

3. แบบแผนการกระจาย เนื่องจากสื่อโทรทัศน์มีคุณสมบัติที่จะมีความเป็น 
“สากล” ไดง้่ายกว่าสื่อประเภทอ่ืน และดว้ยสภาพของเศรษฐกิจโลกท าให้สื่อโทรทัศนเ์ป็นสื่อที่มี
การไหลจากประเทศศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศชายขอบหรือแมแ้ต่ในประเทศเดียวกัน
สื่อโทรทศันก์็กระจกุตวัอยู่ในเมืองหลวงก่อนจึงค่อยกระจายมาสูช่นบท 

โทรทัศนย์ังเป็นสื่อที่เหมาะส าหรบัการประชาสมัพันธ์ทางดา้นสุขภาพและเตือนถึง
อนัตรายต่างๆเพราะสื่อโทรทัศนเ์ป็นสื่อที่มีผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมาก และสามารถเขา้ถึงไดง้่ายกว่า
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สื่อชนิดอ่ืนเนื่องจากโทรทศันเ์ป็นสื่อที่ประกอบดว้ยภาพและเสียงท าใหข้อ้จ ากดัในการเขา้ถึงไดถู้ก
ลดลงไป ท าใหส้ามารถสื่อสารไปยังคนต่างชาติหรือคนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนไดง้่ายกว่าสื่อ
ชนิดอ่ืน (Burzyñska;Binkowska-Bury;&Januszewicz.  2015) ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมการ
แสวงหาขอ้มูลสขุภาพในประเทศสหรฐัอเมริกา ในกลุ่มตวัอย่างผูท้ี่การศึกษาต ่ากว่ามัธยมศึกษา 
(High school) พบว่าคนในกลุ่มนีเ้ชื่อถือขอ้มลูสขุภาพจากสื่อโทรทศันม์ากเป็นอนัดบัสองรองจาก
ข้อมูลที่ ได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงและกลุ่มผู้ที่ มีการศึกษาต ่ ากว่าระดับ 
มธัยมศกึษานิยมเปิดรบัสื่อในที่เป็นภาพและเสียงมากกว่าการอ่านหนงัสือซึ่งจากการส ารวจพบว่า
ผู้ที่ เรียนในระดับ  มัธยมศึกษาขึ ้นไปมีสุขภาพที่ ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาต ่ ากว่าระดับต ่ ากว่า
มัธยมศึกษา(Feinberg; et al.  2016) และจากการส ารวจทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สุขภาพของโครงการ Tips From Former Smokers ไปยังประชาชนโดยเปรียบเทียบระหว่างการ
ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อโทรทศันแ์ละสื่ออินเทอรเ์น็ตในประเทศสหรฐัอเมริกาดว้ยการซือ้โฆษณาทัง้
สองสื่อ แลว้น ามาเปรียบเทียบกันพบว่าสื่อโทรทัศนส์ามารถที่จะประชาสัมพันธ์ไปยังผูค้นไดใ้น
ปรมิาณที่มากกว่าโดยเสียค่าใชจ้่ายต่อหวัในปรมิาณที่นอ้ยกว่าการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์ 
เพราะสื่อโทรทัศน์มีปริมาณผู้ชมที่มากกว่าเนื่องจากเข้าถึงไดง้่ายกว่า และจากการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างในเขตที่ไดร้บัสื่อออนไลนม์ากกว่าพบว่ามีเพียงรอ้ยละ 2.3 ที่ไม่เห็นการประชาสัมพันธ์
จากสื่อโทรทัศน ์จึงสรุปว่าสื่อโทรทศันเ์หมาะสมที่จะเป็นสื่อหลกัที่ใชใ้นการประชาสมัพันธข์อ้มูล
ทางดา้นสขุภาพโดยมีสื่อออนไลนเ์ขา้มาช่วยสง่เสรมิท าใหก้ารประชาสมัพนัธม์ีประสิทธิภาพที่มาก
ยิ่งขึน้เนื่องจากโทรทศันแ์ละสื่อออนไลนต่์างก็เป็นสื่อที่เกือ้กลูซึ่งกนัและกนั  (Davis ; et al.  2016) 

ส าหรบัในประเทศไทยสื่อโทรทัศน์จึงถือได้ว่าเป็นสื่อหนึ่งที่คนไทยใหค้วามส าคัญ
และใชเ้วลาดว้ยเป็นอย่างมากโดยที่คนไทยใชเ้วลาในการดูโทรทัศนอ์ยู่ที่ 2 -4 ชั่วโมงต่อวันและ
ครวัเรือนรอ้ยละ 98ของประเทศมีโทรทัศนอ์ย่างน้อยครวัเรือนละ 1 เครื่อง ซึ่งเป็นอัตราส่วนการ
เขา้ถึงโทรทัศนท์ี่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคก์รภาครฐั.  
2558: 16 ,125-132,200-205) และจากการส ารวจของสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(2559: 3) ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6,000คนจากทั่วประเทศยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนเฉลี่ย 10,000 – 20,000, บาทและมีการศึกษาสูงสุดอยู่ที่
ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี โดยมีโทรทัศนท์ี่ใชเ้ป็นประจ าในครวัเรือนจ านวน1เครื่องซึ่งเป็นโทรทัศน์
ประเภทจอแกว้ (CRT)ที่มีอายกุารใชง้านมากกว่า 3ปี  

จึงสามารถที่จะสรุปไดว้่าโทรทศันย์งัเป็นสื่อที่ไดร้บัความนิยมอยู่ในปัจจุบนัและเป็น
สื่อที่สามารถเขา้ถึงผูม้ีรายไดน้อ้ยและผูม้ีระดบัการศกึษาไม่สงูไดเ้ป็นอย่างดี 
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5.2 ส่ือโทรทัศนใ์นประเทศไทย 
สื่อโทรทัศน์เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ.2498 ในช่วงแรกภาพที่

ปรากฎบนสื่อโทรทศันย์งัเป็นภาพสีขาวด าและมีไวส้  าหรบัการประชาสมัพนัธข์อ้มลูจากทางภาครฐั
เพียงเท่านัน้ ในเวลาต่อมาจึงถูกพัฒนาเพิ่มขึน้ทัง้ในมิติของเทคโนโลยีการแพร่ภาพใหก้ลายเป็น
โทรทศันส์ีขึน้มาและในมิติของเนือ้หารายการใหเ้ขา้กบัสงัคมไทยมากย่ิงขึน้ ประเทศไทยเริ่มท าการ
เปลี่ยนจากโทรทศันใ์นระบบแอนะล็อก  (analog) มาเป็นในระบบดิจิทลั (Digital)เมื่อปีพ.ศ. 2557 
ต า ม ม ติ ป ระ ชุ ม รัฐ ม น ต รี ส า รส น เท ศ อ า เซี ย น   (ASEAN Ministers Responsible for 
Information:AMRI) ที่ก าหนดใหทุ้กประเทศจะตอ้งเผยแพรภ่าพโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั
ใหแ้ลว้เสร็จภายในปีพ.ศ.2558 -  2563  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนแ์ละ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงไดท้ าการเปลี่ยนการส่งสญัญาณของโทรทศัน ์จากเดิมที่
ส่งสญัญาณในรมาเป็นการส่งสญัญาณในรูปแบบดิจิทลัและเปิดการประมลูคลื่นความถ่ีในระบบ
ดิจิทลัเพื่อมาทดแทนโทรทศันใ์นระบบเดิมท าใหจ้ านวนช่องโทรทศันถ์ูกเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่6ช่องมา
เป็น 27ช่องซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทตามใบอนุญาตสมัปทานคลื่นความถ่ีของ กสทช.ไดแ้ก่ 
(สภุาพร โพธิ์แกว้.  2558: 38-39)  

1.ช่องโทรทศันป์ระเภทบรกิารทางสาธารณะ 
ช่องประเภทบริการสาธารณะ คือช่องโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อบริการ

สาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภทคือ กิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง เพื่อการส่งเสรมิความรู ้
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมหรือการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน กิจการบรกิาร
สาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรฐัหรือความปลอดภัยสาธารณะ กิจการบริการ
สาธารณะประเภทที่สาม เพื่อการกระจายขอ้มูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอันดีระหว่าง
รฐับาลกบัประชาชนและรฐัสภากบัประชาชน  ซึ่งช่องโทรทศันป์ระเภทบริการสาธารณะ มีจ านวน 
4 ช่อง ไดแ้ก่  

ช่อง ททบ.5   
ช่อง NBT  
ช่อง ThaiPBS   
ช่อง โทรทศันร์ฐัสภา 

 
2.ช่องประเภทบรกิารทางธุรกิจ 

2.1ช่องประเภทบรกิารทางธุรกิจ:หมวดหมู่เด็กและเยาวชน 
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ช่องประเภทบริการทางธุรกิจ:หมวดหมู่เด็กและเยาวชน คือช่องโทรทศัน์
ที่มีการใหบ้ริการโทรทศันท์ี่น าเสนอรายการ ส่งเสริมการเรียนรูก้ารศึกษาในวิทยาการสาขาต่าง ๆ 
รวมถึงรายการสาระที่เป็นประโยชนต่์อการพฒันา คณุภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ตามประกาศของ 
กสทช. ในปัจจบุนัมีจ านวน 2 ช่อง ไดแ้ก่  

ช่อง MCOT Kids&Family  
ช่อง 3 Family  

2.2ช่องประเภทบรกิารทางธุรกิจ:หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 
ช่องประเภทบริการทางธุรกิจ:หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ คือโทรทัศนท์ี่

เน้นการน าเสนอรายการที่เป็นการเผยแพร่ข่าวสารหรือสาระ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อวิเคราะห์และ
ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสงัคมเศรษฐกิจ หรือคุณภาพชีวิต และค านึงถึงความเท่าเทียม
และโอกาสของประชาชนทกุกลุ่มในสงัคมการน าเสนอรายการข่าวสารหรือสาระตอ้งมีการกระจาย
เวลาที่เหมาะสม โดยมีสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต่์อสาธารณะไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 25 และมีการน าเสนอรายการข่าวสารสาระในช่วงเวลาที่ผูช้มส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึง
ได ้ (ไพรมไ์ทม)์ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ50 ในปัจจบุนัมีจ านวน 6 ช่อง ไดแ้ก่  

ช่อง TNN24  
ช่อง นิวทีวี (NEW TV)  
ช่อง Spring News  
ช่องฺ Bright TV  
ช่อง Voice TV  
ช่อง Nation TV 

2.3ช่องประเภทบรกิารทางธุรกิจ:หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชดัปกติ 
ช่องประเภทบริการทางธุรกิจ:หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ คือ 

ช่องโทรทัศน์ที่น าเสนอรายการที่ เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เก่ียวกับผังรายการ เนื ้อหารายการ ส าหรบัการให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด และไม่ขดักบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยออกอากาศในแบบความคมชดัปกติตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยมีสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต่์อสาธารณะ
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ในปัจจบุนัมีจ านวน 7 ช่อง ไดแ้ก่ 

ช่อง เวิรค์พอยท ์ทีวี 
ช่อง ทรูโฟรย์ ู (True 4 U) 
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ช่อง GMM25 
ช่อง NOW 
ช่อง 8 
ช่อง 3SD 
ช่อง โมโน ทเวนตีไ้นน ์(MONO 29) 

2.4ช่องประเภทบรกิารทางธุรกิจ:หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชดัสงู 
ช่องประเภทบรกิารทางธุรกิจ:หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชดัสงู คือช่อง

โทรทัศนท์ี่น าเสนอรายการที่เป็นไปตามสดัส่วนที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัผังรายการ เนือ้หารายการ ส าหรบัการใหบ้ริการโทรทัศนท์ี่คณะกรรมการก าหนด และไม่
ขดักบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยออกอากาศในแบบความคมชัดสูงตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยมีสดัส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต่์อสาธารณะไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 25 ในปัจจบุนัมีจ านวน 7 ช่อง ไดแ้ก่ 

ชอ่ง MCOT HD 
ช่อง ONE 
ช่อง ไทยรฐัทีวี 
ช่อง 3HD 
ช่อง Amarin TV HD 
ช่อง 7 HD 
ช่อง พีพีทีวี (PPTV) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ท าวิจัยได้น าประเภทช่องรายการโทรทัศน์ 2 ประเภท
ไดแ้ก่ 1.ช่องประเภทบริการสาธารณะ 2.ช่องประเภทบริการทางธุรกิจ มาใชใ้นการวิเคราะหก์าร
วิจัยการสื่อสารด้านสุขภาพของสื่อโทรทัศน์ต่อไปโดยจะเลือกช่องที่ได้รบัความนิยมสูงที่สุด 
(Rating) ในช่วง เดือนมกราคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งนอกจากจะมีการแบ่งช่อง
ออกเป็นประเภทต่างๆแลว้ในการท าผงัรายการโทรทศันแ์ต่ละช่องยงัตอ้งค านึงถึงช่วงอายขุองผูช้ม
รายการและเวลาที่จะออกอากาศ โดยมีการจดัแบ่งไวด้งัต่อนี ้ 
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ตาราง 1 การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศันไ์ทย 

ประเภทรายการ ช่วงอาย ุ ช่วงเวลาออกอากาศ 

รายการส าหรับ
เด็กปฐมวยั 

3-5 ปี ไม่ จ ากั ดช่ ว ง เวลาในการ
ออกอากาศ 

รายการส าหรับ
เด็ก 

6-12 ปี ไม่ จ ากั ดช่ ว ง เวลาในการ
ออกอากาศ 

รายการทั่วไป ทกุวยั ไม่ จ ากั ดช่ ว ง เวลาในการ
ออกอากาศ 

รายการที่ เหมาะ
ส าหรบัผูม้ีอาย ุ13 ปีขึน้ไป 

มากกว่า 13 ปี ห้ าม มิ ให้ อ อก อาก าศ ใน
ช่วงเวลาก่อน 20.30 น. ของทุกวัน และ
ให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น.
ของวนัถดัไป 

รายการที่ เหมาะ
ส าหรบัผูม้ีอาย ุ18 ปีขึน้ไป 

มากกว่า 18 ปี ห้ าม มิ ให้ อ อก อาก าศ ใน
ช่วงเวลาก่อน 22.00 น. ของทุกวัน และ
ให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น.
ของวนัถดัไป 

รายการเฉพาะ
ผูใ้หญ่ 

ไม่ เหมาะกับเด็กและ
เยาวชน 

ห้ามออกอากาศในช่วงเวลา
ก่ อน  24 .00  น . ของทุ กวัน  และให้
ออกอากาศไดจ้นถึงเวลา 05.00 น. ของ
วนัถดัไป 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/การจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์
ไทย 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูท้  าวิจยัไดน้ าประเภทรายการโทรทศัน ์6 ประเภทไดแ้ก่ 1.
รายการส าหรบัเด็กปฐมวยั 2.รายการส าหรบัเด็ก 3.รายการทั่วไป 4.รายการส าหรบัผูม้ีอายุ 13 ปี
ขึน้ไป 5.รายการที่เหมาะส าหรบัผูม้ีอายุ 18 ปีขึน้ไป 6.รายการ เฉพาะผูใ้หญ่ มาใชใ้นการวิเคราะห์
การวิจยัการสื่อสารดา้นสขุภาพของสื่อโทรทศันต่์อไป 

5.3 รูปแบบของรายการโทรทัศน ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2554: บทที่8หนา้20 - บทที่28หนา้21) ไดร้วบรวม

และอธิบายรูปแบบรายการโทรทศันเ์อาไวด้งัต่อไปนี ้
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1.ละคร (Drama) เป็นรูปแบบที่อยู่คู่กับสื่อโทรทัศน์มาตั้งแต่แรกจุดเด่นของ
รูปแบบนีคื้อการใหค้วามบนัเทิง ละครสามารถน าเสนอไดห้ลายวิธีเช่น 

1.1ละครเรื่องยาวหลายตอนจบ เป็นละครเรื่องเดียวแต่มักนิยมน าเสนอ
ต่อเนื่องเป็นตอนๆหลายตอนจบ 

1.2ละครชุด เป็นละครที่น าเสนอเป็นตอนๆ แต่ละตอนจะผูกปมของเรื่อง 
ด าเนินเรื่องอย่างมีอรรถรสแต่ปมของเรื่องจะคลี่คลายและจบภายในตอน 

1.3ละครอิงขอ้เท็จจรงิ เป็นละครที่น าเสนอเนือ้หาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความ
เป็นจรงิขณะเดียวกนัก็มีความบนัเทิงอยู่ดว้ยเรียกว่า “Docudrama” 

2.รายการตลก  (Comedy) วัตถุประสงค์ของรายการประเภทนีคื้อสรา้งเสียง
หวัเราะและรอยยิม้ของผูช้มรายการประเภทคอมเมอดีถ้กูน าเสนอในหลายรูปแบบเช่น 

2.1ซิทคอม (Situation comedies) เป็นรูปแบบรายการคอมเมอดีท้ี่นิยมผูก
เรื่องจากสถานการณห์นึ่งแลว้ด าเนินเรื่องใหจ้บในตอนเป็นเรื่องเบาสมองแฝงอารมณข์นั 

2.2Stand-up Comics เป็นรูปแบบการน าเสนอที่มีผู ้ท าหน้าที่สรา้งความ
บนัเทิง  (comic) ดว้ยการเลา่เรื่องสนกุขบขนั หรือการแสดงตลก 

2.3Sketch Comedy เป็นการน าเสนอรายการชวนหวัมีผูแ้สดงเป็นกลุ่มมีบท
แบบครา่วๆแต่ในบางสว่นของการแสดงจะเป็นการพดูสด 

3.เรียลลิตี ้ (Reality) ลกัษณะของรายการรูปแบบนีจ้ะเนน้การน าเสนอกิจกรรมที่
เป็นชีวิตจรงิเป็นการบนัทกึเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้จรงิ 

4.เกมสโ์ชว ์ (Game Show) เป็นรูปแบบรายการที่น าผูเ้ขา้แข่งขันจากทางบา้น
หรือดารานักแสดงเขา้มาร่วมตอบปัญหาหรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยมีรางวัลที่รายการ
จดัเตรียมไวใ้ห ้

5.วาไรตี ้(Variety Show) เป็นรูปแบบของรายการที่มุ่งน าเสนอความบันเทิงสู่
ผูช้มดว้ยเนือ้หาที่หลากหลาย 

6.ดนตรี (Music) รายการดนตรีเป็นรูปแบบหนึ่งในรายการโทรทัศน์เช่นการ
น าเสนอคอนเสิรต์ หรือน าเสนอมิวสิควีดีโอ  (Music video) เป็นตน้ 

7.ข่าว (News) รายการประเภทข่าวสามารถมีการน าเสนอไดใ้นหลายรูปแบบไม่
ว่าจะเป็นการน าเสนอข่าวตน้ชั่วโมง หรือ การน าเสนอสรุปข่าวในรอบวนั 

8.สารคดี (Documentary) เป็นรายการที่มีการน าเสนอเจาะลึกในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งโดยน าเสนอผ่านขอ้เท็จจรงิหรือมมุมองของผูเ้ชี่ยวชาญ 
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9.กีฬา (Sports) เป็นรายการเก่ียวกับกีฬาที่ผู ้ชมสนใจโดยน าเสนอในมุมมอง
ต่างๆเก่ียวกบักีฬานัน้เช่น สรุปผลการแข่งขนั ตารางคะแนน การสมัภาษณน์กักีฬา เป็นตน้ 

ซึ่งจากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูท้  าวิจัยไดน้ ารูปแบบรายการ 9 ประเภทไดแ้ก่ 1.ละคร 2.
รายการตลก 3.รายการเรียลลิตี ้4.รายการเกมสโ์ชว์ 5.รายการวาไรตี ้6.รายการดนตรี 7.รายการ
ข่าว 8.รายการสารคดี 9.รายการกีฬา มาใชใ้นการวิเคราะหก์ารวิจยัการสื่อสารดา้นสขุภาพของสื่อ
โทรทศันต่์อไป 

5.4 การจัดเรตติง้รายการโทรทัศน ์
เรตติง้ (Rating) คือตัวเลขส าหรบัแทนค่าความนิยมที่ผู ้ชมโทรทัศน์เป็นเครื่องมือ

ส าหรบัวดัความส าเร็จของรายการและสถานีโทรทัศนโ์ดยรายการใดที่มีคนดูมากรายการนัน้ก็จะ
ไดร้บัรายไดม้ากตามเพราะเอเจนซี่โฆษณามกัจะยึดเอาเรตติง้เป็นเครื่องมือในการตดัสินใจซือ้สื่อ
โฆษณา ซึ่งเรตติง้ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูจากกกลุ่มตวัอย่างผ่านการติดตัง้กล่องบนัทึกขอ้มลูไวต้าม
บา้นของกลุ่มตวัอย่างแลว้น าไปค านวณดว้ยวิธีการทางสถิติจึงไดเ้ป็นตวัเลขเปอรเ์ซ็นคนดเูฉลี่ยต่อ
นาที โดยRating = 1 หมายถึงมีคนดูประมาณ 670,000 คนต่อนาที  ส  าหรบัในประเทศไทยการ
วดัเรตติง้ถกูจดัท าโดยบริษัท เอจีบี นีลเส็น  (ประเทศไทย) (เสมอ นิ่มเงิน.  2561) 

5.5 การวิเคราะหเ์นือ้หา 
กาญจนา แกว้เทพ (2552: 10-13)ไดก้ล่าวถึงการการวิเคราะหเ์นือ้หาของสื่อในดา้น

นิเทศศาสตรเ์อาไวด้ังนี ้การวิเคราะหเ์นือ้หาของสื่อในทางนิเทศศาสตรจ์ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ
ธรรมชาติและเอกลกัษณข์องตวัสื่อและขอ้จ ากดัของสื่อแต่ละชนิด เช่น วิทยเุป็นสื่อที่สื่อสารไดด้ว้ย
เสียงเท่านั้นไม่สามารถแสดงภาพได้ หนังสือพิมพ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์มีข้อจ ากัดในการแสดง
ภาพเคลื่อนไหว และ สื่อโทรทศันเ์ป็นสื่อที่สามารถแสดงไดท้ัง้เสียงและภาพเป็นตน้ ธรรมชาติของ
สื่อแต่ละชนิดจะส่งผลใหใ้หส้ื่อแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัในหลายดา้นเช่น กระบวนการผลิต  
การสื่อความหมาย และ ผลกระทบเป็นตน้ ซึ่งในการวิเคราะหส์ื่ออย่างเป็นวิชาการนั้นนอกจาก
จะตอ้งเขา้ใจถึงปรากฏการณ์ที่แสดงออกแลว้ยังจ าเป็นตอ้งเขา้ไปถึงปรากฏการณท์ี่อยู่เบือ้งหลงั
ของสื่อด้วย และเป้าหมายของการวิเคราะห์สื่อนั้นมักจะอยู่ที่การพยายามอธิบายเงื่อนไขและ
ปัจจยัที่มาเก่ียวขอ้งกบัตวัสื่อมากกว่าการพยายามประเมินค่าของตวัสื่อ  

6.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

ปาริชาต สถาปิตานนท ์(2546) ไดร้วบรวมและศึกษางานวิจยัดา้นสื่อสารสขุภาพทัง้
ในประเทศและต่างประเทศจ านวน 60 เรื่อง และไดพ้บว่างานวิจัยทางดา้นสื่อสารสขุภาพนิยมท า
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ในสองลกัษณะไดแ้ก่ 1.งานวิจยัเชิงปริมาณผ่านการส ารวจขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมาย  2. งานวิจัย
ดา้นการวิเคราะหต์วัสื่อ และเนือ้หาที่ปรากฎในสื่อ ผลจากการส ารวจการศกึษาดา้นสื่อสารสขุภาพ
ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดรบัสื่อพบว่ารอ้ยละ 50 ของการศึกษาเป็นไปในมิติของการเปิดรบั
สื่อ (Media exposure) มีผลวิจัยส่วนใหญ่พบว่าตัวแปรด้านการเปิดรับสื่อเป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรดา้นทัศนคติ และ พฤติกรรมดา้นสุขภาพ ซึ่งหากมองลงไปใน
บริบทของเวลานัน้พบว่ามักจะด าเนินในช่วงที่มีกระแสข่าวดา้นสุขภาพในประเด็นที่ผูท้  าการวิจัย
เลือกที่จะศึกษานอกจากนัน้ยงัพบว่านิยมท าการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรดา้น
ประชากรและการเปิดรบัสื่อเช่นกนั ประเด็นการน าเสนอเนือ้หาดา้นสขุภาพโดยการใชค้วามกลวัไม่
สามารถที่จะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพได้ดีเท่าที่ควรหากขาดหลักฐานอ้างอิงที่ แน่ชัดหรือขาด
งานวิจยัที่มารบัรอง  

ดารารตัน ์เจริญนาค (2551)ไดศ้ึกษาเรื่อง“การใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจของ
ผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการเพื่อสุขภาพ“รายการคลับสุขภาพ” ทางสถานีโทรทัศนส์ี
กองทพับกช่อง 7” ดว้ยการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยสอบถามถึงการเปิดรบั
ขอ้มูลด้านสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่ม
ตวัอย่าง และไดพ้บว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีจ านวน 280 คนที่ชมรายการ “คลบัสขุภาพ”ซึ่ง
กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 71.1 เป็นเพศหญิงโดย ส่วนใหญ่มีอายุที่36-41ปี และมีระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่ที่ ปวช./ปวส.  โดยกลุ่มตัวอย่างนิยมเนือ้หาสขุภาพในดา้นความงาม เช่นการดูแลผิวพรรณ 
และ การจดัฟันเป็นตน้ 

หนึ่งหทยั ขอผลกลาง และกิตติ กนัภยั(2553)ไดศ้กึษาเรื่อง “งานวิจยัดา้นการสื่อสาร
สขุภาพ: กลไกในการพัฒนาสงัคม”และไดพ้บว่าการศึกษาเรื่องการสื่อสารสุขภาพที่ปรากฎอยู่ใน
ประเทศไทยมักจะเริ่มจากการศึกษาปัญหาสุขภาพที่อาจน าไปสู่งการเกิดปัญหาหรือวาระ
สาธารณะที่เก่ียวกบัสขุภาพและมีสื่อเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการแสวงหาค าตอบ ซึ่งการสื่อสาร
สุขภาพมักจะมีจุดเริ่มตน้จากความสนใจศึกษาปัญหาสุขภาพในลักษณะเก่ียวขอ้งสัมพันธ์กับ
ปัจจยัทางสงัคม ซึ่งจะเป็นตวัแปรก่อใหเ้กิดปัญหาต่อสภาวะสขุภาพของคนไทย ซึ่งจะน าไปสู่การ
คน้พบองคค์วามรูเ้พื่อการแกไ้ขปัญหาไม่ว่าจะเป็นความรูใ้หม่หรือความรูเ้ดิมก็ดี  โดยการสื่อสาร
สขุภาพนัน้มีความส าคญัต่อการสรา้งองคค์วามรูแ้ก่ประชาชนซึ่งจะสามารถแกไ้ขปัญหาสขุภาพได้
ตัง้แต่ในระดบัเล็กจนถึงปัญหาระดบัใหญ่  

เขมจิรา ทองสม(2553) ไดศ้ึกษาเรื่อง“การสื่อสารสขุภาพของสถานีโทรทัศนท์ีวีไทย”
โดยศกึษาแนวคิดในการน าเสนอรายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาในดา้นสขุภาพของช่องโทรทศันท์ีวีไทย 
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(ThaiPBS)โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานี2คนและผู้ผลิตรายการสุขภาพ 5รายการ ได้แก่ 
รายการคนสูโ้รค รายการสถานีอนามัย รายการขบวนการไรพุ้ง รายการชีวิตที่ออกแบบได้และ
รายการเพชฌฆาติเงียบ ซึ่งพบว่าแนวคิดในการด าเนินงานของผูบ้ริหารสถานีโทรทศันน์ัน้เนน้ให้
เกิดประโยชนแ์ก่ภาคประชาชน และเนน้ใหเ้กิดขอ้มลูข่าวสารที่หลากหลายและเชื่อถือไดเ้หมาะสม
ส าหรบัประชาชนที่จะน าไปดแูลสขุภาพของตนเอง และไดพ้บว่าในการผลิตรายการทางสขุภาพนัน้
มีปัญหาจากในดา้นการน าเสนอขอ้มลูวิชาการทางการแพทยเ์นื่องจากขอ้จ ากดัทางดา้นวิชาชีพซึ่ง
ท าใหก้ระบวนการผลิตรายการเกิดความลา่ชา้และไม่สามารถผลิตไดท้นัในเวลาที่ก าหนด  

ศรีรฐั ภกัดีรณชิต(2556) ไดศ้ึกษาเรื่อง“การวิเคราะหเ์นือ้หาของนิตยสารดา้นสขุภาพ
ไทย”โดยศึกษานิตยสารสุขภาพในช่วงรอยต่อของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) และ ฉบบัที่ 11  (พ.ศ.2555-2559)จ านวน 4 เล่ม เล่มละ 4 ฉบบัไดแ้ก่  1)นิตยสารชีว
จิต  2)นิตยสารHealth today 3)นิตยสารMen’s Health 4)นิตยสาร Women’s Healthรวมทัง้หมด
16ฉบับและได้แบ่งเกณฑ์การจัดประเภทเนือ้หาออกเป็น4ประเภทดว้ยกันได้แก่ 1.เนือ้หาดา้น
ส่งเสริมสุขภาพ 2.เนือ้หาดา้นการป้องกันโรค 3.เนือ้หาดา้นการฟ้ืนฟูสุขภาพ และ 4.เนือ้หาดา้น
การรกัษา ผลจากการศึกษาพบว่าในนิตยสารของไทยส่วนใหญ่มีเนือ้หารูด้า้นสุขภาพประเภท
ส่งเสริมสขุภาพในประมาณมากที่สดุรองลงมาคือ การป้องกัน การรกัษา และการฟ้ืนฟูตามล าดับ 
และพบความแนวโนม้ของเนือ้หาในนิตยสารจะเป็นการใหค้วามรูด้า้นการออกก าลงักายมากที่สดุ  

จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ , สันทัด ทองรินทร ์, วิทยาธร ท่อแก้ว (2559)ได้ศึกษาเรื่อง 
“การพฒันารายการโทรทศันเ์พื่อผูส้งูอายุ”โดยการสมัภาษณค์นจ านวน 30 คน ที่เ ก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตรายการโทรทศันเ์พื่อผูส้งูอายุซึ่งพบว่ารายการเพื่อผูส้งูอายุมีแนวโนม้ที่จะมีเพิ่มขึน้เนื่องจาก
สงัคมไทยก าลงัจะกา้วสู่สงัคมสงูอายุโดยมีปัจจยัที่ส  าคญั 3 ประการไดแ้ก่ 1)การเพิ่มปริมาณของ
ผูสู้งอายุ 2)นโยบายของสถานีโทรทัศน ์3)การขยายกลุ่มอายุของผูช้ม และจากการส ารวจความ
ต้องการรายการโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง 400 คนจากจังหวัด กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
นครราชสีมา นครสวรรค ์ชลบุรี และ สงขลา ซึ่งไดพ้บว่าผูสู้งอายุชอบดูรายการโทรทัศนป์ระเภท 
ความรู ้ข่าวสาร และความบนัเทิง เนื่องจากข่าวสารที่ไดจ้ากสื่อโทรทศันน์ัน้รวดเร็วมากกว่าการรบั
ข่าวสารจากหนงัสือพิมพแ์ละวิทยุ  

เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ(2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง “การเปิดรบั ความรู ้ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูช้มรายการต่อดิจิทลัทีวี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยท าการศึกษา
การเปิดรบั ความรู ้ทัศนคติและพฤติกรรมของผูช้มรายการต่อดิจิทัลทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผ่านการท าแบบส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึน้ไป จาก
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การส ารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ นิยมเปิดรบัชมโทรทศัน์ในช่วงเวลา 18:01-22:00 น. โดย
สถานีโทรทศันท์ี่เปิดมากที่สดุคือช่วง 3HD และช่อง 7HD    

อดิพล เอือ้จรสัพนัธุ์(2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชส้ื่อของกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น 
เอ็กซแ์ละเจ็นเนอเรชั่นวาย” โดยท าการศึกษาพฤติกรรมการใชส้ื่อของกลุ่มตัวอย่าง 800 คน โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มเจ็นเนอเรชั่นวายคือผูม้ีอายุระหว่าง 18 – 34 ปี และ กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น 
เอ็กซ ์คือผูม้ีอายุ 39 – 53 ปี โดยศึกษาใน ผลการศึกษาพบว่า ทัง้สองกลุ่มใชม้ือถือเป็นอุปกรณ์
หลกัในการเขา้ถึงข่าวสาร รองลงมาคือ คอมพิวเตอร ์และ โทรทัศนต์ามล าดับ ช่วงเวลากลุ่มเจ็น
เนอเรชั่นวายนิยมใชส้ื่อมากที่สุด รอ้ยละ85.75 ช่วงเวลา 21:01 – 24:00 น. รองลงมา รอ้ยละ
83.50ช่วง 18:01-21:01 น. นอกจากนีย้งัพบว่ากลุ่ม เจ็นเนอเรชั่น วาย มีการใชส้ื่อในช่วง เชา้เวลา 
09:01 – 12:00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 12:01 – 15:00 น. อยู่ที่ รอ้ยละ49.23  และ รอ้ยละ45.25 
ตามล าดบั ในขณะที่กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ รอ้ยละ97มีการเขา้ถึงสื่ออยู่ในช่วง 18:01-21:01 น. 
รองลงมา รอ้ยละ86.25 ช่วงเวลา 21:01 – 24:00 น. ส าหรบัการใชส้ื่อในช่วงเช้าเวลา 09 :01 – 
12:00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 12:01 – 15:00 น. อยู่ที่ รอ้ยละ15.50  และ รอ้ยละ12.00 ตามล าดับ  
ซึ่งเมื่อเทียบกนักลุ่มเจ็นเนอเรชั่นวายจะความหลากหลายในดา้นช่วงเวลาการใชส้ื่อมากกว่ากลุ่ม
เจ็นเนอเรชั่นเอ็กซ ์ โดยรูปแบบสื่อที่  เจ็นเนอเรชั่นวายชื่นชอบมากที่สุดได้แก่ รอ้ยละ91.25 สื่อ
สงัคมออนไลนร์องลงมา คือ รอ้ยละ76 โทรทศัน ์และรอ้ยละ73.25เว็บไซด ์สื่อที่กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น
เอ็กซช์อบที่สดุ รอ้ยละ96.50คือ โทรทศัน ์และรอ้ยละ 91.25 หนงัสือพิมพ ์โดยทัง้สองกลุม่ใหค้วาม
เชื่อถือข่าวสารจากโทรทศันม์ากที่สดุรองลงมาคือหนงัสือพิมพ ์ 

งานวิจัยในต่างประเทศ 
Burzyñska;Binkowska-Bury;andJanuszewicz (2015) ได้ท าก า ร  ศึ กษ าผล ดี

ผลเสียของการใหข้อ้มลูสขุภาพผ่านสื่อโดยทศันโ์ดยศึกษาจากขอ้มูลงานวิจยัเก่ียวกบัสื่อโทรทศัน์
จากงานวิจัยจ านวน 47 ชิน้ ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับการสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อโทรทัศนจ์ากการศึกษา
พบว่าในงานวิจยัทางดา้นสื่อโทรทศันโ์ดยจากงานวิจยัสามารถแบ่งขอ้มลูของสื่อโทรทศันอ์อกเป็น 
8 กลุม่ไดแ้ก่  

1.ขอ้มลูสขุภาพในละคร/ซีรี่ย ์ 
2.ขอ้มลูสขุภาพในรายการทอลค์โชว ์ 
3.รายการข่าวสขุภาพ  
4.โทรทศันก์บัพฤติกรรมเชิงกายภาพและโภชนาการ 
5.โทรทศันก์บัสารเสพยติ์ด  
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6.โทรทศันก์บัขอ้มลูโรคมะเรง็และโรคต่างๆ  
7.โทรทศันก์บัการประชาสมัพนัธข์อ้มลูสขุภาพ  
8.การศกึษา  
โดยพบว่าขอ้มลูสขุภาพที่มาจากซีรี่ยน์ัน้คนเขา้ถึงไดง้่ายและมีเรตติง้สงูการรูปแบบ

อ่ืนแต่ว่าขอ้มูลอาจจะมีความผิดพลาดไดค่้อนขา้งง่าย ขอ้มูลสุขภาพจากรายการทอลค์โชวเ์ป็น
ขอ้มูลที่สามารถชักจูงคนฟังได้ง่ายแต่ว่ามีโอกาสให้ข้อมูลผิดพลาดได้ค่อนข้างสูง ข้อมูลจาก
รายการข่าวสุขภาพเป็นขอ้มูลที่มีมากที่สุดในอเมริกา แต่เนือ้หาขอ้มูลนั้นมีความเขา้ใจยากจน
อาจจะน าไปสู่ความสบัสนได ้และพบว่ารายการโทรทัศนก์บัการประชาสมัพันธข์อ้มลูสขุภาพเช่น
รายการกีฬาไม่ไดม้ีส่วนในการท าใหผู้ช้มมีสุขภาพดีขึน้ อีกทัง้เนือ้หาในโทรทศันก์็พบว่ามีการสูบ
บุหรี่มากกว่าสื่ออ่ืน แต่ในดา้นการประชาสัมพันธ์ดา้นสุขภาพกลับพบว่าโทรทัศนส์ามารถช่วย
ป้องกันปัญหาสุขภาพของคนในจ านวนมากไดดี้ และการประชาสมัพันธ์จะยังถูกพูดถึงในระยะ
หนึ่งแมว้่าจะไม่ไดป้ระชาสมัพนัธแ์ลว้ก็ตาม 

Davis ; et al. (2016) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  “Does Digital Video Advertising 
Increase Population-Level Reach of Multimedia Campaigns? Evidence From the 2 0 1 3 
Tips From Former Smokers Campaign” โดยศึกษาการประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการ Tips 
form former smoker โดยเปรียบเทียบระหว่างการประชาสมัพนัธโ์ครงการดว้ยการใชส้ื่อออนไลน ์
และ สื่อโทรทศัน ์ในการประชาสมัพนัธโ์ครงการในประเทศสหรฐัอเมริการผ่านทางสื่อออนไลนแ์ละ
สื่อโทรทัศนโ์ดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสามกลุ่มได้แก่  1.กลุ่มที่ประชาสัมพันธ์ทั้งสองสื่อใน
ปรมิาณที่เท่ากนั  กลุม่ที่เพิ่มการใชส้ื่อออนไลนป์ระชาสมัพนัธ ์และ 3 กลุ่มที่เพิ่มการใชส้ื่อโทรทศัน์
ประชาสมัพนัธ ์จากนัน้สุ่มตวัอย่างจากทั่วประเทศจ านวน 15,400คน เพื่อท าการสอบถามว่าเคย
เห็นสื่อประชาสมัพนัธช์ิน้นีจ้ากสื่อใด ซึ่งผลที่ไดพ้บว่าการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลนส์ามารถ
เขา้ถึงผูค้นโดยใชค่้าใชจ้่ายที่นอ้ยกว่าสื่อโทรทศันส์ามารถเพิ่มยอดการเขา้ถึงของผูช้มไดร้อ้ยละ6.6 
นอ้ยกว่าการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อโทรทศันท์ี่เพิ่มยอดการเขา้ถึงไดร้อ้ยละ8.6 สาเหตทุี่สื่อโทรทศัน์
สามารถเขา้ถึงผูค้นไดใ้นปริมาณที่มากกว่าเนื่องจากในประเทศสหรฐัอเมริกามีกลุ่มผูใ้ชง้านสื่อ
โทรทัศน์ในจ านวน 285ล้านคนแต่สื่อออนไลน์มีผู ้ใช้งานเพียง 146ลา้นคน และจากการศึกษา
พบว่าในกลุ่มที่เพิ่มการใชส้ื่อออนไลนป์ระชาสมัพนัธม์ีเพียงรอ้ยละ 2.3ของกลุ่มตวัอย่างที่เห็นการ
รณรงค์ผ่านทางสื่อออนไลน์เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น จึงสรุปได้ว่าในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สขุภาพสื่อโทรทศันแ์ละสื่อออนไลนต่์างช่วยสง่เสรมิซึ่งกนัและกันแต่สื่อโทรทศันเ์ป็นสื่อที่เหมาะสม
ในการใชเ้ป็นช่องทางหลกัส าหรบัประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคใ์นดา้นสขุภาพเนื่องจากสื่อโทรทศันม์ี
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ผู้ชมในปริมาณที่มากกว่าท าให้เข้าถึงคนในในจ านวนที่มากกว่าสื่อออนไลน์ โดยสื่อออนไลน์
เหมาะส าหรบัน ามาช่วยสง่เสรมิใหผู้ค้นเขา้ถึงขอ้มลูไดดี้ยิ่งขึน้เพราะมีตน้ทนุที่ต  ่ากว่า  
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวิจัยเรื่อง “การน าเสนอเนื ้อหารายการสุขภาพของโทรทัศน์ในประเทศไทย”เป็น
การศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา  
(Content Analysis) ดว้ยแบบบนัทึกขอ้มูล  (Coding Sheet) มีวัตถุประสงคเ์พื่อวิเคราะหเ์นือ้หา
ดา้นสุขภาพที่น าเสนอรายการสุขภาพในเดือน มกราคม -  มิถุนายน ปี 2562 ของช่องโทรทัศนท์ี่
ด  าเนินการในเชิงธุรกิจกบัช่องโทรทัศนส์าธารณะแต่ละช่องโทรทัศนว์่าเป็นไปในลกัษณะใด  เป็น
การน าเสนอโรคในกลุม่ใดและมีเนือ้หาแตกต่างกนัอย่างไร 

1.การออกแบบการวิจยั 
2.ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 
5.การสรา้งเครื่องมือวิจยั 
6.วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
7.การวิเคราะหข์อ้มลูและการน าเสนอขอ้มลู 
8.สถิติที่ใชใ้นการวิจยั 

การออกแบบการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสรุปในการ

วิจยัดงันี ้
1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้หา จากเอกสารทางวิชาการ ต ารา

วารสาร  บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. รวมรวมรายการโทรทศันท์ี่ออกอากาศในเดือน มกราคม 2562 - เดือน มิถนุายน 2562 

จากช่องโทรทศันใ์นประเภทบริการสาธารณะ และ ประเภทบริการทางธุรกิจที่ไดร้บัความนิยมสูง
ที่สดุ (Rating)ในแต่ละประเภท 

3. ท าการวิเคราะหป์ระเภทรายของรายการ ประเภทขององค์ความรูด้้านสุขภาพและ
เนือ้หาดา้นสขุภาพ จากนัน้บนัทกึลงในแบบบนัทกึขอ้มลู 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อรายการโทรทศันจ์ากช่องโทรทศันใ์นระบบดิจิทลั 
กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นการใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง         

( Purposive sampling ) โดยเลือกช่องโทรทัศนจ์ านวน 2 ช่องจากช่องโทรทัศนท์ั้งหมด 26 ช่อง 
โดยเลือกศึกษารายการสขุภาพจากช่องโทรทัศนท์ี่ไดร้บัความนิยมสูงสดุ (rating) จากNelson ใน
เดือนมกราคม - มิถนุายน 2562 ในกลุ่มช่องโทรทศันส์าธารณะจ านวน 1 ช่อง และ ช่องโทรทศันท์ี่
เป็นช่องบรกิารทางธุรกิจจ านวน 1 ช่องรวมเป็น 2 ช่องโทรทศันก์ลุม่ตวัอย่างมีดงันี ้

1. ประเภทบรกิารสาธารณะ  
2. ประเภทช่องบรกิารทางธุรกิจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลรายการของสถานีโทรทัศน์ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 – 

มิถุนายน 2562โดยใชข้อ้มูลผังรายการที่ทางช่อง ระบุไวใ้นเว็บไซตท์างการของช่อง และใชก้ารดู
รายการยอ้นหลงัจากเว็บไซตข์องทางสถานีและทางช่อง Youtube ของทางสถานี หรือของบรษิัทที่
ผลิตรายการดงักลา่ว 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้แก่ แบบบันทึกข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์เนือ้หาของ

รายการโทรทศันด์า้นสขุภาพต่อไป โดยมีการจ าแนกเนือ้หาดงันี ้ 
1.ในแต่ละช่องโทรทัศน์มีรายการสุขภาพในจ านวนเท่าใด โดยบันทึกความถ่ีเป็น

จ านวนรายการที่ออกใน  1 อาทิตย ์หน่วยในการวิเคราะหเ์ป็นความถ่ี  (Frequency)  
2.ช่วงเวลาที่แต่ละช่องโทรทศันน์ าเสนอเนือ้หารายการสขุภาพ หน่วยในการวิเคราะห์

เป็นช่วงเวลาที่รายการสุขภาพออกอากาศ และหน่วยระบุจ านวนเป็นความถ่ี  (Frequency) ที่
ออกอากาศใน 1 อาทิตย ์ 

3.รายการโทรทัศนท์ี่มีเนือ้หาสุขภาพนิยมน าเสนอในประเภทของรายการโทรทัศน์
แบบใดโดยบนัทกึความถ่ีเป็นจ านวนรายการโดยแบ่งออกเป็น 9 ประเภทไดแ้ก่  

3.1 ละคร 
3.2 รายการตลก 
3.3 รายการเรียลลิตี ้
3.4 รายการเกมโชว ์
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3.5 รายการวาไรตี ้
3.6 รายการดนตร ี
3.7 รายการข่าว 
3.8 รายการสารคดี 
3.9 รายการกีฬา 

4.รายการสุขภาพแต่ละเทปไดน้ าเสนอองคค์วามรูด้า้นสุขภาพในดา้นใดโดยบนัทึก
ความถ่ีตามจ านวนครัง้ที่น าเสนอเนือ้หาในแต่ละประเด็น หน่วยในการวิเคราะหเ์ป็นรายประเภท
ของชิน้งาน (item) และหน่วยระบุจ านวนเป็นความถ่ี  (Frequency) โดยแบ่งประเภทของสุขภาพ
ออกเป็น 4 ดา้นคือ 

4.1.ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ 
4.2.ดา้นการปอ้งกนั 
4.3.ดา้นการรกัษา 
4.4.ดา้นการฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ  

5.รายการสุขภาพที่เลือกมาในแต่ละตอนนั้นน าเสนอเนือ้หาสุขภาพในดา้นใดโดย
บันทึกความถ่ีตามจ านวนครัง้ที่น าเสนอเนือ้หาในแต่ละประเด็น หน่วยในการวิเคราะหเ์ป็นราย
ประเภทของชิน้งาน (item) และหน่วยระบุจ านวนเป็นความถ่ี  (Frequency) โดยแบ่งประเภท
ออกเป็น 11 ประเภทคือ 

5.1ระบบปกคลมุรา่งกาย (Integumentary system) 
5.2 ระบบโครงกระดกู (Skeletal system)  
5.3 ระบบกลา้มเนือ้ (Muscular system)  
5.4 ระบบประสาท (Nervous system)  
5.5 ระบบต่อมไรท้่อ (Endocrine system)  
5.6 ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)  
5.7 ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ (Urinary system)  
5.8 ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)  
5.9 ระบบน า้เหลือง (Lymphatic system)  
5.10 ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system)  
5.11 ระบบสืบพนัธุ ์(Reprodutive system) 



  35 

การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
การด าเนินการวิจัยในครั้งนี ้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณโดยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา  

(Content Analysis) ดว้ยแบบบนัทกึขอ้มลู  (Coding Sheet) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1.การวิเคราะหเ์นือ้หา 

1.1.ศกึษาแนวทางการวิเคราะหเ์นือ้หา 
1.2.ก าหนดขอบเขตและท าการจัดแบ่งประเภทรายการและประเภทขององค์

ความรู ้
1.3.น าแนวทางการวิเคราะห์เนือ้หาน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อ

พิจารณาตรวจสอบและปรบัปรุงใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 
1.4.น าแนวทางการวิเคราะหเ์นือ้หาปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

เพื่อพิจารณาประเด็นที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั รวมถึงความถูกตอ้งเหมาะสม และ
ปรบัปรุงแกไ้ขทางดา้นภาษาตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

2.แบบบนัทกึขอ้มลู 
2.1 ศกึษาวิธีการสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลู 
2.2 ก าหนดขอบเขตและท าการจดัแบ่งของรายการและประเภทขององคค์วามรู ้
2.3น าแบบบนัทกึขอ้มลูที่สรา้งเสร็จแลว้น าเสนอแก่อาจารยท์ี่ปรกึษาการวิจยัเพื่อ

พิจารณาตรวจสอบและไปปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 
2.4น าเสนอแบบบันทึกข้อมูลแก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการการสอนใน

ระดบัอดุมศกึษาตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 

การวิเคราะหข์้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
ผู้วิจัยน าเสนอผลงานวิจัยครัง้นี ้โดยใช้ตัวเลขทางสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์รายการ

สขุภาพ เพื่อที่จะแสดงใหเ้ห็นรูปแบบและลกัษณะของเนือ้หารายการสุขภาพที่แต่ละช่องโทรทศัน์
น าเสนอโดยใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มลูโทรทศันด์งันี ้

การวิเคราะหข์้อมูล 
1.จ านวนของรายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาสขุภาพในช่องโทรทศันป์ระเภทบรกิารทางธุรกิจ

และช่องโทรทศันส์าธารณะ 
2.ช่วงเวลาที่น าเสนอรายการโดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequencies) เพื่อน าเสนอ

ใหเ้ห็นภาพรวม 
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3.ประเภทของรายการที่มีเนือ้หาสุขภาพโดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequencies) 
และการค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage)และมีการจัดล าดับเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพรวม
ทัง้หมด 

4.ประเภทขององค์ความรูใ้นรายการที่มีเนื ้อหาสุขภาพโดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies) และการค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage)และมีการจัดล าดับเพื่อเปรียบเทียบ
ใหเ้ห็นภาพรวมทัง้หมด 

5.เนื ้อหาสุขภาพที่รายการในแต่ละตอนได้น าเสนอโดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies) และการค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage)และมีการจัดล าดับเพื่อเปรียบเทียบ
ใหเ้ห็นภาพรวมทัง้หมด 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครัง้นี ้สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ หาค่าความถ่ี  (Frequency) ค่ารอ้ยละ(Percentage) เพื่ออธิบายขอ้มูลเบือ้งตน้
ของกลุม่ตวัอย่างการน าเสนอเนือ้หารายการสขุภาพของโทรทศันใ์นประเทศไทย 

การน าเสนอข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าเสนอผลงานชิน้นีใ้นลกัษะของตวัเลขสถิติที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หาประกอบ

กบัการพรรณาเพื่อใหเ้ห็นภาพลกัษณะของเนือ้หาที่แต่ช่องโทรทศันน์ าเสนอและเปรียบเทียบความ
แตกต่างในการน าเสนอของสื่อโทรทัศนป์ระเภทบริการทางสาธารณะและสื่อโทรทัศนใ์นประเภท
บรกิารทางธุรกิจโดยประเด็นที่จะน าเสนอมีดงัต่อไปนี ้

1.จ านวนรายการโทรทัศนท์ี่น าเสนอในช่องโทรทัศนป์ระเภทบริการสาธารณะและ
บรกิารทางธุรกิจว่าแต่ละช่องโทรทศันม์ีปรมิาณแตกต่างมากนอ้ยอย่างไร 

2.ปริมาณความถ่ีของการน าเสนอรายการที่มีเนือ้หาสุขภาพในโทรทัศน์ประเภท
บรกิารสาธารณะและบรกิารทางธุรกิจ 

3.ปริมาณของรูปแบบรายการที่น าเสนอว่ามีการน าเสนอในแต่ละประเภทมากนอ้ย
เพี ย งใดโดยใช้ตารางแจกแจงความ ถ่ี  (Frequencies) และการค านวณ หาค่าร้อยละ 
(Percentage)และมีการจดัล าดบัเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพรวมทัง้หมด 

4.องค์ความรูท้ี่น าเสนอในรายการสุขภาพแต่ละรายการว่าแต่ละรายการมีองค์
ความรูท้ี่ ใช้น าเสนอในประเภทใดบ้างโดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequencies) และการ
ค านวณหาค่ารอ้ยละ (Percentage)และมีการจดัล าดบัเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพรวมทัง้หมด 
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5.ประเด็นเนือ้หาสขุภาพที่รายการแต่ละรายการน ามาน าเสนอในแต่ละตอนน าเสนอ
เรื่องใดบ้างโดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequencies) และการค านวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage)และมีการจดัล าดบัเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพรวมทัง้หมด 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจยั 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะหเ์นือ้หาสขุภาบนสื่อโทรทศัน ์โดยผูว้ิจยัได้
แบ่งการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 5 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 ปริมาณความถ่ีของรายการโทรทัศนท์ี่มีเนือ้หาสุขภาพในช่องโทรทัศน์
ประเภทบรกิารทางธุรกิจและช่องโทรทศันส์าธารณะ 

สว่นที่ 2 ปรมิาณความถ่ีของช่วงเวลาน าเสนอรายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาสขุภาพ 
สว่นที่ 3 ปรมิาณความถ่ีของรูปแบบรายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาสขุภาพ 
สว่นที่ 4 ปริมาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูด้า้นสขุภาพใน

รายการโทรทศัน ์
ส่วนที่ 5 ปริมาณความถ่ีเนือ้หาสุขภาพที่รายการโทรทัศน์ไดน้ าเสนอในแต่ละ

รายการ 

ส่วนที ่1 ปริมาณความถ่ีของรายการโทรทัศนท์ีม่ีเนื้อหาสุขภาพในช่องโทรทัศนป์ระเภท
บริการทางธุรกิจและช่องบริการสาธารณะ 

ตาราง 2 แสดงปรมิาณเรตติง้ (Rating)เฉลี่ยของช่องโทรทศันใ์นเดือน มกราคม ถึง มิถนุายน 2562 

อันดับ ช่องโทรทัศน ์ หมายเลขช่อง ประเภท เรตติง้ 

1 7 HD 35 บรกิารทางธุรกิจ 1.845 

2 3 HD 33 บรกิารทางธุรกิจ 1.199 
3 MONO29 29 บรกิารทางธุรกิจ 0.798 

4 เวิรค์พ็อยท ์ทีว ี 23 บรกิารทางธุรกิจ 0.697 

5 One 31 บรกิารทางธุรกิจ 0.543 
6 Thairat TV 32 บรกิารทางธุรกิจ 0.426 
7  8 27 บรกิารทางธุรกิจ 0.309 
8 Amarin TV HD 34 บรกิารทางธุรกิจ 0.307 
9 3 SD 28 บรกิารทางธุรกิจ 0.305 
10 PPTV 36 บรกิารทางธุรกิจ 0.193 
11 SPRING 26 26 บรกิารทางธุรกิจ 0.184 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

อันดับ ช่องโทรทัศน ์ หมายเลขช่อง ประเภท เรตติง้ 

12 NATION TV 22 บรกิารทางธุรกิจ 0.181 
13 MCOT HD 30 บรกิารทางธุรกิจ 0.152 
14 GMM 25 25 บรกิารทางธุรกิจ 0.134 
15 True 4 U 24 บรกิารทางธุรกิจ 0.110 
16 Voice TV 21 บรกิารทางธุรกิจ 0.087 
17 Thai PBS 3 บรกิารสาธารณะ 0.068 
18 3 Family 13 บรกิารทางธุรกิจ 0.058 
19 New 18 18 บรกิารทางธุรกิจ 0.044 
20 TNN 16 16 บรกิารทางธุรกิจ 0.028 
21 Bright TV 20 บรกิารทางธุรกิจ 0.026 
22 ททบ.5 1 บรกิารสาธารณะ 0.025 
23 MCOT Family 14 บรกิารทางธุรกิจ 0.021 
24 NBT 2 บรกิารสาธารณะ 0.018 
25 Spring News 19 บรกิารทางธุรกิจ 0.012 

ที่มา: https://www.tvdigitalwatch.com/25-rating-compare2018-2019/ 
(TVDigitalWatch.  2562) 

ตารางที่ 2 จากผลการส ารวจเรตติง้ของบรษิัท Nelson ผูว้ิจยัไดท้ าการเลือกช่องที่ไดร้บัเร
ตติง้อนัดบั 1 จาก ช่องโทรทศันป์ระเภทบรกิารทางธุรกิจ และ ประเภทบรกิารสาธารณะ จากเรตติง้
รายการของช่องโทรทัศนจ์ านวน 25 ช่อง เพื่อจะท าการตรวจสอบรายการโทรทัศน์  จ านวน 2 ช่อง
ดงันี ้ 

1.ช่อง 7HD ไดเ้รตติง้ 1.845 สงูสดุในกลุม่ บรกิารทางธุรกิจ    
2.ช่อง Thai PBS ไดเ้รตติง้ 0.068 สงูสดุในกลุม่ บรกิารสาธารณะ  
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ตาราง 3 แสดงจ านวนรายการสขุภาพจากช่อง 7HD และ ช่อง ThaiPBS 

เดือน ช่องโทรทัศน ์ จ านวนรายการ
ทัง้หมด 

จ านวนรายการที่
มีเนือ้หาสุขภาพ 

คิดเป็นร้อยละ 

มกราคม 7HD 81 2 2.46 
 ThaiPBS 85 2 2.35 

กมุภาพนัธ ์ 7HD 81 2 2.46 
 ThaiPBS 86 2 2.32 

มีนาคม 7HD 75 2 2.66 

 ThaiPBS 90 2 2.22 
เมษายน 7HD 74 2 2.70 

 ThaiPBS 91 2 2.19 
พฤษภาคม 7HD 79 2 2.53 

 ThaiPBS 92 2 2.17 
มิถนุายน 7HD 73 2 2.73 

 ThaiPBS 94 2 2.12 

 
จากการตรวจสอบเนือ้หารายการโทรทัศน์จากช่อง 7 HDและช่อง ThaiPBS  พบว่ามี

รายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาสขุภาพจ านวน 2 รายการเท่ากนัดงันี ้
1.ช่อง 7 HD รายการ การแพทยก์า้วหนา้ 
2.ช่อง 7 HD รายการ พบหมอศิรริาช 
3.ช่อง ThaiPBS รายการ คนสูโ้รค 
4.ช่อง ThaiPBS รายการ ขขยบั  
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ส่วนที ่2 ปริมาณความถ่ีของช่วงเวลาน าเสนอรายการโทรทัศนท์ีม่ีเนือ้หาสุขภาพ 

ตาราง 4 แสดงปรมิาณความถ่ีการน าเสนอรายการสขุภาพในโทรทศัน ์

ช่อง รายการ วันและเวลาออกอากาศออกอากาศ จ านวนตอน จ านวนชว่งรายการ 

7HD การแพทย์
กา้วหนา้ 

วนัเสาร ์ 04:30น. - 04:40น. - 1 ช่วง 

7HD พบหมอศิรริาช วนัอาทิตย ์ 15:30น. – 15:35น. 24 1 ช่วง 
ThaiPBS ข ขยบั วนัจนัทร ์– ศกุร ์

วนัเสาร ์– อาทิตย ์
16:55น.– 17:00น. 
05:55 น.– 06:00น. 

161 1 ช่วง 

ThaiPBS คนสูโ้รค วนัองัคาร - ศกุร ์ 15:05น. – 15:30น. 90 3 ช่วง จ านวน 4 ตอน 
4 ช่วง จ านวน 86 ตอน 

 
ตารางที่ 4 จากการตรวจสอบเนือ้หารายการโทรทัศนจ์ากช่อง 7 HDและช่อง ThaiPBS  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 พบว่ามีรายการโทรทัศน์ที่มีเนือ้หาสุขภาพ
จ านวน 4 รายการ โดยแบ่งออกดงันี ้

1.ช่อง 7HD จ านวน 2 รายการไดแ้ก่ รายการการแพทยก์้าวหน้า และ รายการพบ
หมอศิรริาช 

1.1รายการการแพทยก์า้วหน้า โดยออกอากาศทุกเสารเ์วลา 04:30 – 04:40 น. 
แต่เนื่องจากไม่สามารถหาขอ้มลูของรายการที่บนัทกึเอาไวไ้ดจ้ึงไดน้ าออกจากการศกึษาในครัง้นี ้

1.2รายการพบหมอศิริราช โดยออกอากาศทุกวนัอาทิตยเ์วลา 15:30 -15:35 น. 
มีจ านวนตอนที่ออกอากาศในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน จ านวน 24 ตอน โดยใน 1 ตอน
มีช่วงรายการทัง้หมด 1 ช่วง เวลาเนือ้หารายการ 3 นาที 

2.ช่อง Thai PBS จ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่รายการ คนสูโ้รค และ รายการ ขขยบั 
2.1รายการ ข ขยับ ออกอากาศทุกวัน โดยวันจันทร ์- ศุกร ์ออกอากาศเวลา 

16:55 – 17:00น . และ วันเสาร์-อาทิตย์ ออกอากาศในเวลา 05:55-06:00 มีจ านวนตอนที่
ออกอากาศในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายนจ านวน 161 ตอนโดยใน 1 ตอนมีช่วงรายการ
ทัง้หมด 1 ช่วง เวลาเนือ้หารายการ 5นาที 30วินาที 
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2.2รายการคนสูโ้รค ออกอากาศทุกวันอังคาร - ศุกร ์เวลา 15:05 – 15:30น. มี
จ านวนตอนที่ออกอากาศในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน จ านวน 90 ตอนโดยใน 1 ตอนมี
ช่วงรายการทัง้หมด 4 ช่วง เวลาเนือ้หารายการรวม 25นาที 

ส่วนที ่3 ปริมาณความถ่ีของรูปแบบรายการโทรทัศนท์ีม่ีเนือ้หาสุขภาพ 

ตาราง 5 แสดงปรมิาณความถ่ีของรูปแบบรายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาสขุภาพ 

รายการ รูปแบบรายการ ร้อยละ 

พบหมอศิรริาช รายการสารคดี 33 

ข ขยบั รายการกีฬา 33 

คนสูโ้รค รายการวาไรตี ้ 33 

 
ตารางที่ 5 จากการวิเคราะหค์วามถ่ีของรูปแบบรายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาสขุภาพพบว่า

มีรูปแบบรายการโทรทศัน ์ดงันี ้รายการพบหมอศิริราชเป็นรายการรูปแบบรายการสารคดี คิดเป็น
รอ้ยละ 33 , รายการ ข ขยับ เป็นรายการรูปแบบกีฬา คิดเป็นรอ้ยละ 33 ,รายการ คนสู้โรคเป็น
รายการรูปแบบวาไรตี ้คิดเป็นรอ้ยละ 33 
  



  43 

ส่วนที ่4 ปริมาณความถ่ีขององคค์วามรู้ทีใ่ช้ในการน าเสนอความรู้ด้านสุขภาพในรายการ
โทรทัศนใ์นแต่ละตอน 

ตาราง 6 แสดงปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการพบ
หมอศิริราชในแต่ละตอน 

องคค์วามรู้ทีใ่ช้ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ 6 25.00 
ดา้นการป้องกนั 4 16.67 
ดา้นการรกัษา 12 50.00 

ดา้นการฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ 1 4.17 
ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพ 1 4.17 

รวม 24 100 

 
ตารางที่ 6 จากการวิเคราะหค์วามถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพใน

รายการพบหมอศิรริาช 24 ตอน พบว่ามีปรมิาณเนือ้หาสขุภาพเรียงจากมากไปนอ้ยดงันี ้ 
อนัดับ 1 องคค์วามรูด้า้นการรกัษาจ านวน 12 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 50 ของเนือ้หาที่

น าเสนอ  
อนัดบัที่ 2 องคค์วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพจ านวน 6 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 25 ของ

เนือ้หาที่น าเสนอ  
อันดับที่ 3 องค์ความรูด้า้นการป้องกันจ านวน 4 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 16 .67 ของ

เนือ้หาที่น าเสนอ และ  
อันดับที่ 4 และ 5 องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพ และ ไม่มีเนือ้หาสุขภาพ มี

จ านวนอย่างละ 1 ตอน คิดเป็นรอ้ยละ 4.17 ของเนือ้หาที่น าเสนอ 
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ภาพประกอบ 1 ปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการพบ
หมอศิริราช 

ตาราง 7 แสดงปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการข.ขยบั 

องคค์วามรู้ทีใ่ช้ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ 117 72.67 

ดา้นการป้องกนั 12 7.45 

ดา้นการรกัษา 25 15.53 

ดา้นการฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ 6 3.73 

ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพ 1 0.62 

รวม 161 100 

 
จากการวิเคราะหค์วามถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการข.

ขยบั 161 ตอน พบว่ามีปรมิาณเนือ้หาสขุภาพเรียงจากมากไปนอ้ยดงันี ้ 
อนัดบั 1 องคค์วามรูด้า้นการดา้นการส่งเสริมสขุภาพจ านวน 117 ตอน คิดเป็น รอ้ย

ละ 72.67 ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

องคค์วามรูด้า้นสง่เสริม
สขุภาพ

องคค์วามรูด้า้นการปอ้งกนั องคค์วามรูด้า้นการรกัษา องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟู ไม่มีเนือ้หาสขุภาพ
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อันดับที่ 2 องคค์วามรูด้้านการรกัษาจ านวน 25 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 15.53 ของ
เนือ้หาที่น าเสนอ  

อันดับที่ 3 องค์ความรูด้า้นการป้องกันจ านวน 12 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 7.45 ของ
เนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 4 องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟูดแูลสขุภาพจ านวน 6 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 3.73 
ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อันดับที่5 ไม่มีเนือ้หาสุขภาพ มีจ านวน 1 ตอน คิดเป็นรอ้ยละ 0.62 ของเนือ้หาที่
น าเสนอ 

 

 

ภาพประกอบ 2 ปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการ ข 
ขยบั 

 
  

องคค์วามรูด้า้นสง่เสริม
สขุภาพ

องคค์วามรูด้า้นการปอ้งกนั องคค์วามรูด้า้นการรกัษา องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟู ไม่มีเนือ้หาสขุภาพ
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ตาราง 8 แสดงปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการคนสู้
โรค ในช่วงที่ 1 ของรายการ 

องคค์วามรู้ทีใ่ช้ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ 36 40.00 

ดา้นการป้องกนั 35 38.89 

ดา้นการรกัษา 13 14.44 

ดา้นการฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ 5 5.56 

ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพ 1 1.11 

รวม 90 100 

 
ตารางที่ 8 จากการวิเคราะหค์วามถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพใน

รายการคนสูโ้รคพบว่าในช่วงที่ 1 ของรายการมีจ านวน 90 ตอน มีปริมาณเนือ้หาสขุภาพเรียงจาก
มากไปนอ้ยดงันี ้ 

อนัดบั 1 องคค์วามรูด้า้นการดา้นการสง่เสรมิสขุภาพจ านวน 36 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 
40.00 ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อันดับที่ 2 องคค์วามรูด้า้นการป้องกันจ านวน 35 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 38.89 ของ
เนือ้หาที่น าเสนอ  

อันดับที่  3 องค์ความรูด้้านการรกัษาจ านวน 13ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 14.44 ของ
เนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 4 องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟูดแูลสขุภาพจ านวน 5 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 5.56 
ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 5 ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพจ านวน 1 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 1.11 ของเนือ้หาที่
น าเสนอ  
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ภาพประกอบ 3 ปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการ คนสู้
โรค ช่วงที่ 1 

 
 

  

1

6

13

35

36

ไม่มีเนือ้หาสขุภาพ

องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟู

องคค์วามรูด้า้นการรกัษา

องคค์วามรูด้า้นการปอ้งกนั

องคค์วามรูด้า้นสง่เสริมสขุภาพ

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพ

ในรายการ คยสูโ้รคช่วงที่ 1
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ตาราง 9 แสดงปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการคนสู้
โรค ในช่วงที่ 2 ของรายการ 

องคค์วามรู้ทีใ่ช้ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ 38 42.22 

ดา้นการป้องกนั 12 13.33 

ดา้นการรกัษา 12 13.33 

ดา้นการฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ 6 6.67 

ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพ 22 24.44 

รวม 90 100 

 
ตารางที่ 9 จากการวิเคราะหค์วามถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพใน

รายการคนสูโ้รคในช่วงที่ 2 ของรายการมีจ านวน 90 ตอน พบว่ามีปริมาณเนือ้หาสขุภาพเรียงจาก
มากไปนอ้ยดงันี ้ 

อนัดบั 1 องคค์วามรูด้า้นการดา้นการสง่เสรมิสขุภาพจ านวน 38 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 
42.22 ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 2 ไม่มีเนือ้หาดา้นสุขภาพโดยมีจ านวน 22 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 24.44 ของ
เนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 3 องคค์วามรูด้า้นการรกัษา และ องคค์วามรูด้า้นการป้องกนัโดยจ านวน 12
ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 13.33 ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 4 องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟูดแูลสขุภาพจ านวน 6 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 6.67 
ของเนือ้หาที่น าเสนอ  
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ภาพประกอบ 4 ปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการ คนสู้
โรค ช่วงที่ 2 
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ตาราง 10 แสดงปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการคนสู้
โรค ในช่วงที่ 3 ของรายการ 

องคค์วามรู้ทีใ่ช้ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ 36 40.45 

ดา้นการป้องกนั 6 6.74 

ดา้นการรกัษา 16 17.98 

ดา้นการฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ 3 3.37 

ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพ 28 31.46 

รวม 89 100 

 
ตารางที่ 10 จากการวิเคราะหค์วามถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพ

ในรายการคนสูโ้รคในช่วงที่ 3 ของรายการ มีจ านวน 89 ตอน พบว่ามีปริมาณเนือ้หาสขุภาพเรียง
จากมากไปนอ้ยดงันี ้ 

อนัดบั 1 องคค์วามรูด้า้นการดา้นการสง่เสรมิสขุภาพจ านวน 34 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 
40.45 ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 2 ไม่มีเนือ้หาดา้นสุขภาพโดยมีจ านวน 28 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 31.46 ของ
เนือ้หาที่น าเสนอ  

อันดับที่  3 ด้านการรักษาจ านวน 16 ตอน คิดเป็น ร้อยละ 17.98 ของเนื ้อหาที่
น าเสนอ  

อันดับที่  4 องค์ความรูด้้านการป้องกันจ านวน 6 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 6.74 ของ
เนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดับที่ 5 องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพจ านวน 3 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 3.4 
ของเนือ้หาที่น าเสนอ  
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ภาพประกอบ 5ปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการ คนสู้
โรค ช่วงที่ 3 

ตาราง 11 แสดงปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการคนสู้
โรค ในช่วงที่ 4 ของรายการ 

องคค์วามรู้ทีใ่ช้ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ 25 33.33 

ดา้นการป้องกนั 33 44.00 

ดา้นการรกัษา 11 14.67 

ดา้นการฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ 5 6.67 

ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพ 1 1.33 

รวม 75 100 
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ตารางที่ 11 จากการวิเคราะหค์วามถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพ
ในรายการคนสูโ้รคในช่วงที่ 4 ของรายการมีจ านวน 75 ตอน พบว่ามีปริมาณเนือ้หาสุขภาพเรียง
จากมากไปนอ้ยดงันี ้ 

อนัดบั 1 องคค์วามรูด้า้นการดา้นการป้องกนัจ านวน 33 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 44.00 
ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 2 องคค์วามรูด้า้นการส่งเสริมสขุภาพโดยมีจ านวน 25 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 
33.33 ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อันดับที่ 3 องคค์วามรูด้า้นการรกัษาโดยมีจ านวน 11 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 14.67 
ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 4 องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟูดแูลสขุภาพจ านวน 5 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 6.67 
ของเนือ้หาที่น าเสนอ  

อนัดบัที่ 5 ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพจ านวน 1 ตอน คิดเป็น รอ้ยละ 1.33 ของเนือ้หาที่
น าเสนอ  

 

 

ภาพประกอบ 6ปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการ คนสู้
โรค ช่วงที่ 4 
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ภาพประกอบ 7 ปรมิาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูส้ขุภาพในรายการ คนสู้
โรคทัง้หมด 
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ส่วนที ่5 ปริมาณความถ่ีเนือ้หาสุขภาพที่รายการโทรทัศนไ์ด้น าเสนอในแต่ละรายการ 

ตาราง 12  แสดงปรมิาณความถ่ีของเนือ้หาสขุภาพในรายการพบหมอศิรริาช 

เนือ้หาสุขภาพทีน่ าเสนอ จ านวน ร้อยละ 

ระบบปกคลมุร่างกาย (Integumentary system) 2 8.33 

ระบบโครงกระดกู (Skeletal system)  3 12.50 

ระบบกลา้มเนือ้ (Muscular system)  0 0.00 

ระบบประสาท (Nervous system)  4 16.67 

ระบบต่อมไรท้่อ (Endocrine system)  0 0.00 

ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)  4 16.67 

ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ (Urinary system)  0 0.00 

ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)  4 16.67 

ระบบน า้เหลือง (Lymphatic system)  0 0.00 

ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system)  2 8.33 

ระบบสืบพนัธุ ์(Reprodutive system) 3 12.50 

ไม่ไดม้ีเนือ้หาเจาะจงที่ระบบใดระบบหน่ึง 1 4.17 

ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพ 1 4.17 

รวม 24 100 

 
ตารางที่  12 จากการวิเคราะห์ความถ่ีของเนื ้อหาสุขภาพที่รายการ พบหมอศิริราช

น าเสนอจ านวน 24 ตอน พบว่ามีการน าเสนอเนือ้หาเรื่องต่างๆในรายการ 24 ครัง้ มีเนือ้หาสขุภาพ
จ านวน 23 ครัง้และไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพจ านวน 1 ครัง้ เรียงจากมากไปนอ้ยดงันี ้ 
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อนัดับ 1 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับ ระบบประสาท (Nervous system) , ระบบไหลเวียน
โลหิต (Circulatory system) และ ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)   จ านวนอย่างละ 
4 ครัง้ คิดเป็น รอ้ยละ 16.67 

อันดับที่ 2 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับ ระบบโครงกระดูก (Skeletal system) และ ระบบ
สืบพนัธุ ์(Reprodutive system)  จ านวนอย่างละ 3 ครัง้ คิดเป็น รอ้ยละ 12.50 

อันดับที่ 3 เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับ ระบบปกคลุมร่างกาย (Integumentary system) 
และ ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system) จ านวนอย่างละ 2 ครัง้ คิดเป็น รอ้ยละ 8.33 

อนัดับที่ 4 เนือ้หาที่ไม่ไดเ้จาะจงที่ระบบใดระบบหนึ่งจ านวน 1 ครัง้ คิดเป็น รอ้ยละ 
4.17 

โดยไม่มีการน าเสนอเนือ้หาสขุภาพจ านวน 1 ครัง้คิดเป็นรอ้ยละ 4.17 และไม่พบว่ามี
การน าเสนอเนื ้อหาในส่วนของ ระบบกล้ามเนื ้อ (Muscular system) และ ระบบน ้าเหลือง 
(Lymphatic system)  

 

 

ภาพประกอบ 8 แผนภมูิแสดงปรมิาณความถ่ีของเนือ้หาสขุภาพในรายการพบหมอศิรริาช 
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ตาราง 13 แสดงปรมิาณความถ่ีของเนือ้หาสขุภาพในรายการข ขยบั 

เนือ้หาสุขภาพทีน่ าเสนอ จ านวน ร้อยละ 

ระบบปกคลมุร่างกาย (Integumentary system) 0 0 

ระบบโครงกระดกู (Skeletal system)  6 3.73 

ระบบกลา้มเนือ้ (Muscular system)  155 96.27 

ระบบประสาท (Nervous system)  0 0 

ระบบต่อมไรท้่อ (Endocrine system)  0 0 

ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)  0 0 

ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ (Urinary system)  0 0 

ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)  0 0 

ระบบน า้เหลือง (Lymphatic system)  0 0 

ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system)  0 0 

ระบบสืบพนัธุ ์(Reprodutive system) 0 0 

ไม่ไดม้ีเนือ้หาเจาะจงที่ระบบใดระบบหน่ึง 0 0 

ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพ 0 0 

รวม 161 100 

 
ตารางที่  13 จากการวิเคราะห์ความถ่ีของเนื ้อหาสุขภาพที่รายการ ข ขยับ น าเสนอ

จ านวน 161 ตอน พบว่ามีการน าเสนอเนือ้หาเรื่องต่างๆในรายการ 24 ครัง้ เป็นเนือ้หาสุขภาพ
จ านวน 161 ครัง้ เรียงจากมากไปนอ้ยดงันี ้ 

อันดับ 1 เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับ ระบบกล้ามเนือ้ (Muscular system) จ านวน 155 
ครัง้ คิดเป็น รอ้ยละ 96.27 

อนัดับ 2 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับ ระบบโครงกระดูก (Skeletal system) จ านวน 6 ครัง้ 
คิดเป็น รอ้ยละ 3.73 
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โดย ไม่ พ บ ว่ ามี ก ารน า เส นอ เนื ้ อ ห าใน ส่ วน ของ  ระบบปกคลุ ม ร่า งกาย 
(Integumentary system), ระบบประสาท (Nervous system), ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine 
system), ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system), ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary system),
ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system),  และ ระบบสืบพนัธุ ์(Reprodutive system) 

 

ภาพประกอบ 9 แผนภมูิแสดงปรมิาณความถ่ีของเนือ้หาสขุภาพในรายการ ข ขยบั 
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ตาราง 14 แสดงปรมิาณความถ่ีของเนือ้หาสขุภาพในรายการคนสูโ้รค  

เนือ้หาสุขภาพทีน่ าเสนอ จ านวน ร้อยละ 

ระบบปกคลมุร่างกาย (Integumentary system) 12 3.49 

ระบบโครงกระดกู (Skeletal system)  34 9.88 

ระบบกลา้มเนือ้ (Muscular system)  74 21.51 

ระบบประสาท (Nervous system)  41 11.92 

ระบบต่อมไรท้่อ (Endocrine system)  2 0.58 

ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)  13 3.78 

ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ (Urinary system)  5 1.45 

ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)  14 4.07 

ระบบน า้เหลือง (Lymphatic system)  3 0.87 

ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system)  28 8.14 

ระบบสืบพนัธุ ์(Reprodutive system) 11 3.20 

ไม่ไดม้ีเนือ้หาเจาะจงที่ระบบใดระบบหน่ึง 57 16.57 

ไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพ 50 14.53 

รวม 344 100.00 

 
ตารางที่ 14 จากการวิเคราะห์ความถ่ีของเนือ้หาสุขภาพที่รายการ คนสู้โรค น าเสนอ

จ านวน 90 ตอน พบว่ามีการน าเสนอเนือ้หาเรื่องต่างๆในรายการ 344 ครัง้ เป็นเนือ้หาสุขภาพ
จ านวน 294 ครัง้ และไม่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพจ านวน 50 ครัง้ เรียงจากมากไปนอ้ยดงันี ้ 

อนัดบั 1 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบั ระบบกลา้มเนือ้ (Muscular system) จ านวน 74 ครัง้ 
คิดเป็น รอ้ยละ 21.51 
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อนัดับ 2 เนือ้หาที่ไม่ไดม้ีเนือ้หาเจาะจงที่ระบบใดระบบหนึ่งจ านวน 57 ครัง้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 16.57 

อันดับ 3 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับระบบประสาท (Nervous system)  41 ครัง้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 11.92 

อนัดับ 4 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัระบบโครงกระดกู (Skeletal system) 34 ครัง้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 9.88 

อนัดบั 5 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินอาหาร (Digestive system) 28 ครัง้ คิด
เป็น รอ้ยละ 8.14 

อนัดบั 6 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)  14 ครัง้ 
คิดเป็น รอ้ยละ 4.07 

อันดับ 7 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)  13 ครัง้ 
คิดเป็น รอ้ยละ 3.78 

อันดับ 8 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับระบบปกคลุมร่างกาย ( Integumentary system) 12 
ครัง้ คิดเป็น รอ้ยละ 3.49 

อนัดบั 9 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัระบบสืบพนัธุ ์(Reprodutive system) 11 ครัง้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 3.20 

อนัดบั 10 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัระบบขบัถ่ายปัสสาวะ (Urinary system)  5 ครัง้ คิด
เป็น รอ้ยละ 1.45 

อนัดบั 11 เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัระบบน า้เหลือง (Lymphatic system)  3 ครัง้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 0.87 

อันดับ 12 เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับระบบต่อมไรท้่อ (Endocrine system)  2 ครัง้ คิด
เป็น รอ้ยละ 0.58 

โดยไม่มีการน าเสนอเนือ้หาสขุภาพจ านวน 50 ครัง้คิดเป็นรอ้ยละ 14.53 
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ภาพประกอบ 10 แผนภมูิแสดงปรมิาณความถ่ีของเนือ้หาสขุภาพในรายการ คนสูโ้รค 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจยั อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบการน าเสนอเนือ้หาสขุภาพของรายการโทรทศันใ์น
ประเทศไทย” ในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ท าการรวบรวมรายการโทรทัศนท์ี่มีเนือ้หาสุขภาพที่ออกอากาศในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 
2562 จากช่องโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัลที่ไดร้บัเรตติง้มากที่สุดในกลุ่มบริการสาธารณะ จ านวน 1 
ช่อง และ กลุ่มบริการธุรกิจ จ านวน 1 ช่อง รวมเป็นจ านวน 2 ช่อง โดยมีวตัถุงประสงคเ์พื่อน าเสนอ 
ปริมาณความถ่ี รูปแบบของรายการ รูปแบบองค์ความรูด้้านสุขภาพและเนื ้อหาของรายการ
สุขภาพที่น าเสนอผ่านโทรทัศน์ ทั้งนีผู้ว้ิจัยได้ด าเนินตามกระบวนการจนบรรลุโดยแบ่งผลการ
วิเคราะหอ์อกเป็น 3 สว่นดงันี ้

สว่นที่ 1 สรุปผลการวิจยั 
สว่นที่ 2 อภิปรายผลการศกึษา 
สว่นที่ 3 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัในอนาคต 

สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษารูปแบบการน าเสนอเนือ้หาสขุภาพของรายการโทรทศันใ์น

ประเทศไทย” จะแสดงใหเ้ห็นปรมิาณของรายการสขุภาพ ช่วงเวลาในการน าเสนอ รูปแบบรายการ
ที่น าเสนอ รูปแบบองคค์วามรูด้า้นสุขภาพและเนือ้หาของรายการที่น าเสนอ ของช่องโทรทัศนใ์น
รูปแบบสาธารณะและรูปแบบบริการทางธุรกิจ ผ่านรายการโทรทศัน ์3 รายการ ไดแ้ก่ รายการพบ
หมอศิริราช รายการ ขขยับ และ รายการคนสูโ้รค ซึ่งในการศึกษาครัง้นีแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 5 
สว่นดงัต่อไปนี ้ 

ส่วนที่  1 ปริมาณความถ่ีของรายการโทรทัศน์ที่มีเนื ้อหาสุขภาพในช่องโทรทัศน์
ประเภทบรกิารทางธุรกิจและช่องบรกิารสาธารณะ 

สว่นที่ 2 ปรมิาณความถ่ีของช่วงเวลาน าเสนอรายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาสขุภาพ 
สว่นที่ 3 ปรมิาณความถ่ีของรูปแบบรายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาสขุภาพ 
ส่วนที่ 4 ปริมาณความถ่ีขององคค์วามรูท้ี่ใชใ้นการน าเสนอความรูด้า้นสุขภาพใน

รายการโทรทศันใ์นแต่ละตอน 
สว่นที่ 5 ปรมิาณความถ่ีเนือ้หาสขุภาพที่รายการโทรทศันไ์ดน้ าเสนอในแต่ละรายการ 
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ส่วนที ่1 ปริมาณความถ่ีของรายการโทรทัศนท์ีม่ีเนื้อหาสุขภาพในช่องโทรทัศน์
ประเภทบริการทางธุรกิจและช่องบริการสาธารณะ 

จากช่องโทรทัศนจ์ านวน 25 ช่อง ทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกช่องโทรทศันท์ี่มีเรตติง้สงูที่สุดใน
กลุม่ช่องโทรทศันป์ระเภทบริการทางธุรกิจ และ ช่องโทรทศันส์าธารณะจ านวนอย่างละ 1 ช่อง รวม 
2 ช่องไดแ้ก่ 

กลุม่บรกิารทางธุรกิจไดแ้ก่ช่อง 7 HD โดยไดร้บัเรตติง้ 1.845  
กลุม่ช่องบรกิารสาธารณะไดแ้ก่ช่อง Thai PBS โดยไดร้บัเรตติง้ 0.068 

ดา้นปริมาณรายการสุขภาพในช่องโทรทัศนจ์ากการตรวจสอบพบว่ามีรายการที่มี
เนือ้หาสุขภาพจ านวน 4 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 รายการจากช่องประเภทบริการทางธุรกิจ 
ไดแ้ก่รายการ การแพทยก์า้วหน้า และรายการ พบหมอศิริราช และ 2 รายการจากช่องประเภท
โทรทศันส์าธารณะ ไดแ้ก่รายการ ข ขยบั และ รายการ คนสูโ้รค   

 
ส่วนที ่2 ปริมาณความถ่ีของช่วงเวลาน าเสนอรายการโทรทัศนท์ีม่ีเนือ้หาสุขภาพ 

จากช่องโทรทัศนท์ี่น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ช่อง  ไดแ้ก่ช่อง 7HD และ ช่อง 
Thai PBS พบว่ามีการน าเสนอรายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาสขุภาพ รวมทัง้หมด 4 รายการดงันี ้  

รายการ การแพทยก์า้วหนา้ ออกอากาศทางช่อง 7 HD ทุกวนัเสาร ์เวลา 04:30
น. - 04:40น. ทางช่อง 7 HD แต่เนื่องจากรายการการแพทยก์า้วหน้าไม่ไดม้ีการบันทึกเอาไวบ้น
ช่องทางหลกัของช่องโทรทศันจ์ึงถกูน าออกจากการศึกษาครัง้นี ้

รายการ พบหมอศิริราช ออกอากาศทางช่อง 7 HD ทุกวนัอาทิตย ์เวลา 15:30น. 
– 15:35น. มีช่วงรายการจ านวน 1 ช่วงรายการ 

รายการ คนสู้โรค  ออกอากาศทางช่อง Thai PBS ทุกวัน อังคาร – ศุกร ์เวลา
15:05 – 15:30น. มีช่วงรายการจ านวน 3 ช่วงรายการ และเพิ่มขึน้มาเป็น 4 ช่วงรายการใน
ภายหลงั 

รายการ ข ขยับ  ออกอากาศทางช่อง Thai PBS ทุกวัน โดยวันจันทร ์- ศุกร ์
ออกอากาศเวลา 16:55น.– 17:00น. และ วนัเสาร ์- อาทิตยอ์อกอากาศเวลา05:55 น.– 06:00น. มี
ช่วงรายการจ านวน 1 ช่วงรายการ 

จึงสรุปไดว้่าช่วงเวลาที่ช่องโทรทัศนน์ิยมน าเสนอรายการเพื่อสขุภาพมีสองช่วงเวลา
คือเวลาในช่วง 03:01 – 06:00 น.  และ 15:01 – 18:00  
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ส่วนที ่3 ปริมาณความถ่ีของรูปแบบรายการโทรทัศนท์ีม่ีเนือ้หาสุขภาพ 
จากการวิเคราะห์ความถ่ีของรูปแบบรายการโทรทัศนท์ี่มีเนือ้หาสุขภาพพบว่ามี  3 

รูปแบบรายการโทรทศัน ์ดังนี ้รายการพบหมอศิริราชเป็นรายการรูปแบบรายการสารคดี , รายการ 
ข ขยบั เป็นรายการรูปแบบกีฬา, และรายการ คนสูโ้รคเป็นรายการรูปแบบวาไรตี ้ 

ส่วนที ่4 ปริมาณความถ่ีขององคค์วามรู้ทีใ่ช้ในการน าเสนอความรู้ด้านสุขภาพ
ในรายการโทรทัศนใ์นแต่ละตอน 

จากการวิเคราะหเ์นือ้หารายการโทรทัศนท์ี่มีเนือ้หาดา้นสุขภาพ 3 รายการ จ านวน
รวม 275 ตอน พบว่ารายการโทรทศันท์ี่มีเนือ้หาดา้นสขุภาพนิยมน าเสนอดว้ยองคค์วามรู ้ดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพมากที่สุด รองลงมาคือองคค์วามรูด้า้นการป้องกัน ดา้นการรกัษา และดา้นการ
ฟ้ืนฟตูามล าดบัเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการจะเป็นดงันี ้

รายการพบหมอศิริราช องค์ความรูท้ี่น าเสนอมากที่สุดคือองคค์วามรูด้้านการ
รกัษา รองลงมาเป็น องคค์วามรูด้า้นการส่งเสริมสุขภาพ องคค์วามรูด้า้นการป้องกัน และ องค์
ความรูด้า้นการฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ ตามล าดบั  

 

ภาพประกอบ 11 องคค์วามรูท้ี่น าเสนอในรายการ พบหมอศิรริาช 

 
  

  

สง่เสริมสขุภาพ
25%

ปอ้งกนั
17%

รกัษา
50%

ฟ้ืนฟู
ไม่มีเนือ้หาสขุภาพ

4%

องคค์วามรูท้ี่น  าเสนอในรายการ พบหมอศิรริาช

สง่เสริมสขุภาพ

ปอ้งกนั

รกัษา

ฟ้ืนฟู

ไม่มีเนือ้หาสขุภาพ
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รายการ ขขยบั องคค์วามรูท้ี่น าเสนอมากที่สดุคือองคค์วามรูด้า้นการสง่เสรมิ
สขุภาพ รองลงมาเป็น องคค์วามรูด้า้นการรกัษา องคค์วามรูด้า้นการปอ้งกนั และองคค์วามรูด้า้น
การฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพตามล าดบั 

 

ภาพประกอบ 12 องคค์วามรูท้ี่น าเสนอในรายการ ข ขยบั 

รายการคนสูโ้รค องคค์วามรูท้ี่น าเสนอมากที่สุดคือองคค์วามรูด้า้นการส่งเสริม
สขุภาพ รองลงมาเป็น องคค์วามรูด้า้นการป้องกนั องคค์วามรูด้า้นการรกัษา และ องคค์วามรูด้า้น
การฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ ตามล าดบั  

 

ภาพประกอบ 13องคค์วามรูท้ี่น าเสนอในรายการ คนสูโ้รค 

สง่เสริมสขุภาพ
73%

ปอ้งกนั
7%

รกัษา
15%

ฟื้นฟู ไม่มีเนือ้หาสขุภาพ
1%

องคค์วามรูท้ี่น  าเสนอในรายการ ข ขยบั

สง่เสริมสขุภาพ

ปอ้งกนั

รกัษา

ฟ้ืนฟู

ไม่มีเนือ้หาสขุภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ
39%

ป้องกัน
25%

รักษา
15%

ฟื้นฟู
6%

ไม่มีเนื้อหาสุขภาพ
15%

องคค์วามรูท้ี่น  าเสนอในรายการ คนสูโ้รค

สง่เสริมสขุภาพ

ปอ้งกนั

รกัษา

ฟ้ืนฟู

ไม่มีเนือ้หาสขุภาพ
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ส่วนที ่5 ปริมาณความถ่ีเนือ้หาสุขภาพที่รายการโทรทัศนไ์ด้น าเสนอในแต่ละ
รายการ 

จากการวิเคราะหค์วามถ่ีเนือ้หาสุขภาพที่รายการน าเสนอในช่องโทรทัศนใ์นระบบ
ดิจิทัลจ านวน 3 รายการ ได้แก่รายการ พบหมอศิริราช รายการ ขขยับ และ รายการคนสู้โรค 
ในช่วง เดือนมกราคม - มิถุนายน สามารถแจกแจงความถ่ีเนือ้หาสุขภาพที่แต่ละรายการนิยม
น าเสนอไดด้งัต่อไปนี ้

รายการ พบหมอศิริราชมีจ านวน 24 ตอน โดยน าเสนอตอนละ 1 ช่วงรายการ  
เนือ้หาสขุภาพที่น าเสนอเรียงจากล าดบัมากไปนอ้ยมีดงันี ้เนือ้หาที่ถูกน าเสนอมากที่สดุคือเนือ้หา
ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต และ ระบบทางเดินหายใจ  

รายการ ข ขยบั เนือ้หาสขุภาพที่น าเสนอมีจ านวน 161 ตอน โดยน าเสนอตอนละ 
1 ช่วงรายการ เนือ้หาที่น าเสนอมากที่สุดคือเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับระบบกลา้มเนือ้ รองลงมาคือ 
ระบบโครงกระดกู  

รายการ คนสูโ้รค เนือ้หาสขุภาพที่น าเสนอมีจ านวน 90 ตอน โดยน าเสนอตอนละ 
3  ช่วงรายการจ านวน 4 ตอน และ 4 ช่วงรายการ จ านวน86 ตอน เนือ้หาสุขภาพที่น าเสนอมาก
ที่สดุคือ เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัระบบกลา้มเนือ้ รองลงมาคือเนือ้หาสขุภาพที่เนือ้หาที่ไม่ ไดม้ีเนือ้หา
เจาะจงที่ระบบใดระบบหนึ่ง และ เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับระบบประสาท ตามล าดับ โดยเป็นเพียง
รายการเดียวในรายการที่น ามาเป็นกลุม่ตวัอย่างที่น าเสนอเนือ้หาครบทุกระบบที่ไดก้ล่าวมา 

อภปิรายผล 
1 ปริมาณความถ่ีของรายการโทรทัศนท์ีม่ีเนื้อหาสุขภาพในช่องโทรทัศนป์ระเภท

บริการทางธุรกิจและช่องบริการสาธารณะ 
ช่องโทรทัศน์ที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ได้จากการเลือกช่องที่ ได้รับ เรตติ ้ง

(Ratting) สูงที่สุดในกลุ่มช่องบริการสาธารณะและช่องบริการทางธุรกิจในช่วงเดือน มกราคม - 
มิถุนายน 2562 อย่างละ 1 ช่อง เป็นจ านวนรวม 2 ช่อง โดยอา้งอิงมาจากการส ารวจเรตติง้ของ 
บริษัท เอจีบี นีลเส็น  (ประเทศไทย) ช่องโทรทศันท์ี่ไดร้บัเรตติง้สงูสดุในกลุ่มบรกิารทางธุรกิจไดแ้ก่
ช่อง 7HD และช่องที่ได้รบัเรตติง้สูงสุดในกลุ่มช่องบริการสาธารณะไดแ้ก่ช่อง Thai PBS ความ
นิยมในช่องโทรทศันส์าธารณะนัน้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของส านกังานศนูยว์ิจยัและใหค้ าปรกึษา
แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(2562: 3-22)  ในขณะที่ความนิยมการรบัชมช่องโทรทัศนใ์นกลุ่ม
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บริการทางธุรกิจกลบัไม่เท่ากันเนื่องจากความแตกต่างของวิธีการเก็บขอ้มูลซึ่งวิธีที่ บริษัท เอจีบี 
นีลเส็น  (ประเทศไทย) ใชใ้นการเก็บขอ้มูลผ่านการดึงขอ้มลูผ่านสายโทรศพัทแ์บบ Online วันต่อ
วนัจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2,400 หลงัคาเรือน ต่างกบัส านกังานศนูยว์ิจยัและใหค้ าปรกึษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท์ี่ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการการท าแบบส ารวจประชากรจ านวน 
10,000 ครวัเรือน ซึ่งความแตกต่างของการเก็บขอ้มูลสองวิธีนีส้่งผลใหจ้ านวนเรตติง้ที่ไดอ้อกมา
แตกต่างกนัออกไปตามแต่ละวิธีการเก็บขอ้มลู โดยทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชข้อ้มลูเรตติง้จากบริษัท เอ
จีบี นีลเส็น  (ประเทศไทย) เนื่องจากเป็นวิธีการเก็บข้อมูลโดยดึงขอ้มูลตรงจากโทรทัศนท์ี่ผูช้ม
ก าลงัรบัชมอยู่นัน้มีโอกาสไดข้อ้มลูที่ถกูตอ้งมากกว่า ประกอบกบับรษิัทที่ท าขอ้มลูเรตติง้ใหก้บัช่อง
โทรทศันใ์นประเทศไทยมาอย่างยาวนานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523จนถึงปัจจุบนั  (www.nielsentam.tv.  
2561)  

 

ภาพประกอบ 14 แผนภมูิ เรตติง้รายการโทรทศัน ์ช่อง 7HD,3HD และ Mono 29  ตัง้แต่ปี 2556 – 
2561 

ที่มา:  ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์(2562) 
 

ช่องโทรทศันป์ระเภทบริการทางธุรกิจเป็นช่องโทรทศันป์ระเภทที่ไดเ้รตติง้สงูในกลุ่ม
ช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลโดยช่องโทรทัศน์เหล่านี ้เป็นช่องโทรทัศน์ที่ เน้นน าเสนอเนื ้อหาใน

2556 2557 2558 2559 2560 2561

ช่อง 7 HD 3.833 3.194 2.742 2.315 2.114 1.827

ช่อง 3 HD 2.798 2.445 1.941 1.6 1.348 1.331

ช่อง Mono 29 0 0.059 0.301 0.536 0.702 0.853
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เรตติง้รายการโทรทศันป์ระเภทบรกิารทางธุรกิจ 3 อนัดบัแรก

ช่อง 7 HD ช่อง 3 HD ช่อง Mono 29
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ประเภทที่คนสนใจเป็นหลักโดยแต่ละช่องก็มีรายการและวิธีการน าเสนอเพื่อจะดึงดูดใจผูช้มที่
แตกต่างกันออกไปตามนโยบายของแต่ละช่อง ซึ่งช่อง 7 HD ก็เป็นโทรทัศน์ช่องหนึงในกลุ่ม
โทรทศันป์ระเภทบริการทางธุรกิจ โดยช่อง 7HD เนน้น าเสนอเนือ้หาประเภท ละคร ละครพืน้บา้น 
และ กีฬา โดยมีฐานคนดอูยู่ในกลุ่มคนในต่างจงัหวดัมากกว่าในกรุงเทพฯ และโดยช่วงอายุที่นิยม
ดชู่อง 7HD มากที่สดุคือช่วงวยั 50 ปี ขึน้ไป  (ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน.์  2562: 46-49)  

โดยจ านวนรายการสขุภาพจากการตรวจสอบรายการโทรทัศนใ์นช่อง 7HD พบว่ามี
จ านวน 2 รายการไดแ้ก่ รายการ การแพทยก์า้วหนา้ และรายการ พบหมอศิรริาช 

 

ภาพประกอบ 15 แผนภมูิ เรตติง้รายการโทรทศัน ์ช่อง Thai PBS,NBT และ ททบ.5  ตัง้แต่ปี 2556 
– 2561 

ที่มา:  ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์(2562) 

ช่องโทรทัศนป์ระเภทบริการทางสาธารณะนั้นเมื่อดูในภาพรวมจะพบว่าเรตติง้ของ
ช่องโทรทัศนใ์นประเภทนีน้อ้ยกว่าช่องโทรทัศนใ์นกลุ่มบริการทางธุรกิจ ช่องโทรทัศนใ์นกลุ่มนีจ้ะ
เนน้น าเสนอเนือ้หาที่พัฒนาสงัคมตามจุดประสงคข์องแต่ละช่อง ช่องโทรทัศนป์ระเภทนีจ้ะไดร้บั
เงินสนบัสนุนจากภาครฐั ซึ่งช่อง Thai PBS ก็เป็นหนึ่งในช่องโทรทัศนใ์นกลุ่มนี ้โดยช่อง Thai PBS 
ไดร้บัเงินสนบัสนุนในการผลิตรายการจากเงินภาษีดา้นสรุาและยาสบู ช่องThai PBS เนน้น าเสนอ

2556 2557 2558 2559 2560 2561

 Thai PBS 0.293 0.224 0.116 0.082 0.072 0.081

NBT 0.146 0.126 0.052 0.035 0.036 0.019

ททบ.5 0.523 0.335 0.114 0.058 0.041 0.041
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เรตติง้รายการโทรทศัน ์ประเภทบรกิารสาธารณะ 3 อนัดบัแรก

 Thai PBS NBT ททบ.5
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เนื ้อหาประเภท รายการข่าวและรายการสารคดี โดยมีฐานคนดูอยู่ในกลุ่มคนกรุงเทพและ
ปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ และช่วงอายุที่นิยมดูช่อง Thai PBS มากที่สุดคือช่วงวัย 50 ปี ขึน้ไป
เช่นเดียวกับช่อง 7 HD  (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน.์  2562: 
102-103)โดยจ านวนรายการสุขภาพจากการตรวจสอบรายการโทรทศันใ์นช่อง Thai PBS  พบว่า
มีจ านวน 2 รายการไดแ้ก่ รายการ ข ขยบั และ รายการ คนสูโ้รค 

เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิเรตติง้ของช่องโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณธและ
ประเภทบริการทางธุรกิจจะพบว่ามีสิ่งที่ เหมือนกันคือ จ านวนเรตติง้ของช่องโทรทัศน์ทั้งสอง
ประเภทค่อยๆลดลงในแต่ละปีโดยมีสาเหตสุ  าคญั 2 ประการไดแ้ก่  

1 จ านวนช่องทีวีดิจิทัลที่มากขึน้จาก 6 ช่อง เป็น 26 ช่องเนื่องจากในปี 2557 ได้
มีการเริ่มตน้การใชง้านโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัลท าใหจ้ านวนช่องโทรทัศนจ์ากเดิมที่มี 6 ช่องเพิ่ม
ขึน้มาเป็น 26 ช่อง ท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัเพื่อแย่งชิงจ านวนผูช้มที่มากขึน้ซึ่งส่งผลใหช้่องโทรทศัน์
ทัง้หมดเรตติง้ลดต ่าลง (ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน.์  2562)  

2 การที่ผูค้นสามารถเขา้ถึงสื่ออินเทอรเ์น็ตไดม้ากขึน้ท าใหค้วามส าคัญของสื่อ
โทรทศันไ์ดถู้กลดทอนลงไปโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุต ่ากว่า 41 ปี พบว่ามีการใชง้านสื่อโทรทศันท์ี่
ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั โดยกลุ่มคนอายุ 24-41ปีมีการใชง้านสื่อโทรทศันใ์น1วนั อยู่เพียงรอ้ยละ 13 
และในกลุม่คนอายุนอ้ยกว่า 24 ปี มีการใชง้านสื่อโทรทศันอ์ยู่ที่รอ้ยละ6.1 ในขณะเดียวกนัจ านวน
ผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ก็ค่อยๆลดลงไปเช่นกันโดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2567 ปริมาณผู้ใช้งานสื่อ
โทรทัศนจ์ะลดลงจาก รอ้ยละ35.9 เหลือเพียงรอ้ยละ28.2 (ส านักงานศูนยว์ิจัยและใหค้ าปรกึษา
แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์  2562)  

จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการที่ช่องโทรทัศน์มีจ านวนเพิ่มมาขึน้นั้นท าให้สื่อ
โทรทศันแ์ต่ละช่องตอ้งท าการปรบัตวัเพื่อดึงดดูฐานคนดใูหม้ากยิ่งขึน้ และการที่กลุ่มคนที่อายุต ่า
กว่า 41 ปีลงไปมีการใชง้านสื่อโทรทศันน์อ้ยลงแสดงใหเ้ห็นถึงว่าในปัจจุบนัคนไม่ไดย้ึดติดกบัการ
รบัขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวแต่มีการเปิดรบัสื่ออ่ืนๆมากขึน้โดยเฉพาะสื่อ
ประเภทอินเทอรเ์น็ตตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคตวิธีการบรโิภคสื่อก็จะเปลี่ยนไปเช่นกนัดั่ง
เช่นทฤษฏี สื่อคือสารของมารแ์ชล แมคลฮูนั(McLuhan.  1964)  
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2 ช่วงเวลาน าเสนอรายการโทรทัศน์ทีม่ีเนือ้หาสุขภาพ 
จากการตรวจสอบรายการสุขภาพในช่องโทรทัศน์พบว่ามีจ านวน 4 รายการ โดย

แบ่งเป็น 2 รายการจากช่อง  7HD และ 2 รายการจากช่อง Thai PBS เมื่อแจกแจงช่วงเวลา
ออกอากาศของแต่ละช่องจะไดด้งันี ้

รายการในช่อง 7 HD มี 2 รายการไดแ้ก่  
1.รายการการแพทยก์า้วหนา้ ออกอากาศทุกเสารเ์วลา 04:30 – 04:40น. แต่

เนื่องจากรายการการแพทยก์า้วหนา้ไม่ไดม้ีการบนัทึกเอาไวบ้นช่องทางหลกัของช่องโทรทศันจ์ึงถูก
น าออกจากการศกึษาครัง้นี ้

2.รายการพบหมอศิรริาช โดยออกอากาศทกุวนัอาทิตยเ์วลา 15:30 -15:35น.  
รายการในช่อง Thai PBS ไดแ้ก่ มี 2 รายการไดแ้ก่  

1.รายการ คนสู้โรค  ออกอากาศทางช่อง Thai PBS ทุกวัน อังคาร – ศุกร ์
เวลา15:05 – 15:30น.  

2.รายการ ข ขยบั  ออกอากาศทางช่อง Thai PBS ทุกวนั โดยวนัจนัทร ์- ศกุร ์
ออกอากาศเวลา 16:55น.– 17:00น. และ วนัเสาร ์– อาทิตยอ์อกอากาศเวลา05:55 น.– 06:00น.  

จะเห็นไดว้่าจ านวนรายการที่น าเสนอในช่องโทรทัศนป์ระเภทบริการทางสาธารณะ
และประเภทบริการทางธุรกิจมีจ านวนเท่ากันคือ 2 รายการ แต่ความถ่ีในการน าเสนอของแต่ละ
รายการนัน้มีความแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั โดยช่องประเภทบรกิารสาธารณะจะมีความถ่ีในการ
น าเสนอรายการที่มากกว่าช่องประเภทบริการทางธุรกิจเนื่องจากวตัถุประสงคข์องการจดัท าช่อง
โทรทัศนป์ระเภทบริการทางสาธารณะนั้นมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อการเผยแพร่ความรูแ้ก่สงัคม ซึ่ง
ช่องไดม้ีการจดัสรรเวลาเอาไวเ้พื่อสนับสนุนใหเ้กิดรายการที่มีเนือ้หาส่งเสริมเนือ้หาในประต่างๆ
ตามนโยบายของช่องโทรทัศนส์าธารณะในแต่ละปีตัวอย่างเช่นช่อง Thai PBS ที่มีการจัดสดัส่วน
รายการในแต่ละประเภทเอาไว ้ดงัภาพประกอบที่ 13 
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ภาพประกอบ 16 ประมาณการสดัสว่นรายการของช่องโทรทศัน ์Thai PBS 

ที่มา คณะกรรมการบรหิารองคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(2562: 13) 

ในขณะที่ช่องโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจการน าเสนอเนือ้หานั้นจ าเป็นตอ้ง
สนใจเรื่องของเรตติง้ความนิยมของคนดทู าใหใ้นการน าเสนอรายการ ตอ้งค านึงถึงว่าผูช้มจะสนใจ
เนือ้หารายการที่น าเสนอไปมากหรือนอ้ยเพียงใดจึงท าใหร้ายการส่วนใหญ่ของช่องเป็นรายการใน
กลุม่ใหค้วามบนัเทิงแก่ผูช้ม 

ในดา้นของเวลาการน าเสนอเนือ้หาจากขอ้มลูที่ไดก้ล่าวมาจะพบว่าช่วงเวลาในการ
น าเสนอรายการโทรทัศน์ที่มีเนือ้หาสุขภาพนั้นน าเสนอใน 2 ช่วงเวลาคือช่วงเชา้เวลา 03:01 – 
06:00 น .  และช่วงบ่ายเวลา 15:01 – 18:00 น. เมื่ อน าช่วงเวลาที่ รายการออกอากาศมา
เปรียบเทียบงานศึกษาพฤติกรรมการใชส้ื่อ จะพบว่าช่วงเวลาที่รายการสขุภาพออกอากาศทัง้หมด
ลว้นไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนนิยมใชง้านสื่อโทรทัศน์ จากการศึกษาของ เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ 
(2559: 66) ไดร้ะบุว่าช่วงเวลา 02.01-06.00 น. และ 14.01-18.00 น. มีการรบัชมโทรทัศนอ์ยู่ที่ 
รอ้ยละ 1.3และ รอ้ยละ 7.7ตามล าดบั และจากการศกึษาของ อดิพล เอือ้จรสัพนัธุ ์(2561: 59-65) 
ระบุว่ากลุ่มหลักของผู้ชมสื่อโทรทัศน์เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัย 39 -53 ปี ซึ่งในช่วงเวลา 03:01 – 
06:00 น.  และ 15:01 – 18:00 น. กลุ่มคนเหล่านี ้มีใช้งานสื่อเพียง รอ้ยละ 8.50 และ รอ้ยละ 
10.25 ตามล าดับ จะแสดงใหเ้ห็นว่าช่วงเวลาที่รายการสุขภาพน าเสนอนนัน้ไม่ไดเ้ป็นช่วงเวลาที่

ข่าวสาร

54%รายการสารประโยชน์
/สาระบนัเทิง

33%

รายการเด็กและ
ครอบครวั

11%

สารประโยชนจ์ากสื่อพลเมือง
2%

ประมาณการสดัสว่นการออกอากาศตามประเภทรายการ
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คนนิยมในการดูโทรทัศน ์โดยจากรายงานจากสถิติการดูโทรทัศนข์องบริษัทนีลเส็นประเทศไทย
(MarketingOops!  2560) ไดร้ะบุเอาไวว้่าเวลาช่วงที่คนนิยมดโูทรทัศนท์ี่สดุอยู่ในช่วง 19:00 น. – 
21:00 น. เวลาที่รายการออกอากาศนัน้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกบัพฤติกรรมของคนดเูช่นกัน เพราะ
ถา้ช่วงเวลาที่รายการโทรทัศนอ์อกอากาศไม่สมัพันธ์กับช่วงเวลาที่คนดูโทรทัศนจ์ านวนคนก็จะดู
นอ้ยลง ซึ่งช่วงเวลาที่รายการออกอากาศนัน้ไม่ใช่ตัวตัดสินเพียงอย่างเดียวว่ารายการนัน้จะไม่มี
ผูร้บัชม การจะท าให้รายการโทรทัศน์ที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนไม่นิยมได้รบัความนิยมนั้นรายการ
โทรทัศน์รายการนั้นก็ต้องมีความน่าสนใจตัวอย่างเช่น รายการ ครวัคุณต๋อย ที่ออกอากาศใน
ช่วงเวลา 13.15 – 13.45 น. แต่ได้รบัเรตติง้ 1.414 ซึ่งสูงสุดช่อง 3HD ในการจัดเรตติง้รายการ
ประเภทวาไรตีป้ระจ าวนั (TV DIGITAL WATCH.  2561) ซึ่งตรงนีเ้องเป็นอปุสรรคใ์หญ่อย่างหนึ่ง
ของการจดัท ารายการสขุภาพในโทรทศันว์่าจะจดัท าอย่างไรใหน้่าสนใจ 

3 ปริมาณความถ่ีของรูปแบบรายการโทรทัศนท์ีม่ีเนื้อหาสุขภาพ 
จากการวิเคราะห์ความถ่ีของรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่มีเนื ้อหาสุขภาพพบว่ามี

รูปแบบรายการโทรทัศนอ์ยู่สามแบบ ตามแต่ละรายการไดแ้ก่ รายการพบหมอศิริราชเป็นรายการ
รูปแบบรายการสารคดี, รายการ ข ขยับ เป็นรายการรูปแบบกีฬา,รายการ คนสูโ้รคเป็นรายการ
รูปแบบวาไรตีโ้ดยแต่ละรายการมีรายละเอียดการน าเสนอดงัต่อไปนี ้ 

รายการพบหมอศิริราชจะเป็นการน าเสนอรายการในลกัษณะสารคดีสัน้ในเรื่อง
ของโรคภยัไขเ้จ็บผ่านการเลา่เรื่องโดยแพทยใ์นสาขาที่เก่ียวขอ้งกบัโรคนัน้ โดยวิธีการเล่าเรื่องของ
รายการพบหมอศิริราชจะให้ความรูส้ึกเหมือนก าลังไปพบกับหมอ ในการน าเสนอเนื ้อหาของ
รายการพบหมอศิรริาชแต่ละตอนจะเปิดรายการดว้ยการน าเสนอว่าโรคที่จะน ามาน าเสนอในครัง้นี ้
เกิดจากอะไร แล้วจะเล่าต่อในด้าน วิธีการตรวจโรค ขั้นตอนการรักษา และ วิธีการป้องกัน
ตามล าดบั ซึ่งการที่รายการ พบหมอศิริราช น าเสนอองคค์วามรูใ้นดา้นการรกัษาเป็นหลกัก็เป็นไป
ตามการออกแบบการน าเสนอรายการ ที่ตอ้งการใหผู้ช้มมีความรูค้วามเขา้ใจโรคและรบัรูว้ิธีการ 
ในการรกัษา 

รายการของรายการ ข ขยับ จะน าเสนอในลักษณะรายการกีฬาให้ความรูส้ึก
เหมือนก าลังออกก าลงักายกับผูฝึ้กสอนอยู่ โดยรายการจะเริ่มตน้จากการน าเสนอท่าออกก าลัง
กายที่จะใชใ้นวันนี ้หลงัจากนัน้จะเป็นการบอกเล่าโดยผูฝึ้กสอนว่าท่าออกก าลงักายที่ก าลงัจะท า
นั้นเป็นการออกก าลังกายที่ตรงไหนและมีส่วนช่วยในด้านใด มีจุดไหนที่ต้องระวังบา้งซึ่งการที่
รายการ ข ขยบั น าเสนอองคค์วามรูใ้นดา้นการส่งเสริมสขุภาพนัน้ก็เป็นไปตามการออกแบบการ
น าเสนอรายการ ที่เนน้ใหผู้ร้บัชมที่รา่งกายยงัคงแข็งแรงอยู่ไดร้กัษาสขุภาพที่ดีนีเ้อาไว ้
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รายการของรายการคนสูโ้รคจะเป็นไปในลกัษณะรายการวาไรตี ้ในแต่ละช่วงรายการ
จะมีการน าเสนอเนือ้หาที่แตกต่างกนัดว้ยพิธีกรที่แตกต่างกัน ช่วงจะใหค้วามรูส้ึกเหมือนเป็นการ
น าเสนอรายการแบบย่อย ๆ รายการหนึ่งโดยมีการน าเสนอความรูใ้นลกัษณะต่างๆ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1.การใหค้วามรูด้า้นสุขภาพ การใหค้วามรูด้า้นสขุภาพในรายการจะเป็นการให้
ความรูโ้ดยผูเ้ชี่ยวชาญเก่ียวกบัการดแูลตวัเองในโรคนัน้ เช่น ใหค้วามรูด้า้นการดแูละรกัษาฟันโดย
ทนัตแพทย ์การดูแลรกัษาดวงตาโดยจกัษุแพทยเ์ป็นตน้ โดยวิธีการน าเสนอความรูเ้หล่านี ้จะเป็น
การน าผูใ้หค้วามรูม้านั่งพูดคุยกับพิธีกรในรายการ และ อาจจะมีการเปิดตอบค าถามกับผูช้มใน
รายการที่ถามเขา้มาทางสื่อสงัคมออนไลน ์ถา้หากรายการในตอนนัน้เป็นการออกอากาศสด 

2การใหค้วามรูด้า้นอาหารสุขภาพ การใหค้วามรูด้า้นอาหารสุขภาพในรายการ
จะเป็นการน าเสนออาหารที่มีประโยชนต่์างๆ พรอ้มทัง้สูตรการท าอาหารชนิดนัน้ โดยวิทยากรจะ
ค่อยๆแนะน าส่วนผสมไปทีละอย่างว่าอันไหนมีประโยชนอ์ย่างไรแลว้ก็จะปรุงอาหารชนิดนั้นต่อ
หนา้ผูช้มรายการในหอ้งสง่ก่อนจะจบช่วงรายการดว้ยการน า 

3.การใหค้วามรูด้า้นการออกก าลงักาย การใหค้วามรูด้า้นการออกก าลังกายใน
รายการจะเป็นการออกก าลงักายในสองลกัษณะไดแ้ก่ การใหค้วามรูใ้นการออกก าลงักายดว้ยการ
วิ่งโดยจะแนะน าปัญหาและวิธีการเตรียมตวัต่างๆที่นกัวิ่งตอ้งท าก่อนจะออกไปว่ิง และอีกอย่างคือ
การให้ความรูด้า้นการออกก าลังกายประเภทโยคะโดยจะแนะน าท่าโยคะต่างๆพรอ้มทั้งสาธิต
วิธีการท าโยคะท่านัน้ๆไปในเวลาเดียวกนั  

4.เนือ้หาอ่ืนๆที่ไม่เก่ียวขอ้งกับสุขภาพ นอกจากการน าเสนอเนือ้หารายการดา้น
สุขภาพแล้วในรายการคนสู้โรคยังมีเนือ้หาส่วนอ่ืนๆที่เป็นเนื ้อหาที่ไม่ได้เก่ียวข้องด้านสุขภาพ
โดยตรง เช่น การพาผูสู้งวยัไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ และใหค้วามรูเ้ก่ียวกบักิจกรรมและ
สถานที่นัน้  

จากรายการสุขภาพทั้งสามรายการที่ไดก้ล่าวมาจะเห็นว่าวิธีการน าเสนอรายการ
สุขภาพของช่องโทรทัศน์ประเภทบริการทางสาธารณะและประเภทบริการทางธุรกิจมีความ
แตกต่างกนัพอสมควรโดยช่องโทรทัศนป์ระเภทสาธารณะนัน้จะมีการน าเสนอเนือ้หาสุขภาพดว้ย
รูปแบบที่หลากหลายกว่าช่องโทรทัศนป์ระเภทบริการทางธุรกิจ ถึงแม้จะเป็นการน าเสนอเรื่อง
สขุภาพในดา้นเดียวกนัก็ตาม 

เมื่อย้อนกลับไปพิจจารณาถึงช่วงเวลาออกอากาศของทั้งสามรายการ ที่ทั้งสาม
รายการนัน้มีช่วงเวลาออกอากาศในช่วงที่คนดนูอ้ยจึงอาจจะเขา้ใจไดว้่ารูปแบบรายการที่น าเสนอ
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นัน้ไม่ใช่รูปแบบที่นิยมเพราะหากมองในมมุมองของผูบ้รหิารสถานีโทรทศันโ์ดยเฉพาะจากมมุของ
สถานีโทรทัศนป์ระเภทธุรกิจ  รายการที่ควรจะจัดเอาไวใ้นเวลาที่คนนิยมดูโทรทัศนก์็ควรจะเป็น
รายการในกลุ่มที่คนนิยมด ูจากการส ารวจของ เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ (2559: 68) ไดร้ะบุว่า
เนือ้หาของรายการโทรทัศนท์ี่คนส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลชอบดูคือรายการประเภท
ละคร แต่เมื่อมองออกมาในภาพรวมของประเทศจากการศึกษาของ ส านักงานศูนยว์ิจัยและให้
ค าปรกึษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(2562: 5-19 ) พบว่ากลุม่คนส่วนใหญ่ของประเทศนิยมดู
รายการประเภทข่าวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งไดร้บัความนิยมอยู่ที่ รอ้ยละ 94.6โดยมีละครเป็น
อนัดบัรองลงมาอยู่ที่ รอ้ยละ 80.8 ในขณะที่รายการในกลุม่รายการสารคดีและรายการสขุภาพนัน้
มีความตอ้งการรบัชมอยู่ที่ รอ้ยละ 52.4 จากความนิยมเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นว่ารายการสุขภาพ ที่
น าเสนอเนือ้หาสขุภาพเพียงอย่างเดียวเป็นหลกัอาจจะไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการของผูช้ม การ
จะน าเสนอเนือ้หาทางดา้นสุขภาพผ่านทางช่องโทรทัศนน์ั้นอาจจะตอ้งปรบัการการน าเสนอให้
น่าสนใจขึน้โดยสอดแทรกเขา้ไปกบัเนือ้หาอ่ืนที่ผูช้มสนใจ เช่น เป็นช่วงหนึ่งของรายการข่าว หรือ 
สอดแทรกไปในละครเป็นตน้  

4 องคค์วามรู้ทีใ่ช้ในการส่ือสารสุขภาพ 
นอกจากรูปแบบรายการของสามรายการสขุภาพที่ไดน้ ามาเป็นกลุ่มตวัอย่างแลว้องค์

ความรูท้ี่น าเสนอในรายการสุขภาพทั้งสามรายการนั้นก็มีการน าเสนอที่แตกต่างกันไปตาม
จดุมุ่งหมายของแต่ละรายการ 

รายการพบหมอศิริราช เน้นน าเสนอองคค์วามรูใ้นรูปแบบขององคค์วามรูด้า้นการ
รกัษาเป็นหลกั รองลงมาคือองคค์วามรูด้า้นการส่งเสริมสขุภาพ  องคค์วามรูด้า้นการป้องกัน และ
องคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟูตามล าดับ การน าเสนอองคค์วามรูด้า้นสุขภาพในลกัษณะนี ้สอดคลอ้ง
กบัวิธีการน าเสนอรายการที่จะน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ  

รายการ ข ขยับ นัน้จะเนน้น าเสนอในองคค์วามรูด้า้นส่งเสริมสุขภาพเป็น รองลงมา
คือองค์ความรู้ด้านการรักษา องค์ความรู้ด้านการป้องกัน และความความรู้ด้านการฟ้ืนฟู
ตามล าดบั ซึ่งตรงกบัจดุประสงคข์องรายการที่เป็นรายการในประเภทกีฬาท าใหมุ้่งน าเสนอในเรื่อง
การออกก าลงักายเป็นหลกั 

ทางดา้นรายการ คนสูโ้รค ซึ่งเป็นรายการวาไรตีด้า้นสุขภาพโดยใน 1 ตอน จะมีช่วง
รายการแบ่งออกเป็น 3 – 4 ช่วงรายการ แต่ละช่วงรายการจะน าเสนอเนือ้หาสขุภาพที่แตกต่างกนั
ในหลากหลายดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นโภชนาการ ดา้นโรคภัยไขเ้จ็บ ดา้นการออกก าลงั เป็นตน้ มี
การน าเสนอองคค์วามรูส้ว่นใหญ่ส่วนใหญ่อยู่ในดา้นการสง่เสริมสขุภาพ โดยจากเนือ้หาทัง้หมดมี



  74 

การน าเสนอองคค์วามรูส้่วนใหญ่ดา้นส่งเสริมสุขภาพ รองลงมาคือการน าเสนอองคค์วามรูด้า้น
การปอ้งกนั องคค์วามรูด้า้นการรกัษา และองคค์วามรูด้า้นการฟ้ืนฟ ูตามล าดบั  

เมื่อน าสดัส่วนการน าเสนอองคค์วามรูท้ี่น าเสนอในรายการโทรทศันท์ัง้สามรายการ
มาจดัเรียงใหเ้ห็นภาพจะไดเ้ป็นตารางดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 17 สดัสว่นการน าเสนอความรูใ้นรายการสขุภาพ 

จะเห็นไดว้่าการน าเสนอเนือ้หารายการนัน้จะมีลกัษณะที่คลา้ยกนัโดยรายการ คนสู้
โรค และรายการ ข ขยับ จะเน้นไปในการน าเสนอเนือ้หาดา้นส่งเสริมสุขภาพเป็นหลกั ในขณะที่
รายการพบหมอศิริราชจะเนน้การน าเสนอเนือ้หาในดา้นการรกัษา แต่เนือ้หาที่ทกุรายการน าเสนอ
จะมีการน าเสนอเนือ้หาในประเภทส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และการรกัษา อยู่ปะปนกันไปมากก
นอ้ยแลว้แต่ลักษณะของรายการโดยที่ทั้งสามรายการจะมีการน าเสนอเนือ้หาประเภทการฟ้ืนฟู
นอ้ยที่สดุ  

ซึ่งการน าเสนอเนือ้หาสุขภาพโดยเนน้ใหม้ีการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลกันัน้เป็นการ
กระตุ้นเตือนให้หันมาดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่ตัวเองยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ ทั้งนีก้ารน าเสนอ
เนือ้หาในดา้นการส่งเสริมสขุภาพเป็นจ านวนมากและเป็นการช่วยท าใหย้อดผูป่้วยลดลงไดห้นทาง
หนึ่งเพราะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศนจ์ะยังอยู่ในความจ าของผูค้นได้ในช่วงเวลาหนึ่ง
ถึงแมจ้ะไม่ไดป้ระชาสัมพันธ์แลว้ก็ตาม (Burzyñska;Binkowska-Bury;&Januszewicz.  2015) 
ซึ่ งจะส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยในโรคประเภทไม่ ติดต่อเรื ้อรังหรือโรค  (Non-Communicable 

สง่เสริม ปอ้งกนั รกัษา ฟ้ืนฟู ไม่มีเนือ้หาสขุภาพ

รายการ พบหมอศิริราช 25.00 16.67 50.00 4.17 4.17

รายการ ข ขยบั 72.67 7.45 15.53 3.73 0.62

รายการคนสูโ้รค 39.24 25.00 15.12 5.52 15.12
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diseases, NCDs)ที่เกิดจากการมีสุขภาวะที่ไม่ดี เช่นโรค เบาหวานและความดันซึ่งเป็นโรคที่คน
ไทยมีจ านวนผูป่้วยเพิ่มขึน้ในทกุปีสามารถลดจ านวนลงได ้(วิชยั เอกพลากร.  2557) 

เมื่อน าการน าเสนอองคค์วามรูข้องรายการสุขภาพในโทรทัศนท์ี่กล่าวมาขา้งตน้มา
เปรียบเทียบกบัการสื่อสารสขุภาพในนิตยสารของ ศรีรฐั ภกัดีรณชิต (2556: 59-60) จะพบว่าการ
น าเสนอองคค์วามรูใ้นโทรทัศน ์กับ ในนิตยสารนั้นมีความคลา้ยคลึงกันคือเน้นน าเสนอในองค์
ความรูด้า้นการส่งเสริมสขุภาพเป็นหลกั โดยองคค์วามรูอ่ื้น อย่างเช่นการป้องกนั การรกัษา ก็จะมี
การน าเสนอบา้งแลว้แต่รูปแบบของนิตยสารเล่มนัน้ แต่องคค์วามรูใ้นดา้นการฟ้ืนฟูดแูละสุขภาพ
จะมีการน าเสนอน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นในนิตยสารสุขภาพหรือในรายการโทรทัศน์ที่มีเนื ้อหา
สุขภาพ ซึ่งการน าเสนอองคค์วามรูด้า้นฟ้ืนฟูที่นอ้ยในทุกสื่อนั้นแสดงใหเ้ห็นว่าเรายังไม่ไดม้ีการ
เตรียมพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายเุท่าที่ควร เพราะหนึ่งในเนือ้หาประเภทฟ้ืนฟดูแูลนัน้คือเนือ้หาดา้น
การดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพของผูสู้งอายุตรงนีเ้องที่เป็นจุดที่น่าสนับสนุนใหเ้กิดการจัดท าเนือ้หา
ประเภทฟ้ืนฟดูแูลใหม้ากยิ่งขึน้ 

 
5 เนือ้หาสุขภาพทีร่ายการโทรทัศนน์ าเสนอ 

เนื ้อหาสุขภาพที่รายการสุขภาพทั้งสามรายการน าเสนอนั้นแต่ละรายการมีการ
มุ่งเนน้เนือ้หาสุขภาพในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป เมื่อน ารายการสุขภาพทัง้สามรายการมา
วิเคราะหเ์นือ้หาที่แต่ละรายการไดน้ าเสนอออกมาว่าแต่ละรายการนัน้มีการน าเสนอเนือ้หาสขุภาพ
ในแต่ละเรื่องมากนอ้ยเพียงใด ก็จะสามารถจัดแบ่งประเภทการน าเสนอ ที่แต่ละรายการน าเสนอ
ไดเ้ป็นสองลกัษณะไดแ้ก่ 1.รายการที่น าเสนอเนือ้หาสขุภาพโดยไม่ไดเ้จาะจงที่ประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง และ 2.รายการท่ีมุ่งเนน้น าเสนอเนือ้หาสขุภาพเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  

รายการที่น าเสนอเนื ้อหาสุขภาพโดยไม่ได้เจาะจงที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งคือ
รายการที่ไม่ไดมุ้่งเนน้น าเสนอเนือ้หาในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นพิเศษเนือ้หาที่รายการน าเสนอ
นั้นจะออกมาในลักษณะที่พยายามครอบคลุมประเด็นสุขภาพต่างๆเท่าที่มี รายการที่อยู่ใน
ประเภทนี ้ได้แก่ รายการ พบหมอศิริราช และ รายการคนสู้โรค รายการทั้งสองรายการมีการ
น าเสนอเนือ้หาที่คล้ายคลึงกัน โดยจะน าเสนอประเด็นสุขภาพแบบไม่ได้เจาะจงที่ประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง เช่นการน าเสนอเรื่องโรคผิวหนงั,การดูแลสุขภาพใหดี้,วิธีการกินยาที่ถูกตอ้ง เป็นตน้
จะเห็นไดว้่าในแต่ละเนือ้หาที่น าเสนอนัน้เป็นคนละเรื่องกนัแต่ยงัคงอยู่ใตก้รอบของค าว่าสขุภาพ 

รายการที่มุ่งเนน้น าเสนอเนือ้หาสุขภาพในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง คือรายการที่เนน้
น าเสนอเนือ้หาสุขภาพโดยจะเจาะจงที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะตามแต่แนวทางการ
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น าเสนอเนือ้หาของรายการนั้นๆ รายการประเภทนีไ้ด้แก่รายการ  ข ขยับเพราะเป็นรายการ ที่
มุ่งเนน้สง่เสริมการออกก าลงักายตามชื่อของรายการโดยเนื ้อหาสขุภาพที่รายการน าเสนอนัน้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นในเรื่องของระบบกลา้มเนือ้ เช่นการออกก าลังกายดว้ยท่าทางต่างๆ การยืดเหยียด
กลา้มเนือ้ การเพิ่มความแข็งแรงของมดักลา้มเนือ้ เป็นตน้  เมื่อเจาะจงที่เนือ้หาของระบบอวยัวะ
แต่ละระบบที่รายการทัง้สามไดน้ าเสนอจะเป็นดงันี ้ 

ระบบปกคลุมร่างกาย (Integumentary system) ระบบปกคลุมร่างกายถูก
น าเสนอโดยส่วนใหญ่ในสองดา้นไดแ้ก่ ดา้นความสวยความงาม เช่นการดูแลผิว สารอาหารที่ท า
ใหผ้ิวพรรณงดงาม และ ดา้นโรคที่เกิดขึน้บนระบบนี ้ 

ระบบโครงกระดูก (Skeletal system) ระบบโครงกระดูกถูกน าเสนอส่วนใหญ่
ไดแ้ก่ดา้น การดแูลบ ารุงรกัษาใหร้ะบบกระดกูมีความแข็งแรง และดา้นโรคที่เกิดในระบบนีเ้ช่น โรค
ที่เก่ียวกบัเสน้เอ็น  

ระบบกล้าม เนื ้อ  (Muscular system) เป็ น ระบบที่ ถู กน า เสนอมากที่ สุ ด 
โดยเฉพาะในรายการ ข ขยบั ที่เป็นรายการกีฬาจะน าเสนอระบบนีม้ากที่สดุโดยน าเสนอในแทบจะ
ทกุตอนของเนือ้หา ในขณะที่รายการ คนสูโ้รค มีการน าเสนอระบบกลา้มเนือ้มากที่สดุเช่นกนัแต่มี
ปริมาณที่นอ้ยกว่ารายการ ข ขยับ โดยเนือ้หาที่น าเสนอจะมีสองประเด็นไดแ้ก่ ประเด็นแรก การ
ออกก าลงักายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบนี ้และ อีกประเด็นคือ ท่าทางในการยืดเหยียดแก้
ปวด 

ระบบประสาท (Nervous system) ระบบประสาทเป็นเนือ้หาที่ถูกน าเสนอมาก
ที่สุดระบบนึงในรายการพบหมอศิริราช โดยเนือ้หาที่น าเสนอระบบนีจ้ะไดแ้ก่ การเสริมสรา้งให้
ระบบนีม้ีสุขภาพที่ดี เช่นการแนะน าการตรวจสายตา อาหารบ ารุงสายตาเป็นตน้ และการดูแล
รกัษาระบบนี ้เช่นการรกัษาโรคพารก์ินสนั เป็นตน้  

ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system) ระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบหนึ่งที่ถูก
น าเสนอนอ้ยที่สดุ โดยระบบนีถู้กน าเสนอเพียงสองครัง้ในรายการคนสูโ้รค โดยเนือ้หาจะเก่ียวขอ้ง
กบัการฟ้ืนฟดูแูลระบบนีใ้นวยัทอง 

ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system) ระบบไหลเวียนโลหิตถูกน าเสนอใน
สามประเด็นไดแ้ก่ การส่งเสริมสุขภาพใหร้ะบบนี ้การป้องกนัโรคที่เกิดกับระบบนี ้และ การรกัษา
โรคที่เกิดในระบบนี ้

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary system) ระบบขับถ่าย ถูกน าเสนอในดา้นของ
การสง่เสรมิใหร้ะบบนีส้ามารถท างานไดดี้ยิ่งขึน้ และ การปอ้งกนัปัญหาที่จะเกิดกบัระบบนี ้
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ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) ระบบหายใจถกูน าเสนอในดา้นของ
การป้องกนัปัญหาที่จะเกิดกบัระบบนีเ้ช่น การปอ้งกนัปัญหาฝุ่ น และ การรกัษาโรคที่เกิดในระบบนี ้
เช่นโรครดิสีดวงจมกู 

ระบบน ้าเหลือง (Lymphatic system) ระบบน ้าเหลืองเป็นอีกระบบหนึ่งที่ถูก
น าเสนอน้อยโดยถูกน าเสนอเพียงสามครัง้โดยเนือ้หาที่น าเสนอจะเป็นการส่งเสริมใหร้ะบบนีม้ี
ความแข็งแรงมากขึน้เช่น แนะน าอาหารที่ดีต่อระบบน า้เหลือง และ การป้องกัน เช่นการตรวจ
มะเรง็ต่อมน า้เหลือง 

ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system) ระบบทางเดินอาหารถูกน าเสนอใน
สามดา้นไดแ้ก่ การสง่เสรมิสขุภาพระบบนี ้เช่น อาหารที่ดีต่อระบบทางเดินอาหาร การป้องกนั เช่น
การดแูลสขุภาพช่องปาก และดา้นการรกัษา เช่นการรกัษาการนอนกดัฟัน  

ระบบสืบพันธุ์ (Reprodutive system) ระบบสืบพันธ์ถูกน าเสนอส่วนใหญ่ใน
ดา้นการปอ้งกนั เช่น การปอ้งกนัการเกิดมะเรง็รงัไข่ และ การดแูลรกัษาปัญหาภาวะการมีบตุรยาก 

การน าเสนอเนือ้หารายการดา้นสขุภาพที่กล่าวมานัน้เป็นการแพรก่ระจายนวตักรรม
ทางหนึ่งตามทฤษฏีของ Everett Rogers (ปาริชาต สถาปิตานนท.์  2546) เพราะว่าผูช้มรายการ
จะไดร้บัความรูใ้นเนือ้หาที่มีประเด็นทางสขุภาพต่างๆ ซึ่งจะมีทัง้เนือ้หาที่ผูช้มมีความรูเ้ดิมอยู่บา้ง 
หรือ อาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ส าหรบัผูช้มไปเลย ตามแต่พืน้ฐานความรูท้ี่ผูช้มมีอยู่เดิม การที่
ผูช้มไดร้บัความรูใ้หม่ที่รายการโทรทศันไ์ดน้ าเสนอนัน้ก็จะเป็นการเปิดประตสูู่การเขา้ถึงนวตักรรม
ของผูช้มที่ยังไม่มีความรูเ้ก่ียวกับเรื่องนัน้ๆ ใหผู้ช้มไดเ้ริ่มรูจ้ักและสามารถเขา้ถึงความรูเ้หล่านั้น
ต่อไปไดใ้นอนาคต  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวิจยัเพื่อวิเคราะหเ์นือ้หารายการสขุภาพในโทรทศันผ์ูท้  าวิจัย มีขอ้เสนอแนะ

ดงันี ้
ข้อเสนอแนะต่อการจัดท ารายการโทรทัศนท์ีม่ีเนือ้หาสุขภาพ 

การจดัท ารายการโทรทัศนท์ี่มีเนือ้หาสุขภาพในปัจจุบนั จะถูกจ ากดัดว้ยช่วงเวลาใน
การน าเสนอ แต่การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่น าเสนอใหไ้ปอยู่ในช่วงที่คนดโูทรทศันน์ิยม ก็ไม่ไดเ้ป็น
การการนัตีว่าจะท าให้รายการสุขภาพนั้นได้รบัความนิยมขึน้มา ในมุมมองของผู้ท าวิจัยจึงมี
ความเห็นว่าควรจะเริ่มจากท าใหร้ายการสุขภาพอยู่ในรูปแบบที่สามารถเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ หรือไป
สอดแทรกอยู่ตามเนือ้หาของรายการในประเภทที่ผูช้มนิยมดู ถึงแมว้่าในปัจจุบนัผูช้มจะสามารถ
หาความรูด้า้นสุขภาพจากสื่ออินเทอรเ์น็ตไดแ้ต่การน าเสนอเนือ้หาสุขภาพ ผ่านรายการโทรทัศน์
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นัน้ก็นยงัจ าเป็นที่จะตอ้งท าเพราะอตัราการเขา้ถึงของโทรทศันน์ัน้อยู่ในจ านวนที่สงูกว่า และ การ
เชื่อถือสื่อโทรทศันก์็ยงัมีมากกว่าสื่ออินเทอรเ์น็ต 
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1.การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะตวัสาร ไดแ้ก่รายการโทรทัศน ์และ เนือ้หา

ที่รายการโทรทัศนน์ าเสนอท าให ้ขาดมมุมองในดา้นของผูส้่งสาร และ ผูร้บัสาร ในการศึกษาครัง้
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ครบถว้น อนัไดแ้ก ผูส้ง่สาร ตวัสาร และ ผูร้บัสาร  

2.การศกึษาเก่ียวกบัโทรทศันใ์นประเทศไทยยงัมีจ านวนที่นอ้ยอยู่ จึงท าใหม้ีขอ้มลูไม่
สามารถหาไดอ้ย่างง่ายจึงควรมีการศกึษาในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อโทรทศันเ์พิ่มเติม 

3.ควรศึกษาถึงเนือ้หาสุขภาพที่มีการแฝงอยู่ตามรายการ / ละคร ต่างๆ เนื่องจากใน
ปัจจบุนัคนเริ่มหนัมาสนใจทางดา้นสขุภาพมากขึน้ ท าใหเ้กิดการสอดแทรกเนือ้หาในส่วนนีเ้ขา้มา
ตามสื่อดงักลา่ว 
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