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การใช้ตัวแปร P ในแบบจำาลอง KAP เป็นปัจจัยนำาในโครงการ

“สร้างสุ(ก) ในสังคม” รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อนำ้าดี 

ของมูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

The Using of P of KAP Model as a Leading Factor in “Thai 

Happiness Society” Project : Campaign to Prevent and 

Solve Problems of Liver Fluke and Cholangiocarcinoma 

of Crown Property Bureau Foundation

เวทิต ทองจันทร์*

บทคัดย่อ

 บทคว�มวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ คือ เพื่อศึกษ�ลักษณะก�รสื่อส�ร ของโครงก�ร “สร้�งสุ(ก) ในสังคม” 

และ เพื่อศึกษ�ก�รใช้ตัวแปร P ในแบบจำ�ลอง KAP เป็นปัจจัยนำ�ในโครงก�รฯ ซึ่งได้ข้อสรุปว่� 1. โครงก�รฯ เป็นก�ร

รณรงค์ก�รสื่อส�รเพ่ือสุขภ�พ ที่มีลักษณะก�รสื่อส�รในแบบสื่อเฉพ�ะกิจจัดทำ�ข้ึนเพื่อใช้กับเป้�หม�ยเฉพ�ะ 2. โครง

ก�รฯ มีก�รออกแบบเนื้อห�หลักที่เน้นตัวแปร (P) เพื่อให้ผู้รับส�รเกิดก�รปฏิบัติก่อน แล้วจึงค้นห�คว�มรู้เพิ่ม (K) โดย

มีทัศนคติ (A) เป็นตัวเชื่อมระหว่�งทั้ง 2 ตัวแปร

คำาสำาคญั: แบบจำ�ลอง KAP / โครงก�รสร�้งส(ุก)ในสงัคม / พย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ�้ด ี/ มลูนธิสิำ�นกัง�นทรพัยส์นิ

ส่วนพระมห�กษัตริย์

Abstracts

 The objective of this article was to study the communication attribute of “Thai Happiness 

Society” health promotion and to study the use of P of KAP model as a leading factor in this health 

promotion. The conclusions of the study were: (1) this health promotion was a specific media which 

had its own communication target. (2) this health promotion emphasized in using P as a core message 

to persuade audiences to practice, then they could find more information to increase their knowledge, 

and there was an attitude as linkage to both factors.

Keywords: KAP Model / Thai Happiness Society Project / Liver Fluke and Cholangiocarcinoma / Crown 

Property Bureau Foundation 
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นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 กว�่ส�มทศวรรษท่ีผ�่นม� แมม้กี�รรณรงคเ์พือ่

แก้ไขปัญห�พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดีอย่�งไม่

ลดละ แต่พฤติกรรมก�รกินปล�ดิบยังคงอยู่ และอัตร�

ต�ยด้วยมะเร็งท่อนำ้�ดีก็มีแนวโน้มสูงขึ้น (อ้�งใน 

CASCAP, 2560) คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ขอนแกน่ จงึได้จัดโครงก�รแกไ้ขโรคพย�ธิใบไมใ้นตบัและ

มะเร็งท่อนำ้�ดีในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) 

โดยมีก�รทำ�ง�นหลัก 2 ส่วน คือ ก�รตรวจกรองมะเร็ง

ทอ่นำ�้ดใีนกลุม่เสีย่ง และก�รบรหิ�รจัดก�รผูป้ว่ยเพือ่ลด

ภ�ระและค่�ใช้จ่�ย โดยมีกิจกรรมว�ระอีส�นต้�นภัยมะ

เร็งท่อนำ้�ดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อนำ้�ดีสัญจร ตั้งแต่เดือน 

สิงห�คม 2556 ม�อย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (จัด

กิจกรรมครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 2 มิถุน�ยน 2560)

 ภ�คีเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ได้มีมติ

ในก�รผลกัดันใหป้ญัห�โรคพย�ธใิบไมตั้บและมะเร็งทอ่นำ้

�ดี เป็น นโยบ�ยส�ธ�รณสุขในระดับช�ติ โดยตั้งเป้�ลด

จำ�นวนผู้ติดเชื้อภ�ยใน 10 ปี ซึ่งในปี 2557 มีคนไทยติด

เชื้อพย�ธิใบไม้ตับ สูงถึง 6 ล้�นคน และทุกปี พบผู้เป็น

มะเร็งท่อนำ้�ดี ประม�ณ 20,000 คน โดยเฉพ�ะในภ�ค

อีส�นมีผู้เป็นพย�ธิใบไม้ตับ ถึงร้อยละ 18.6 ส่วนภ�ค

เหนือพบ ร้อยละ 10 ส�เหตุหลักของก�รติดเชื้อพย�ธิ

ใบไม้ตับเกิดจ�กก�รกินอ�ห�รดิบ อ�ทิ ก้อยปล� ล�บ

ปล� ปล�ส้มดิบ ส้มตำ�ปล�ร้�ดิบ ฯลฯ คนกลุ่มน้ีจึงมี

โอก�สเป็นโรคมะเร็งในท่อนำ้�ดี ม�กกว่�คนปกติ 16 เท่� 

(สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ, 2557) คณะ

รัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภ�คม 2559 รับทร�บ 

มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ 6 และ 7 (อ้�งใน ปิยะ

สกล สกลสัตย�ทร, 2559) กระทรวงส�ธ�รณสุข จึง

ดำ�เนินก�รเสนอแผนยุทธศ�สตร์ทศวรรษกำ�จัดปัญห�

พย�ธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี ปี 2559-2568 เพื่อให้

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รต�มกรอบก�รทำ�ง�น

เพ่ือใหเ้กดิคว�มยัง่ยนื และผลกัดันใหเ้ปน็ก�รดำ�เนนิง�น

ในแผนง�นปกติในอน�คตต่อไป

 ในปี 2559 มูลนิธิสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระ

มห�กษตัรยิ ์ได้มอบเครือ่งอัลตร�ซ�วด์ เพ่ือสนบัสนนุก�ร

ตรวจกรองมะเร็งท่อนำ้�ดีในกลุ่มเสี่ยง โดยได้ให้โครงก�ร

แกไ้ขโรคพย�ธใิบไมใ้นตับและมะเรง็ทอ่นำ�้ดีในภ�คตะวนั

ออกเฉยีงเหนือ (CASCAP) เปน็ผูแ้ทนในก�รรบัมอบ และ

จัดส่งมอบให้โรงพย�บ�ลในเครือข่�ยของ CASCAP 

จำ�นวน 27 จังหวัด (ภ�คอีส�นและภ�คเหนือ) เพื่อใช้ใน

ก�รตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนำ้�ดีแก่ประช�ชนท่ัวไปโดย

ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย และจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ท�งก�ร

สื่อส�ร โครงก�ร “สร้�งสุ(ก)ในสังคม” เพื่อเข้�ร่วม

กจิกรรมว�ระแหง่ช�ตติ�้นภยัมะเรง็ทอ่นำ�้ด ีกบัมลูนธิมิะ

เร็งท่อนำ้�ดีสัญจร ในช่วงเดือน สิงห�คม-ธันว�คม 2559 

รวม 6 ครัง้ และจัดกจิกรรมในโรงเรยีนในพืน้ทีภ่�คอสี�น

อีก 7 ครั้ง รวมทั้งหมด 13 ครั้ง 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 1. เพื่อศึกษ�ลักษณะก�รสื่อส�ร ของโครงก�ร 

“สร้�งสุ(ก) ในสังคม” 

 2. เพื่อศึกษ�ก�รใช้ตัวแปร P ในแบบจำ�ลอง 

KAP เป็นปัจจัยนำ�ในโครงก�ร “สร้�งสุ(ก) ในสังคม”

นิยามศัพท์

 CASCAP ย่อม�จ�ก Cholangiocarcinoma 

Screening and Care Program คือ โครงก�รแก้ไขโรค

พย�ธใิบไมใ้นตบัและมะเรง็ท่อนำ�้ดีในภ�คตะวันออกเฉยีง

เหนือ ซึ่งก่อตั้งโดยคณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ขอนแก่น 

 กิจกรรมว�ระแห่งช�ติขจัดพย�ธิใบไม้ตับต้�น

ภัยมะเร็งท่อนำ้�ดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อนำ้�ดีสัญจร เป็น

กิจกรรมรณรงค์สุขภ�พของ CASCAP ท่ีจะมีกิจกรรม

หลัก คือ ก�รตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนำ้�ดี ให้กับ

ประช�ชน โดยไดเ้ริม่ตน้จดักิจกรรม ตัง้แต่เดอืน สิงห�คม 

2556 ม�อย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (จัดกิจกรรมครั้งที่ 

60 เมื่อวันที่ 2 มิถุน�ยน 2560)

 โครงก�ร “สร้�งสุ(ก) ในสังคม” เป็นโครงก�ร

รณรงคท์�งก�รสือ่ส�รโดยมลูนธิสิำ�นกัง�นทรพัยสิ์นส่วน

พระมห�กษัตริย์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้คว�มรู้เกี่ยวกับ

โรคพย�ธิใบไม้และมะเร็งในท่อนำ้�ดีให้กับประช�ชนใน

กลุม่เสีย่งในพ้ืนท่ีภ�คเหนอืและภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ร่วมกับ CASCAP

 แบบจำ�ลอง KAP เปน็แบบจำ�ลองลำ�ดบัขัน้ก�ร

เกดิผลกระทบของสือ่ ทีเ่กดิก�รเปลีย่นแปลงระดบัคว�ม

รู้ (Knowledge) แล้วทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนทัศนคติ                 

(Attitude) และจบดว้ยก�รเปลีย่นพฤตกิรรม (Practice)



62

Siam Communication Review Vol.17 Issue 22

ระเบียบวิธีวิจัย

 ก�รศกึษ�วจัิยเรือ่งนี ้ใชว้ธิวีจัิยเชงิคุณภ�พ  โดย

ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในก�รว�งแผนโครงก�ร “สร้�งสุ(ก) ใน

สงัคม” ทัง้ก�รออกแบบ และก�รกำ�หนดส�รและเนือ้ห�

หลัก ก�รคัดเลือกสื่อ และก�รกำ�หนดก�รเผยแพร่สื่อ

ประเภทต่�ง ๆ   ผู้วิจัยทำ�ก�รบันทึกข้อมูล บันทึกภ�พนิ่ง

และวีดิทัศน์จ�กกิจกรรมในทุกพื้นที่ เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ก�รเกบ็และรวบรวมขอ้มลู ใชว้ธิกี�รเกบ็ขอ้มลู

เชิงคุณภ�พแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลจ�กแหล่ง         

ต่�ง ๆ ดังนี้

1.ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีก�รเก็บรวบรวม ดังต่อไปนี้

 1.1 ก�รลงพื้นที่กิจกรรมว�ระแห่งช�ติต้�นภัย

มะเร็งท่อนำ้�ดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อนำ้�ดีสัญจร ทั้งในภ�ค

อีส�นและภ�คเหนือ ระหว่�งเดือนสิงห�คม-ธันว�คม 

2559 เพื่อจดบันทึกข้อมูล สัมภ�ษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

จ�กประช�ชนผู้เข้�รับก�รตรวจร่�งก�ยเพื่อคัดกรองมะ

เร็งท่อนำ้�ดี และเย�วชนที่เข้�ร่วมเล่นเกมในกิจกรรม

 1.3 ก�รบันทึกข้อมูลด้วยก�รถ่�ยภ�พนิ่ง และ

วีดิทัศน์ โดยบันทึกภ�พจ�กปร�กฏก�รณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

เพื่อสรุปภ�พรวมของก�รจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง

 1.4 ก�รสงัเกตแบบมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่�ง ๆ  

และติดต�มก�รทำ �ง�นของ CASCAP ท�งสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์อย่�งต่อเนื่อง

2. ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีก�รดังต่อไปนี้

 2.1 ศกึษ�จ�กเอกส�ร แนวคดิ ทฤษฎ ีและง�น

วิจัยที่เกี่ยวข้องจ�กแหล่งต่�ง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ และ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อห�กล่�วถึงพย�ธิใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อนำ้�ดี

 2.2 เอกส�รทีเ่ปน็ขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัพย�ธใิบไม้

ตับและมะเร็งท่อนำ้�ดี

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ก�รวิ เคร�ะห์ข้อมูลเชิง คุณภ�พด้วยก�ร

พรรณน� (Descriptive Analysis) ด้วยก�รดูคว�ม

สมัพนัธ ์ขอ้มลูจ�กก�รศกึษ�จ�กก�รสงัเกต แหลง่ขอ้มลู 

และปร�กฏก�รณ์ต่�ง ๆ ว่�มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งไร 

เพื่อพิจ�รณ� วิเคร�ะห์ คว�มสัมพันธ์และลำ�ดับขั้นก�ร

สื่อส�รของตัวแปร KAP กับ ผลกระทบท�งก�รสื่อส�ร

ผลการวิจัย

ข้อมูลพื้นฐ�นของโครงก�ร “สร้�งสุ(ก) ในสังคม”

 โครงก�ร “สร้�งสุ(ก) ในสังคม” เป็นโครงก�ร

รณรงค์ก�รสื่อส�รเพื่อสุขภ�พของมูลนิธิสำ�นักง�น

ทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ที่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 

ก�รให้ก�รสนับสนุนในก�รประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชน

ไดเ้ข้�ใจถึงภยัของโรคพย�ธใิบไมต้บั และใหป้ระช�ชนได้

เข�้รว่มก�รตรวจคดักรองมะเรง็ทอ่นำ�้ด ีมลูนธิฯิ ไดจ้ดัทำ�

สื่อประช�สัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมให้ประช�ชน

เข�้ใจถงึปญัห�โรคพย�ธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่นำ�้ด ีและ

ลดภ�วะเสี่ยงของโรคด้วยก�ร “กินสุก” และสนับสนุน

ให ้คณะแพทยศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัขอนแกน่ และมลูนธิิ

มะเร็งในท่อนำ้�ดี ได้ใช้เครื่องอัลตร�ซ�วด์ เพื่อสนับสนุน

ก�รตรวจกรองมะเรง็ทอ่นำ�้ดใีหก้บัประช�ชนในเขตพืน้ที่

ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ภ�พที่ 1 สื่อค�ร�ว�น หน่วยรถให้คว�มรู้ 

เป็นเวทีกิจกรรมและก�รแสดงเคลื่อนที่

การออกแบบเนื้อหาหลักสำาหรับการรณรงค์

 โครงก�ร “สร้�งสุ(ก) ในสังคม” ใช้เนื้อห�หลัก 

(Core Message) ในก�รรณรงค์ก�รสื่อส�รเพื่อสุขภ�พ 

คือ “กินสุก” เพื่อมุ่งเน้นให้ประช�ชนในพื้นท่ีเสี่ยงได้

ปฏิบัติตนในก�รรับประท�นอ�ห�รให้ถูกต้องต�ม

สขุลกัษณะ ก�รออกแบบชือ่โครงก�ร ใช้คำ�พอ้งเสยีงจ�ก

ประโยคสำ�คญัในคำ�ขวญัของสำ�นกัง�นทรพัยส์นิสว่นพระ

มห�กษัตริย์ คือ “สร้�งสุขในสังคม ด้วยก�รพัฒน�อย่�ง
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สมดุลและยั่ งยืน” (สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระ                        

มห�กษัตริย์, 2558) โดยได้เป็นก�รสะกด คำ�ว่� สุข จ�ก 

ข.ไข่ เปน็ ก.ไก ่ และเพิม่วงเลบ็ใหก้บั ก.ไก ่เพือ่เนน้คว�ม

หม�ยถึงก�รปรุงอ�ห�รให้ สุก และได้ใช้ก�รสะกดช่ือ

โครงก�รนี้ในก�รออกแบบเครื่องหม�ยตร�สัญลักษณ์ 

(Logo) เพื่อใช้ประกอบในสื่อทุกประเภทของโครงก�รฯ

 แต่ในขณะเดียวกัน ในสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 

(Facebook) จะใช้คำ�ว่� สร้�งสุกในสังคม เนื่องจ�ก                

เฟซบุ๊ก ได้กำ�หนดให้ “วงเล็บ” เป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่ตัว

อักษร จึงไม่ส�ม�รถใช้ตั้งเป็นชื่อ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ได้ ซึ่ง

มีผลกับก�รตั้ง ดัชนีถ้อยคำ� (Hashtag) เพื่อใช้ในก�ร

ค้นห�ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน

ภ�พที่ 2 แสดงก�รลงข้อคว�ม

และก�รตั้งดัชนีถ้อยคำ�ในหน้�เฟซบุ๊กแฟนเพจ “สร้�งสุกในสังคม”

ชุดข้อมูลความรู้ในโครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม”

 ชดุขอ้มลูคว�มรู ้มสี�ระคว�มรูท้ีเ่ปน็แก่นสำ�คญั 

คือ วงจรก�รติดโรคพย�ธิใบไม้ตับ ซึ่งมีลำ�ดับก�รติดโรค

ตั้งแต่ คนกินตัวอ่อนเมต�เซอร์ค�เรียในปล� พย�ธิใบไม้

ตบัตวัเตม็วยัอ�ศยัอยูใ่นทอ่นำ�้ด ีคนถ�่ยไขพ่ย�ธปินออก

ม�ในอจุจ�ระ หอยนำ�้จืดซึง่เปน็พ�หะของโรคกนิไขพ่ย�ธิ 

พย�ธิฟักตัวในหอย กล�ยเป็นตัวอ่อนเมต�เซอร์ค�เรีย ก็

จะว�่ยนำ�้เข�้ไปฝงัตวัอยูใ่นเกลด็ปล�นำ�้จืด และเปน็วงจร

ก�รติดโรคกับคนกินตัวอ่อนเข้�ไปอีกครั้ง โครงก�รฯ จึง

อธิบ�ยวงจรก�รติดโรคของพย�ธิใบไม้ตับนี้ด้วยภ�พ

ก�รต์นูในสือ่แผน่พบั และป�้ยประช�สมัพนัธแ์บบตัง้ เพ่ือ

เสริมคว�มรู้ให้กับประช�ชนผู้เข้�ร่วมกิจกรรม

ภ�พที่ 3 ชุดข้อมูลคว�มรู้ วงจรก�รติดโรคพย�ธิใบไม้ตับ

สื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมโครงการ “สร้างสุ(ก) ใน

สังคม”

 โครงก�รฯ ได้ใช้สื่อประช�สัมพันธ์ที่สำ�คัญใน

ก�รจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 1. สื่อค�ร�ว�น หน่วยรถให้คว�มรู้ (เอเอธ ไทย

แลนด์, 2559) ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ตกแต่งเป็นเวทีก�ร

แสดงเคลือ่นท่ี ผูช้มส�ม�รถข้ึนม�บนเวทีเพือ่ร่วมเล่นเกม 

และเปลี่ยนเป็นเวทีแสดงดนตรี โดยใช้ศิลปินก๊อปปี้โชว์

เป็นผู้แสดง

 2. สื่อเกมกระด�น “กิจกรรมทำ�ให้สุก” มี

ทั้งหมด 3 เกม คือ (2.1) เกมล้วงลับจับปล� ให้ผู้เล่นล้วง

เข้�ไปในกระป๋องพล�สติกที่มีรูปทรงคล้�ยไห ถ้�ล้วงได้

ปล�สีข�ว คือ ปล�ดิบ และ ปล�สีเหลือง คือ ปล�สุก 

(2.2) เกมเปิดป้�ยห�ปล� ให้ผู้เล่นเลือกแผ่นป้�ย โดยมี

ใหเ้ลอืกทัง้หมด 5 แผน่ หลงัแผน่ป�้ยจะม ีคำ�แตกต่�งกนั 

4 แบบ คือ ดิบ ต้ม ผัด นึ่ง โดยมีคำ�ว่�ดิบ 2 ป้�ย เมื่อผู้

เล่นเปิดคำ�ว่� ดิบ หม�ยถึง ผู้เล่นแพ้ (2.3) เกมวงล้อลุ้น

สกุ ให้ผู้เลน่หมนุป�้ยวงลอ้ ในวงลอ้จะมคีำ�แตกต�่งกนั 6 

คำ� คือ ดิบ นึ่ง ย่�ง ผัด ต้ม ทอด เมื่อลูกศรหยุดที่คำ�ว่� 

ดิบ หม�ยถึง ผู้เล่นแพ้  ทั้งนี้ ของร�งวัลสำ�หรับผู้เล่นใน

ทุกเกม คือ นำ้�ปล�ร้�ต้มสุก “แซ่บไมค์”
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ภ�พที่ 4 ผู้เข้�ร่วมกิจกรรม

เล่นเกมล้วงลับจับปล� เกมเปิดป้�ยห�ปล� และเกมวงล้อลุ้นสุก

 3. ส่ือแผ่นพับ ให้ข้อมูลร�ยละเอียดเกี่ยวกับ

วงจรก�รติดโรคพย�ธิใบไม้ตับ

 4. สื่อภ�พยนตร์สั้น เรื่อง “เมนูของอีพ่อ” เป็น

ภ�พยนตร์สั้นคว�มย�ว 5 น�ที 22 วิน�ที เล่�เรื่องร�ว

ของพ่อช�วอีส�นที่หลงใหลในก�รกินปล�ดิบโดยไม่ฟัง

คำ�เตือนของลูกส�ว จนมีอ�ก�รของโรคพย�ธิใบไม้ตับ 

ภ�พยนตรเ์ร่ืองน้ีเนน้ก�รนำ�เสนอบรรย�ก�ศวถิชีวีติและ

วัฒนธรรมก�รกินอยู่แบบอีส�น และใช้เผยแพร่ภ�พจอ

ฉ�ยภ�พยนตร์ที่ติดตั้งด้�นข้�งเวทีกิจกรรม และฉ�ยใน

สื่อออนไลน์

 5. สื่อภ�พยนตร์ประกอบเพลง “กินสุก” เป็น

เพลงที่มีท่วงทำ�นองสนุกสน�น มีเนื้อห�เชิญชวนให้กิน

ปล�สุก ขับร้องโดย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้) ใช้

เปิดฉ�ยสลับกับภ�พยนตร์สั้น 

ภ�พที่ 5 สื่อภ�พยนตร์สั้น “เมนูของอีพ่อ” และภ�พยนตร์ประกอบ

เพลง “กินสุก” จ�กเว็บไซต์ youtube ของโครงก�รฯ

 6. สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “สร้�ง

สกุในสงัคม” https://www.facebook.com/thaihap-

pinesssociety/  ใช้เป็นช่องท�งในก�รเผยแพร่ข่�วส�ร 

ทัง้ภ�พประช�สมัพนัธข์อ้มลูสนบัสนนุก�รกนิสกุ ภ�พนิง่

และวดีทิศันก์จิกรรมจ�กพืน้ทีท่ี่จดัโครงก�รฯ ภ�พยนตร์

ประกอบเพลง ภ�พยนตรส์ัน้ วดีทิศันส์มัภ�ษณผ์ูเ้ข�้รว่ม

กิจกรรม โดยมีผู้ติดต�ม 2,232 คน (มิถุน�ยน 2560)

 7. สื่อโทรทัศน์ จัดทำ�ส�รคดีสั้น ให้ข้อมูลเกี่ยว

กับโครงก�รฯ และภ�พรวมของกิจกรรมทั้งหมด 

คว�มย�ว 2 น�ที จำ�นวน 2 ตอน ออกอ�ก�ศในร�ยก�ร 

คนมันส์พันธุ์อ�ส� ท�งช่อง 9 โมเดิร์นทีวี ในวันที่ 19 

พฤศจิก�ยน และ 17 ธันว�คม 2559

ตารางเวลาการจัดกิจกรรม

 โครงก�ร “สร้�งสุ(ก) ในสังคม” จัดกิจกรรมใน

พื้นที่ภ�คอีส�นและภ�คเหนือ ในช่วงเดือนสิงห�คม-

ธันว�คม 2559 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

 1. จัดกิจกรรมร่วมกับ CASCAP ในโครงก�ร

ว�ระแหง่ช�ตติ�้นภยัมะเรง็ทอ่นำ�้ด ีกบัมลูนธิมิะเรง็ทอ่นำ้

�ดีสัญจร ซึ่ง CASCAP จะเลือกจัดกิจกรรมและตรวจคัด

กรองมะเร็งท่อนำ้�ดี ให้กับประช�ชนในอำ�เภอท่ีมีภ�วะ

เสี่ยงต่อก�รเป็นโรคพย�ธิใบไม้ตับสูง ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ส.ค.2559 จัดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

มีผู้รับก�รตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 237 คน

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.ย.2559 จัดที่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 

มีผู้รับก�รตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 404 คน
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ครัง้ที ่3 วนัที ่23 ก.ย.2559 จัดที ่อ.ประท�ย จ.นครร�ชสมี� 

มีผู้รับก�รตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 1,064 คน

คร้ังที ่4 วันที ่14 ต.ค.2559 จดัที ่อ.ย�งตล�ด จ.ก�ฬสนิธุ ์

มีผู้รับก�รตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 687 คน

ครั้งที่ 5 วันที่ 10 พ.ย.2559 จัดที่ อ.กุดชุม  จ.ยโสธร  

มีผู้รับก�รตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 892 คน

คร้ังที ่6 วนัที ่2 ธ.ค.2559 จดัที ่อ.วฒัน�นคร  จ.สระแกว้ 

มีผู้รับก�รตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 652 คน

 2. จัดกิจกรรมในโรงเรียนใกล้เคียงกับพื้นท่ี

กิจกรรมว�ระแห่งช�ติฯ ของ CASCAP โดยจะจัดล่วง

หน�้กอ่นกจิกรรมว�ระแหง่ช�ติขจัดพย�ธใิบไมต้บัฯ ต�ม

คว�มเหม�ะสม เพือ่สร�้งคว�มเขม้ขน้ใหก้บัประเดน็ก�ร

สื่อส�รเรื่องพย�ธิใบไม้ตับในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะจัดใน

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษ� ประจำ�จังหวัด ซึ่งมีจำ�นวน

นักเรียนม�กกว่� 2,000 คนขึ้นไป ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย.2559 จัดที่ โรงเรียนแก่นนคร

วิทย�ลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ครั้งที่ 2 วนัที ่15 ก.ย.2559 จัดที ่โรงเรยีนนครขอนแกน่

วิทย�คม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ครั้งที่ 3 วันท่ี 7 พ.ย.2559 จัดที่ โรงเรียนบุญวัฒน� 

อ.เมือง จ.นครร�ชสีม�

ครั้งที่ 4 วนัท่ี 8 พ.ย.2559 จัดที ่โรงเรยีนผดุงน�ร ีอ.เมอืง 

จ.มห�ส�รค�ม

ครั้งที่ 5 วันที่ 9 พ.ย.2559 จัดท่ี โรงเรียนร้อยเอ็ด

วิทย�ลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 6 วันท่ี 10 พ.ย.2559 จัดที่ โรงเรียนยโสธร

พิทย�คม อ.เมือง จ.ยโสธร

ครั้งที่ 7 วนัที ่1 ธ.ค.2559 จัดที ่โรงเรียนสระแกว้ อ.เมอืง 

จ.สระแก้ว

อภิปรายผลการวิจัย

ปัญห�นำ�วิจัย ข้อที่ 1. ลักษณะก�รสื่อส�ร ของโครงก�ร 

“สร้�งสุ(ก) ในสังคม”

 โครงก�รฯ มีลักษณะก�รสื่อส�รในแบบสื่อ

เฉพ�ะกิจ (Specific Media) อันเป็นสื่อที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อ

ม�ใช้อย่�งมีเป้�หม�ยเฉพ�ะ เจ�ะจงกลุ่มเป้�หม�ย

เฉพ�ะ มีเนื้อห�เฉพ�ะ และสร้�งสื่อขึ้นม�ใหม่เป็นก�ร

เฉพ�ะ (อ้�งใน ก�ญจน� แก้วเทพ และคณะ, 2556). และ

โครงก�รฯ ยงัใชก้ลยทุธใ์นก�รสือ่ส�ร (Communication 

Strategy) ในรูปแบบก�รออกแบบว�งแผน (Planning/

Design) เป็นเกณฑ์ เพื่อให้เกิดก�รเผยแพร่สื่อได้ทั่วถึง 

และมีคว�มถี่ในก�รสื่อส�รที่เหม�ะสม

ปัญห�นำ�วิจัย ข้อที่ 2. ก�รใช้ตัวแปร P ในแบบจำ�ลอง 

KAP เป็นปัจจัยนำ�ในโครงก�ร “สร้�งสุ(ก) ในสังคม”

 ก�รใช้ KAP กับก�รรณรงค์ก�รสื่อส�รด้�น

สุขภ�พ Cornejo, M., Jerez, R. and Casanova, D. 

(1989) ได้ระบุว่� คว�มเข้�ใจ หลักพฤติกรรม ของแบบ

จำ�ลองนี้จะช่วยให้ก�รกำ�หนดแนวท�งและม�ตรก�รใน

ก�รกระตุ้นและก�รควบคุมพฤติกรรมได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล (อ้�งใน ทวีศักดิ์ เทพ

พิทักษ์, 2556) โดยแบบจำ�ลอง KAP จะประกอบด้วย 

คว�มรู้คว�มเข้�ใจ (K) ทัศนคติที่เป็นบวกหรือลบต่อ

ประเด็นสุขภ�พนั้น ๆ (A) และ ก�รปฏิบัติตัวหรือ

พฤติกรรม (P) เพื่อป้องกันปัญห�ท�งสุขภ�พ ซึ่งปัจจัย

หลักทั้ง 3 ปัจจัยนี้ จะมีรูปแบบคว�มสัมพันธ์ 4 รูปแบบ 

ดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1 ทัศนคติ (A) จะเป็นตัวกล�งระหว่�งคว�มรู้

กับก�รปฏิบัติ คือ ทัศนคติจะเกิดจ�กคว�มรู้ที่มีอยู่และ

ก�รปฏิบัติจะแสดงออกไปต�มทัศนคติ

รูปแบบที่ 2 คว�มรู้ (K) และทัศนคติ (A) มีคว�มสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน และทำ�ให้เกิดก�รปฏิบัติ (P) ต�มม�

รูปแบบที่ 3 คว�มรู้ (K) และทัศนคติ (A) ต่�งก็ทำ�ให้เกิด

ก�รปฏิบัติ (P) โดยท่ีคว�มรู้และทัศนคติไม่จำ�เป็นต้อง

สัมพันธ์กัน
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 ก�รออกแบบแผนรณรงค์ก�รสื่อส�รเพื่อ

สุขภ�พ เมื่อคว�มสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งส�มมีลักษณะ

เช่นนี้ ก�รศึกษ�ผลกระทบของสื่อในก�รสื่อส�รเพื่อ

สุขภ�พ ผู้สื่อส�รจึงเน้นก�รให้คว�มรู้ เพื่อทำ�ให้เกิดก�ร

เปลีย่นทศันคต ิและจึงเปลีย่นพฤติกรรมต�มขัน้ตอนเปน็

ลำ�ดับชั้น (ว�สน� จันทร์สว่�ง, ก�รสื่อส�รสุขภ�พ : 

กลยทุธ์ในง�นสุขศกึษ�และก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ อ�้งใน 

ก�ญจน� แก้วเทพ และคณะ, 2556).

 การคดัเลอืกและการออกแบบสาร (Message 

Selection & Design) กับการใช้ P เป็นปัจจัยนำา

 โครงก�รฯ ใช้ คำ�ว่� “กินสุก” เป็น เนื้อห�หลัก 

Core message ที่เป็นเนื้อห�เปิดเข้� (Entry Point) ที่

มุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในด้�นพฤติกรรม P เป็นปัจจัย

นำ� ทำ�ให้เกิดผลท�งก�รสื่อส�รด้�นสุขภ�พได้ดีกว่� โดย

กลุ่มเป้�หม�ยส�ม�รถเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญของแก่น

แนวคิดของก�รรณรงค์ และตั้งใจนำ�ไปปฏิบัติจริงได้ แต่

ยังคงต้องมีชุดข้อมูลคว�มรู้ (K) เป็นฐ�นข้อมูลในสื่อ

ประช�สัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับส�รเข้�ถึงคว�มรู้ได้ 

ในขณะเดียวกัน ตัวแปรทัศนคติ (A) ของผู้รับส�รก็ยังคง

ทำ�หน้�ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่�งทั้ง 2 ตัวแปร เมื่อผู้รับส�ร

ได้รับเนื้อห�หลัก (P) “กินสุก” แล้วเกิดทัศนคติในเชิง

บวกที่เห็นด้วยกับแนวคิดหลัก ก็จะรับข้อมูลคว�มรู้เพิ่ม

เตมิ (K) เพือ่รบัขอ้มลูเชงิลกึ เชน่ วงจรก�รตดิโรค อ�ก�ร

ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต่อไป

ภ�พที่ 6 แบบจำ�ลองคว�มสัมพันธ์ที่มีตัวแปร P เป็นปัจจัยนำ�

โดยมีตัวแปร A เป็นตัวเชื่อมระหว่�ง P และ K

ข้อเสนอแนะ

 ก�รสื่อส�รสุขภ�พ ด้วยก�รใช้ตัวแปร P เป็น

ปัจจัยนำ� จะช่วยทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจในประเด็นในก�ร

สือ่ส�รไดง้�่ยและชดัเจน แตใ่นขณะเดยีวกนั ก�รสือ่ส�ร

ด้วยคำ�ว่� “กินสุก” นั้น ถึงแม้ว่�ผู้รับส�รจะให้คำ�มั่น

สัญญ�ว่�จะปฏิบัติแล้วก็ต�ม แต่สภ�วะแวดล้อมของ

วฒันธรรมก�รกนิอยูแ่บบอสี�น เชน่ ก�รกนิกอ้ยปล�ดบิ

เป็นกบัแกลม้ในวงเหล�้ กจ็ะชักชวนเชิงบังคบัใหผู้ร้บัส�ร

ต้องปฏิบัติต�มโดยก�รเข้�ร่วมก�รกินปล�ดิบ ดังนั้น

คว�มรับผิดชอบขั้นพื้นฐ�น ในก�รดูแลสุขภ�พ ด้วยก�ร

ดำ�เนินลีล�ชีวิต (Lifestyle) จึงเป็นตัวแปรสำ�คัญที่จะส่ง

ผลให้เกิดก�รปฏิบัติจริงอย่�งต่อเนื่องได้สำ�เร็จ (The 

Ottawa Charter cited in Health Promotion                 

Glossary,  1998, p. 16) 
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