


รายงานผลการศึกษา 

เร่ือง  

การรับรู้ส่ือและความต้องการข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 

หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน 

ในพืน้ท่ี 8 จังหวดัภาคตะวนัออก 

ศิริศักดิ์  เผือกวัฒนะ 
สปสช.เขต ๖ ระยอง 



ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

       1.หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของภาคีและ
ประชาสัมพนัธ์ 

         2.เป้าหมายหลักของงานประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่ชุดสิทธิประโยชน์ 
ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ  และเสริมสร้างภาพลักษณ์  
สปสช. ต่อสาธารณชน   

          



ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
       3.ภารกจิ 

               -จัดท าข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ผลิตส่ือประเภทต่างๆ    
เพื่อการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป ผ่านส่ือ
ต่างๆในพืน้ที่ 

               -ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม(event)ตามภารกิจต่างๆ สปสช.
เขตพืน้ที ่ได้รับมอบหมาย 

               -ปฐมนิเทศบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ส าเร็จ
การศึกษา 

           



วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

       1.เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธ์    แต่ละประเภทของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในกลุ่มประชาชนในภาค
ตะวนัออก 

          2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กับช่วงเวลา
การเปิดรับฟัง/รับชมข่าวสารทั่วไป  ความถี่ ในการรับรู้ข่าวสาร         
ด้านหลักประกันสุขภาพจากส่ือต่างๆ  ประเภทส่ือที่รับข่าวสารเป็น
ประจ าในรอบปีทีผ่่านมา 

           



ขอบเขตของการศึกษา 

       1.กลุ่มตวัอย่าง 

         กลุ่มตวัอย่าง 240 ตวัอย่าง  จากประชาชนใน 8 จงัหวัดภาคตะวันออก 
ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป(จากการสุ่มตวัอย่าง 420 ตวัอย่าง) 

          2.ขอบเขตของเนือ้หา 

          ศึกษาการรับรู้ส่ือทั่วไปและส่ือของ สปสช. เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารทัว่ไป  การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์หลักประกันสุขภาพใน
รอบปีที่ผ่านมา  ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักประกันสุขภาพ  
และข้อเสนอแนะต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ 

           



ข้อตกลงเบือ้งต้น 

       ศึกษาพฤติกรรมกรรมการเปิดรับข่าวสารทั่วไป การรับรู้ ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ด้านหลกัประกันสุขภาพ  ของประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไป 
ในพืน้ที ่8 จงัหวดัภาคตะวนัออก 

           



สมมติฐานการวจิัย 

       1.ปัจจัยด้านกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน  มีช่วงเวลาการเปิดรับฟัง/รับชม
ข่าวสารทัว่ไป  และมคีวามถี่ในการรับรู้ข่าวสารด้านหลกัประกันสุขภาพ
จากส่ือต่างๆทีแ่ตกต่างกนั 

         2.ปัจจัย ด้ านอา ชีพที่ แตกต่างกัน   มีความถี่ ในการ รับ รู้ ด้ าน
หลกัประกนัสุขภาพจากส่ือต่างๆทีแ่ตกต่างกนั 

         3.ปัจจัยด้านที่พักอาศัยที่แตกต่างกัน  มีประเภทส่ือที่รับข่าวสาร
ประจ าและช่วงเวลาการเปิดรับฟัง/รับชมข่าวสารทัว่ไปทีแ่ตกต่างกนั 

           



นิยามศัพท์เฉพาะ 

       1.การรับรู้ : การตีความหมายของส่ิงที่ได้พบ ได้ยิน ได้สัมผัส ได้รับ
ฟังเกีย่วกบัส่ือที่ สปสช.ผลติและจดักจิกรรม  รวมถึงส่ือสาธารณะทีม่อียู่
ทัว่ไปในรูปแบบต่างๆทีน่ าเสนอความรู้ ข่าวสารด้านหลกัประกนัสุขภาพ 

         2.ประชาชน : ประชาชนในพืน้ที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีอายุ 15 
ปีขึน้ไป 

         3.ส่ือประชาสัมพนัธ์ สปสช. : ส่ือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ของ 
สปสช. และ สปสช.เขต 6 ระยอง ผลติและจดักจิกรรม 

           



นิยามศัพท์เฉพาะ(ต่อ) 

       4.ส่ือทั่วไป : ส่ือประชาสัมพนัธ์ทีมุ่่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ หนังสือพมิพ์ นิตยสาร เวบ็ไซต์ เป็นต้น 

         5.การเปิดรับ : ช่องทางในการเปิดรับสารของประชาชน อันรวมถึง
การได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้สัมผัสและอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโสตการรับรู้
ของบุคคลต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆทีอ่ยู่รอบตวัเรา 

           



ความส าคญัของการวจิัย 

       1.ทราบข้อมูลการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ของ สปสช.  เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการปรับรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ 

         2.ทราบความต้องการส่ือประชาสัมพนัธ์ทีส่อดคล้องกบัความต้องการ
ของประชาชน 

         3.น าผลการศึกษา ไปปรับปรุงยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึน้ เพือ่บรรลุวสัิยทศัน์และปรัชญาของส านักงาน   และ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อเลือกรูปแบบการผลิตส่ือ  ให้สอดคล้อง
กบัความสนใจและการรับรู้ของประชาชน 

           



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

       1.ทราบช่องทางส่ือสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ข่าวสารด้านหลักประกัน
สุขภาพของประชาชน 

         2.น าผลการศึกษา ไปก าหนดยุทธวธีิประชาสัมพนัธ์ของ สปสช.เขต 6 
ระยอง 

           



เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

       1.แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัส่ือ 

                 1.1ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของ สปสช. สนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของ สปสช. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 “สนับสนุนและพัฒนา
กลไกการส่ือสารประชาสัมพนัธ์และคุ้มครองสิทธิ  เพือ่ให้ประชาชนและ
ผู้ให้บริการได้รับรู้ข้อมูลด้านสิทธิ หน้าที่ และได้รับความคุ้มครองใน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพอย่างเหมาะสม ครอบคลุม”  

           



เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง(ต่อ) 
          และสนองต่อตวัช้ีวดั   

                  1)มกีลไกประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ 

                  2)ร้อยละของประชาชนรับรู้หน้าที่และสิทธิประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า 

                  3)ร้อยละผู้ให้บริการรับรู้หน้าที่และสิทธิประกันสุขภาพ      
ถ้วนหน้า 



เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง(ต่อ) 
                   1.2ลกัษณะส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ ทีส่ าคญัได้แก่ 

                        -ให้วตัถุประสงค์ขององค์กรบรรลุผล 

                            -เป็นการด าเนินงานที่มคีวามต่อเน่ือง 

                            -ส ร้ า งคว ามอั นดี ร ะห ว่ า งอ ง ค์ กรกั บประช าชน 
กลุ่มเป้าหมาย 

                            -เป็นการด าเนินการที่ยึดถือหลักแห่งความจริงเป็น
พืน้ฐาน 

           



เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง(ต่อ) 
                   1.2วตัถุประสงค์การประชาสัมพนัธ์ ทีส่ าคญัได้แก่ 

                        -สร้างความนิยมในหมู่ประชาชน 

                            -รักษาและป้องกนัช่ือเสียงขององค์กร 

                            -รับฟังความเห็นของประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย 

                            -ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ร่วมมือกับ
องค์กร 

           



เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง(ต่อ) 
                   1.2ทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล 

                ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับข่าวสาร  
อาจมีสาเหตุจากการที่บุคคลน้ันๆมีส่ิงสะสมอยู่ในตัวของบุคคลมาตั้ง
ตั้งแต่เกิดแตกต่างกัน เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ประสบการณ์ บรรทัดฐาน
ของกลุ่ม ฯลฯ  ส่งผลต่อจิตใจและสังคม  ให้มีความสนใจต่อข่าวสาร
แตกต่างกนั 



เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง(ต่อ) 
                   1.3แนวคดิด้านประชากรศาสตร์ 

                ลักษณะทางประชากรศาสตร์(อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ภูมิล าเนา สถานภาพสมรส)  มีอิทธิพลต่อการการ
ส่ือสาร(พรทิพย์  วรกิจโภคาทร : 2539) และควรวิเคราะห์ในลักษณะที่
เ ป็ น ม ว ล ช น ( จ า แ น ก ผู้ รั บ ส า ร อ อ ก เ ป็ น ก ลุ่ ม ต า ม ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตร์)(ปรมะ  สตะเวทนิ : 2540) 



ความหมายของค าที่เป็นค าหลัก 
             1.ส่ือ 

          2.ประเภทของส่ือ 

              3.ปัจจยัของส่ือ 

              4.กระบวนการรับรู้ 

    



ปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นสาเหตุของการวจัิย 
             1.ขาดข้อมูลส าคัญเพื่อประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการด้าน
ประชาสัมพนัธ์ 

          2.ไ ม่มี หลั ก เ กณ ฑ์ก า รพิ จ า รณา ช่ อ งท า งก า ร ส่ื อส า รที่ มี
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทีต้่องการ 

    



งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
             1.การน าเสนอภาพโฆษณาในท่าอากาศยานกรุงเทพ การเปิดรับ การรับรู้และการจ าได้

ของผู้ใช้บริการ(ดวงเพญ็  ส าเนียง : 2547) 

            2.พฤติกรรมการรับรู้ส่ือโฆษณาของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีจังหวัดตรัง ท่ีมีต่อการ
โฆษณาของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสตรัง(พชัรี  หล้าแหล่ง : 2547) 

                 3.พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ของประชาชน ต .คลองท่อมใต้        
อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี(วนัทสิริ  ประเสริฐกุล : 2547) 

                 4.พฤติกรรมการเปิดรับส่ือกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชน
(อภิชาต  หนูน้อย : 2544) 

                 5.การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร(ศศิวมิล  ตามไทย : 2542) 

                  



ข้อมูลท่ัวไปของงานประชาสัมพนัธ์ สปสช.เขต 6ระยอง 
             ส่ือประชาสัมพนัธ์ที่หน่วยงานผลติและ/หรือมกีารเผยแพร่ 

             1.ส่ือส่ิงพมิพ์ : จุลสาร  แผ่นพบั โปสเตอร์ 

             2.ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ : ส่ือเวบ็ไซต์ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวทิยุ 

             3.ส่ือกลางแจ้ง : ส่ือทางจอLEDกลางแจ้ง 

             4.ส่ือบุคคล : ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน  
อสม.  ผู้ให้บริการ 

                                



กรอบแนวคดิในการวจิัย 
            
ตวัแปรอสิระ 
ข้อมูลท่ัวไป 
     -เพศ 
     -ช่วงอายุ 
     -ระดับการศึกษา 
     -อาชีพ 
     -รายได้ของตนเอง 
     -ท่ีอยู่ปัจจุบัน(จังหวดั) 

ตวัแปรตาม 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
     -ประเภทส่ือท่ีรับฟัง/รับชมข่าวสาร
ท่ัวไป 
     -ช่วงเวลาท่ีรับฟัง/รับชมข่าวสารท่ัวไป 
การรับรู้ 
     -ข่าวสารด้านหลักประกนัสุขภาพจาก
ส่ือประเภทต่างๆ 
     -ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารด้าน
หลักประกันสุขภาพ 



วธีิด าเนินการวจิัย 
             1.กลุ่มตัวอย่าง 
             ประชาชนทั่วไปใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีอายุตั้งแต่อายุ     

15 ปีขึน้ไป  ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 420 คน(ใช้สูตรการค านวณของยามาเน่) 

          2.เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
              ใช้แบบสอบถาม  ส่งไปยังประชาชนใน 8 จังหวัด ผ่านกลุ่ ม     
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนและหน่วยรับเร่ือง
ร้องเรียนอิสระตาม ม.50(5)ให้กระจายแบบสอบถามครอบคลุม          
ทุกอ าเภอ  และส่งกลบัทางไปรษณีย์ 

                                



วธีิด าเนินการวจิัย(ต่อ) 
          2.เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล(ต่อ) 
              ใช้แบบสอบถาม  ส่งไปยังประชาชนใน 8 จังหวัด ผ่านกลุ่ ม     
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนและหน่วยรับเร่ือง
ร้องเรียนอิสระตาม ม.50(5)ให้กระจายแบบสอบถามครอบคลุม          
ทุกอ าเภอ  และส่งกลบัทางไปรษณีย์ 

                       -ลั ก ษณ ะ แบบส อบถ า ม  มี  5 ส่ ว น   1)ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป                    
2)พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทั่วไปตามประเภทส่ือและช่วงเวลา  3)
การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ด้านหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 



วธีิด าเนินการวจิัย(ต่อ) 
            -ลักษณะแบบสอบถาม มี 5 ส่วน  1)ข้อมูลทั่วไป  2)พฤติกรรม  
การเปิดรับข่าวสารทั่วไปตามประเภทส่ือและช่วงเวลา  3)การรับรู้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมา  4)ความ
ต้องการรับข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพจากช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ   5)ข้อเสนอแนะต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ของ สปสช. 



การสร้างและคุณภาพแบบสอบถาม 
            1.ศึกษารวบรวมข้อมูลต่างจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพือ่ก าหนดประเดน็ค าถาม 

             2.ผู้วจิยัสอบทาน ก่อนน าให้ทีป่รึกษาปรับปรุง 

             3.ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงของเนื้อหา ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยไม่ค านึงถึงค่า IOC โดยที่ปรึกษาก่อน
น าไปทดสอบ 

             4.น าแบบสอบถามทดสอบกับผู้ประสานงานศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพภาคประชาชน 15 ชุด  ก่อนกระจายไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 



การรวบรวมข้อมูล 
            1.ผ่านศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน และ
หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอสิระตาม ม.50(5) 

             2.ทางไปรษณีย์ กรณีทีผู้่ตอบแบบสอบถามส่งกลบัทางไปรษณีย์ 

             ทั้ง 2 วธีิ รวบรวมแบบสอบถามกลับคนืได้ 240 ฉบับ (ร้อยละ 57.1) 
เน่ืองจากขาดการประสานงานและยนืยนัการส่งแบบสอบถามกลับ 



การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
             ผู้ศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ SPSS ด้วยสถิติร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม  และทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้วย chi-square 

  



ผลการวเิคราะห์ 
             1.ข้อมูลทัว่ไป 

 

  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ค่าสถิต ิ
เพศ         ชาย 
             หญิง 

35.0% 
65.0% 

ช่วงอายุ     ต ่ากว่า  20 ปี 
                  21-30 ปี 
                  31-40 ปี 
                  41-50 ปี 
                  51-60 ปี 
                  61 ปีขึน้ไป 

4.2% 
11.3% 
12.1% 
21.7% 
23.3% 
27.5% 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
             1.ข้อมูลทัว่ไป(ต่อ) 

 

  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ค่าสถิต ิ
ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 
                มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
                มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
                อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
                ปริญญาโท 

                ปริญญาเอก 
                อืน่ๆ 

30.0% 
15.8% 
0.0% 
23.8% 
7.5% 
21.3% 
1.7% 
0.0% 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
             1.ข้อมูลทัว่ไป(ต่อ) 

 

  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ค่าสถิต ิ
อาชีพ    เกษตรกรรม/ประมง/ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้าง 
         ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 
         พนักงานบริษทั/โรงงาน 

         ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
         นักเรียน/นักศึกษา 
         พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน 

         อืน่ๆ 

37.5% 
29.6% 
7.5% 
5.4% 
3.8% 
15.8% 
0.4% 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
             1.ข้อมูลทัว่ไป(ต่อ) 

 

  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ค่าสถิต ิ
รายได้ของตนเองต่อเดือน  ไม่มีรายได้ 
                                           ต ่ากว่า 10,000บาท 
                                           10,001-15,000บาท 
                                           15,001-20,000บาท 
                                           20,001-25,000บาท 
                                           25,001-30,000บาท 
                                           มากกว่า 30,001บาทขึน้ไป 

13.8% 
33.9% 
26.4% 
15.1% 
5.0% 
2.1% 
3.8% 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
             1.ข้อมูลทัว่ไป(ต่อ) 

 

  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ค่าสถิต ิ
ที่อยู่       สมุทรปราการ 
               ฉะเชิงเทรา 
               ปราจีนบุรี 
               สระแก้ว 
               ชลบุรี 
               ระยอง 
               จันทบุรี 
               ตราด 

19.2% 
25.8% 
5.4% 
6.3% 
10.0% 
4.6% 
23.3% 
5.4% 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
             2.พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารทัว่ไป 

 

 

  

ประเภทส่ือทีรั่บข่าวสารเป็นประจ า ค่าสถิต ิ
โทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียง 
หนังสือพมิพ์/นิตยสาร 
เว็บไซต์/อนิเตอร์เน็ต 
ส่ือบุคคล 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ภาพยนตร์ 
ส่ืออืน่ๆ 

222 ราย 
120 ราย 
150 ราย 
89 ราย 

131 ราย 
108 ราย 
11 ราย 
1 ราย 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
             2.พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารทัว่ไป 

 

  

ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับฟัง/รับชมข่าวสารทัว่ไปมากทีสุ่ด ค่าสถิต ิ
ช่วงเช้า(05.00-07.00น.) 
ช่วงเที่ยง(11.00-13.00น.) 
ช่วงเยน็(16.00-18.00น.) 
ช่วงค ่า(19.00-21.00น.) 
ช่วงอืน่ๆ 

37.8% 
7.1% 

17.6% 
37.0% 
0.4% 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
             3.การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัประกนัสุขภาพในรอบปีทีผ่่านมา 

 

  

เคยอ่านหรือเคยพบเห็น 
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ด้านหลกัประกนัสุขภาพ 

ค่าสถิต ิ

        เคย 
        ไม่เคย 

94.8% 
5.2% 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
    3.การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัประกนัสุขภาพในรอบปีทีผ่่านมา(ต่อ) 

 

  

ระดบัการรับรู้ของการได้รับข่าวสาร 
ด้านหลกัประกนัสุขภาพ 

ระดบัการรับรู้(ร้อยละ) 
ดี 
มาก 

ด ี ปาน 
กลาง 

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

โทรทัศน์ช่อง 3 รายการ“เกษตรโลก  
เกษตรเรา” 
วิทยุกระจายเสียง อสมท. 
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จุลสาร สปสช.เขต 6 ระยอง 
เว็บไซต์ สปสช.เขต 6 ระยอง 

23.5 
 

17.0 
18.2 
23.9 
10.4 

50.3 
 

56.0 
54.5 
38.1 
42.5 

19.6 
 

17.0 
21.7 
23.2 
27.0 

6.1 
 

8.5 
4.9 

11.6 
15.7 

0.6 
 

1.4 
0.7 
3.2 
1.7 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
    3.การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัประกนัสุขภาพในรอบปีทีผ่่านมา(ต่อ) 

 

  

ระดบัการรับรู้ของการได้รับข่าวสาร 
ด้านหลกัประกนัสุขภาพ 

ระดบัการรับรู้ 
ดี 
มาก 

ด ี ปาน 
กลาง 

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

สายด่วน สปสช. 1330 
จอ LED ตามทางแยก/ชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
พระภิกษุ/ผู้น าศาสนา 

28.3 
10.7 
27.7 
19.6 
14.5 

39.3 
40.2 
51.6 
60.7 
36.8 

22.1 
30.3 
41.9 
13.7 
23.9 

8.3 
15.6 
4.8 
4.2 

18.8 

2.1 
3.3 
1.1 
1.8 
6.0 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
    3.การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัประกนัสุขภาพในรอบปีทีผ่่านมา(ต่อ) 

 

  

ระดบัการรับรู้ของการได้รับข่าวสาร 
ด้านหลกัประกนัสุขภาพ 

ระดบัการรับรู้ 
ดี 
มาก 

ด ี ปาน 
กลาง 

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ศูนย์ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพ
ประชาชน/หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอสิระ
ตาม ม.50(5) 
ส่ืออืน่ๆ 

25.1 
 
 

0.0 

50.9 
 
 

0.0 

12.9 
 
 

50.0 

9.4 
 
 

50.0 

1.8 
 
 

0.0 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
    3.การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัประกนัสุขภาพในรอบปีทีผ่่านมา(ต่อ) 

 

  

ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 
ด้านหลกัประกนัสุขภาพจากส่ือต่างๆ 

ค่าสถิต ิ

น้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 2 คร้ัง 
เดือนละ 3 คร้ัง 
เดือนละ 4 คร้ัง 
เดือนละ 5 คร้ังขึน้ไป 

16.8% 
31.4% 
22.7% 
11.4% 
11.4% 
6.4% 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
           4.ความต้องการรับข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ 3 ล าดับแรก
(ช่องทางและความถี่) 

 

 

  

อันดับความต้องการทางส่ือต่างๆ ร้อยละ ความถี่ท่ีต้องการข่าวสาร ร้อยละ 

1.โทรทัศน์ 66.7 ทุกวนั 69.3 

สัปดาห์ละ 2 วัน 1.1 

เดือนละ 1 คร้ัง 1.1 

เดือนละ 2 คร้ัง 3.4 

เดือนละ 4 คร้ัง 20.6 

เดือนละ 8 คร้ัง 1.1 

ไม่ระบุ 3.4 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
           4.ความต้องการรับข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ 3 ล าดับแรก
(ช่องทางและความถี่)(ต่อ) 

 

 

  

อันดับความต้องการทางส่ือต่างๆ ร้อยละ ความถี่ท่ีต้องการข่าวสาร ร้อยละ 

2.วทิยุกระจายเสียง 23.2 ทุกวนั 65.4 

เดือนละ 1 คร้ัง 11.5 

เดือนละ 4 คร้ัง 15.4 

ไม่ระบุ 7.7 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
           4.ความต้องการรับข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ 3 ล าดับแรก
(ช่องทางและความถี่)(ต่อ) 

 

 

  

อันดับความต้องการทางส่ือต่างๆ ร้อยละ ความถี่ท่ีต้องการข่าวสาร ร้อยละ 

3.หนังสือพมิพ์/นิตยสาร 21.8 ทุกวนั 64.7 

เดือนละ 1 คร้ัง 11.8 

เดือนละ 2 คร้ัง 17.6 

ไม่ระบุ 5.9 



ผลการวเิคราะห์(ต่อ) 
           5.ข้อเสนอแนะต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ของ สปสช.(เรียงตามล าดบั) 

                 5.1อยากให้มีข้อมูลข่าวสารมากกว่านี้ แจกจ่ายให้ทั่วถึงทุก     
ภาคส่วน(ผู้สูงอายุ คนพิการ ภาคเอกชน อสม. สถาบันการศึกษา ผู้น า
ชุมชน) 

                 5.2ควรมแีผ่นพบัแจกจ่ายให้ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน 

                 5.3ประชาชนควรได้รับข้อมูลข่าวสารต่อเน่ืองทุกเดอืน 

                 5.4ส่ือควรมเีนือ้หาทีเ่ข้าใจง่าย ชัดเจน รูปแบบทีห่ลากหลาย 

                 5.5ประชาสัมพนัธ์ชุดสิทธิประโยชน์ทางโทรทศัน์ทุกวนั 

  



ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
           1.ประชาชนทีม่ช่ีวงอายุแตกต่างกัน มีช่วงเวลาการเปิดรับฟัง/รับชม
ข่าวสารทัว่ไปทีแ่ตกต่างกนั 

 
ช่วงอายุ ช่วงเวลาการเปิดรับฟัง/รับชมข่าวสารทั่วไป 

ช่วงเชา้ ช่วงเท่ียง ช่วงเยน็ ช่วงค ่า ช่วงอ่ืนๆ 
ต ่ากว่า 20 ปี 20.0 30.0 10.0 40.0 0.0 

21-30 ปี 28.6 17.9 21.4 32.1 0.0 

31-40 ปี 32.4 14.7 26.5 26.5 0.0 

41-50 ปี 30.6 4.1 8.2 55.1 2.0 

51-60 ปี 36.1 3.3 21.3 39.3 0.0 

61 ปีขึน้ไป 57.1 0.0 16.1 26.8 0.0 

ค่าเฉลีย่ 37.8 7.1 17.6 37.0 0.4 

Chi-square = 44.630, df = 20, significance = 0.001 



ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน(ต่อ) 
           2.ประชาชนที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความถี่การรับรู้ข่าวสาร    
ด้านหลกัประกนัสุขภาพทีแ่ตกต่างกนั 

 
ช่วงอายุ ความถี่ของการรับรู้ข่าวสารด้านหลกัประกนัสุขภาพจากส่ือต่างๆ(ร้อยละ) 

<เดือนละ  
1 คร้ัง 

เดือนละ  
1 คร้ัง 

เดือนละ 
2 คร้ัง 

เดือนละ 
3 คร้ัง 

เดือนละ 
4 คร้ัง 

เดือนละ 
5 คร้ังข้ึนไป 

ต ่ากว่า 20 ปี 14.3 28.6 42.9 0.0 0.0 14.3 

21-30 ปี 16.0 44.0 28.0 4.0 8.0 0.0 

31-40 ปี 16.7 43.3 6.7 20.0 3.3 10.0 

41-50 ปี 8,7 37.0 19.6 13.0 10.9 10.9 

51-60 ปี 15.0 23.3 30.0 11.7 18.3 1.7 

61 ปีขึน้ไป 26.9 23.1 21.1 9.6 11.5 7.7 

ค่าเฉลีย่ 16.8 31.4 22.7 11.4 11.4 6.4 

Chi-square = 33.358, df = 25, significance = 0.122 



ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน(ต่อ) 
           3.ประช าชนที่ มี ช่ ว ง อ ายุ แตก ต่ า ง กัน  มี ก า ร รับ รู้ ข่ า วส า ร                
ด้านหลกัประกนัสุขภาพทีแ่ตกต่างกนั 

 

Chi-square = 13.225, df = 5, significance = 0.021 

ช่วงอายุ การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์ด้านหลกัประกนัสุขภาพ(ร้อยละ) รวม 

เคย ไม่เคย 

ต ่ากว่า 20 ปี 3.9 0.4 4.3 

21-30 ปี 10.4 1.7 12.1 

31-40 ปี 12.1 1.7 13.9 

41-50 ปี 19.5 0.9 20.3 

51-60 ปี 25.5 0.0 25.5 

61 ปีขึน้ไป 23.4 0.4 23.8 

ค่าเฉลี่ย 94.8 5.2 100.0 



ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน(ต่อ) 
           4.ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร                   
ด้านหลกัประกนัสุขภาพจากส่ือต่างๆทีแ่ตกต่างกนั 

 

Chi-square = 39.984, df = 30, sig = 0.105 

อาชีพ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารด้านหลกัประกนัสุขภาพจากส่ือต่างๆ(ร้อยละ) 

<เดอืนละ 
1 คร้ัง 

เดอืนละ 
1 คร้ัง 

เดอืนละ 
2 คร้ัง 

เดอืนละ  
3 คร้ัง 

เดอืนละ 
4 คร้ัง 

เดอืนละ 
5 คร้ังขึน้ไป 

เกษตรกรรม 13.4 30.5 20.7 11.0 18.3 6.1 

ค้าขาย/ธุรกจิ 19.0 38.1 20.6 9.5 9.5 3.2 

พนักงานบริษทั/รง. 16.7 38.9 27.8 11.1 0.0 5.6 

ข้าราชการรัฐวสิาหกจิ 7.7 23.1 15.4 46.2 7.7 0.0 

นักเรียน/นักศึกษา 16.7 33.3 33.3 0.0 0.0 16.7 

พ่อบ้าน/ว่างงาน 21.6 21.6 29.7 5.4 8.1 13.5 

อืน่ๆ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ค่าเฉลี่ย 16.8 31.4 22.7 11.4 11.4 6.4 



ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน(ต่อ) 
           5.ประชาชนที่มีที่พักอาศัยต่างกัน มีช่วงเวลาการเปิดรับฟัง/รับชม
ข่าวสารทัว่ไปทีแ่ตกต่างกนั 

 

Chi-square = 39.984, df = 30, sig = 0.105 
ที่อยู่ ช่วงเวลาที่เปิดรับฟัง/รับชมข่าวสารทั่วไป(ร้อยละ) 

ช่วงเช้า ช่วงเที่ยง ช่วงเยน็ ช่วงค า่ ช่วงอืน่ๆ 

สมุทรปราการ 47.8 6.5 13.0 30.4 2.2 

ฉะเชิงเทรา 39.3 7.7 30.8 23.1 0.0 

ปราจีนบุรี 46.2 7.7 30.8 15.4 0.0 

สระแก้ว 26.7 13.3 6.7 53.3 0.0 

ชลบุรี 21.7 4.3 21.7 52.2 0.0 

ระยอง 63.6 9.1 9.1 18.2 0.0 

จันทบุรี 30.4 12.5 17.9 39.3 0.0 

ตราด 38.5 7.7 30.8 23.1 0.0 

ค่าเฉลี่ย 37.8 7.1 17.6 37.0 0.4 



การอภิปรายผล 
             ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึน้ไป
ในพืน้ที ่8 จงัหวดัภาคตะวนัออก ในคร้ังนีพ้บว่า  

              1.พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  นิยมรับข่าวสารทั่วไปทาง
ส่ือสารมวลชนจากส่วนกลาง(นิยมเปิดรับข่าวสารทางโทรทัศน์มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์/นิตยสาร)  สปสช.กลางควรพิจารณา
เผยแพร่ข่าวสารในช่วงเช้า (05.00-07.00น.)  น่าจะเป็นช่วงเวลาที่
ประชาชนในภาคตะวนัออกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากทีสุ่ด 

  



การอภิปรายผล(ต่อ) 
              2.การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพที่ สปสช.  
กลาง และ สปสช.เขต เผยแพร่น้ัน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับ
รู้อยู่ในระดบั “ด”ี  และมคีวามถี่การรับรู้ส่วนใหญ่เดอืนละ 1 คร้ัง 

               ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ควรใช้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาการจัดจ้างส่ือสารมวลชนแต่ละประเภท  และก าหนดความถี่
ของการส่ือสารที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ทาง
โทรทศัน์, หนังสือพมิพ์,วทิยุกระจายเสียง วนัละ 1 คร้ัง) 

  



การอภิปรายผล(ต่อ) 
              3.จากการทดสอบสมมติฐาน  ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ
ต่างๆ มีช่วงเวลาการเปิดรับฟัง/รับชมที่แตกต่างกัน  ผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ควรน ามาเป็นข้อมูลประกอบการในการพิจารณา
ช่วงเวลาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการ
เปิดรับฟัง/รับชมของประชาชนแต่ละช่วงอายุด้วย  อันจะส่งผลให้
ข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลกัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  



ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
              การวิจัยคร้ังนี้  มีข้อจ ากัดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาน้อย
เกินไป  อันมีสาเหตุจากขาดการประสานงานและยืนยันการส่ง
แบบสอบถามกลับ   ท า ใ ห้ผลการศึกษามีความน่า เ ช่ือถื อ น้อย              
ผู้ท าการศึกษาจงึควรให้ความส าคญักบัปัญหานี ้

  


