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บัทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดท�าแผนต้นแบบการสื่อสาร 2) ประเมินผลการรับรู้ “รู้จัก
สปสช.” และ “สายด่วน 1330” 3) จัดท�าข้อเสนอตามแผนต้นแบบการสื่อสารเพิ่มการรับรู้“แบรนด์ สปสช.”
และ “สายด่วน 1330” ใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม กระจายไปยังพื้นที่ใน
จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี รวม 466 กลุ่มตัวอย่าง และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก
นักปกครองท้องทีใ่ นจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานีทเี่ ข้าร่วมการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สปสช รวม 90 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนต้นแบบการสื่อสาร มี 5 ขั้นได้แก่ 1. การรับรู้ที่น�าไปสู่การรู้จัก เรื่อง
สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลที่จุดประเด็นความสนใจ 2. การดึงดูดใจที่น�าไปสู่การชอบสิทธิประโยชน์
3. การสอบถามเพื่อน�าไปสู่ความเชื่อมั่น ขั้นที่ 4. คือการลงมือท�า ใช้แอปพลิเคชันหรือสายด่วน 1330
5. การน�าไปสูก่ ารสนับสนุน โดยเผยแพร่ไปสูล่ กู บ้านจนเกิดการใช้บริการของ สปสช ทุกช่องทางอย่างสม�า่ เสมอ
2) ผลการประเมินการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.” ร้อยละ 86.3 และการรับรู้ “สายด่วน 1330” ร้อยละ 87.8
3) ข้อเสนอส�าหรับสปสช. (1) รักษาเครือข่ายใหม่ทางกลุม่ ไลน์ (2) พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายให้มคี ณ
ุ ลักษณะของ
นักประชาสัมพันธ์ (3) สร้างระบบเครือข่ายเป็นใยแมงมุม ข้อเสนอเชิงนโยบาย คือ (1) ใช้นโยบายเชิงรุกในการเข้าถึงในพืน้ ที่
และกลุม่ เป้าหมาย (2) ผลิตสือ่ ทีม่ ปี ระเด็นโดดเด่นเข้าใจง่าย (3) น�าต้นแบบการสร้างการรับรูน้ ไี้ ปใช้ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายอืน่ ๆ
คำาสำาคัญ: แผนต้นแบบการสื่อสารเพิ่มการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.” “สายด่วน 1330” ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ระดับภูมิภาค
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Abstract
The objectives of this research were to 1) make a communication model plan; 2) evaluate public
awareness of the National Health Security Office (NHSO) and the 1330 Hotline; and 3) form recommendations based on the communications model plan to increase awareness of the NHSO and the 1330
Hotline. The research employed both quantitative and qualitative methods. A questionnaire was used to
take a survey of a sample population of 466 residents of different areas of Chumporn and Surat Thani
Provinces, and in-depth interviews were done with 90 local elected officials attending a training session.
The results were as follows: 1) the communications model plan consisted of 5
steps:
1. Awareness leading to familiarity emphasizing people’s rights to health services and benefits of the service; 2. Attraction leading to liking – benefits to citizens; 3. Questioning leading to confidence; 4. Implementation – participants use the application or hotline
to seek information; 5. Leading to support – local leaders spread the behavior among their
local communities and access NHSO services through every channel on a regular basis;
2) Evaluating public awareness: 86.3% and 87.8% of people surveyed were aware of the NHSO
brand and the 1330 Hotline respectively; 3) Recommendations: The NHSO should (1) maintain
the new network that has been created on the Line application, (2) develop NHSO personnel and
their network to have public relations skills, and (3) build a network like a spiderweb by setting
more aggressive policies to reach every area and every target group, producing media that are
eye-catching and easy to understand, and using this model to build awareness in other regions.
Keywords: model communication plan to build awareness of NHSO and the 1330 Hotline, National
Health Security Office, regional public relations communication network
บที่นำา
1. ความีเปั็นมีาแล่ะความีสำาคัญ
สื่ำานักงานห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพแห็�งชุาติ (สื่ปสื่ชุ.) โด้ยสื่ำานักปริะชุาสื่ัมพันธ์แลุ่ะสื่่�อสื่าริสื่ังคิม
ด้ำาเนินการิพัฒนาเคิริ่อข้�ายสื่่�อสื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์ภายในแลุ่ะภายนอกมาอย�างต�อเน่�องเพ่�อเป็นกลุ่ไก
สื่ำาคิัญด้้านการิสื่่�อสื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์สื่ิทธิห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพแห็�งชุาติ สื่ำาห็ริับแผนปฏิิบัติการิ
ปริะชุาสื่ัมพันธ์แลุ่ะสื่่�อสื่าริสื่ังคิมแลุ่ะแนวัทางการิพัฒนาเคิริ่อข้�ายสื่่�อสื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์ปี 2562 ได้้กำาห็นด้
พ่�นที�นำาริ�องเพ่�อการิพัฒนาคิ่อ สื่ปสื่ชุ. เข้ต 11 สืุ่ริาษ์ฎริ์ธานี แลุ่ะจากมติที�ปริะชุุมริะด้มสื่มองเพ่�อริ�วัมพัฒนา
เคิริ่อข้�ายสื่่�อสื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์ริ�วัมกับ สื่ปสื่ชุ. เข้ต 11 สืุ่ริาษ์ฎริ์ธานี เม่�อวัันที� 31 มกริาคิม 2562 กำาห็นด้
ปริะเด้็นการิสื่่อ� สื่าริเพิม� การิริับริ่ข้้ องปริะชุาชุน คิ่อ ริ่จ้ กั สื่ปสื่ชุ. แลุ่ะชุ�องทางสื่ายด้�วัน 1330 (ริ้อยลุ่ะ 4.0 แลุ่ะ
ริ้อยลุ่ะ 3.2 จากการิสื่ำาริวัจ Poll ปี 2561) โด้ยการิจัด้ทำาโคิริงการิพัฒนาริ่ปแบบการิสื่่อ� สื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์องคิ์กริ
แลุ่ะชุ�องทางสื่ายด้�วัน สื่ปสื่ชุ.1330 ในพ่น� ที� สื่ปสื่ชุ. เข้ต 11 สืุ่ริาษ์ฎริ์ธานี ริ�วัมกับภาคิีเคิริ่อข้�ายสื่ถืาบันการิศึกษ์า นัน�
ทัง� นี� สื่ำานักงานห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพแห็�งชุาติ เห็็นวั�ามห็าวัิทยาลุ่ัยสืุ่โข้ทัยธริริมาธิริาชุ (มสื่ธ.) ได้้สื่นับสื่นุน
ให็้คิวัามริ�วัมม่อในการิปริะเมินผลุ่เพ่�อพัฒนาเคิริ่อข้�ายสื่่�อสื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์ห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพแห็�งชุาติ
มาอย�างต�อเน่�องโด้ยผ่้เชุี�ยวัชุาญด้้านนิเทศศาสื่ตริ์ ด้ังนั�น ในปี 2562 จึงเห็็นคิวัริข้อคิวัามริ�วัมม่อทาง
มห็าวัิทยาลุ่ัยสืุ่โข้ทัยธริริมาธิริาชุด้ำาเนินโคิริงการิจัด้ทำาแผนต้นแบบการิสื่่�อสื่าริเพ่�อเพิ�มการิริับริ่้ “แบรินด้์

135
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330” กับเคิริ่อข้�ายสื่่�อสื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์ห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพริะด้ับภ่มิภาคิ
โด้ยในการิจัด้ทำาโคิริงการิด้ังกลุ่�าวั ทีมผ่้วัิจัยได้้จัด้ทำาวัิจัยคิวับคิ่�ไปด้้วัย คิ่อ งานวัิจัยเริ่�อง แผนต้นแบบการิ
สื่่อ� สื่าริเพิม� การิริับริ่้ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330”กับเคิริ่อข้�ายสื่่อ� สื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์ห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพ
ริะด้ับภ่มิภาคิ โด้ยมุ�งศึกษ์าเริ่�องการิจัด้ทำาแผนต้นแบบการิสื่่�อสื่าริ ปริะเมินผลุ่การิริับริ่้ แลุ่ะจัด้ทำาข้้อเสื่นอ
ตามแผนต้นแบบการิสื่่อ� สื่าริเพิม� การิริับริ่้ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330” เพ่อ� เพิม� การิริับริ่้ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.”
แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330” ให็้กบั ปริะชุาชุนในพ่น� ทีแ� ลุ่ะนำาเสื่นอวัิธกี าริสื่ริ้างเคิริ่อข้�ายให็ม�ในริะด้ับภ่มภิ าคิข้อง สื่ปสื่ชุ.ต�อไป
2. วัตถุปัระสงค์
2.1 เพ่�อศึกษ์าการิจัด้ทำาแผนต้นแบบการิสื่่�อสื่าริเพิ�มการิริับริ่้ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330”
2.2 เพ่�อปริะเมินผลุ่การิริับริ่้ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330”
2.3 เพ่อ� จัด้ทำาข้้อเสื่นอตามแผนต้นแบบการิสื่่อ� สื่าริเพิม� การิริับริ่้ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330”
วิธิ่ดำาเนินการวิจัย
การิวัิจัยนี�เป็นการิวัิจัยเชุิงปริิมาณด้้วัยวัิธีการิสื่ำาริวัจ การิสืุ่�มตัวัอย�างแบบห็ลุ่ายข้ั�นตอน
กริะจายไปยังพ่�นที�ต�างๆ ในจังห็วััด้ชุุมพริ จำานวัน 218 ชุุด้ จังห็วััด้สืุ่ริาษ์ฎ์ธานี จำานวัน 248
ชุุด้ ริวัมทั�งห็มด้ 466 ชุุด้ เคิริ่�องม่อที�ใชุ้แบบสื่อบถืาม การิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่โด้ยใชุ้สื่ถืิติพริริณนา
แลุ่ะการิวัิจยั เชุิงคิุณภาพ ใชุ้การิสื่ัมภาษ์ณ์กาำ นัน ผ่ใ้ ห็ญ�บา้ น ผ่ชุ้ วั� ยผ่ใ้ ห็ญ�บา้ น สื่าริวััตริกำานันในจังห็วััด้ชุุมพริแลุ่ะ
จังห็วััด้สืุ่ริาษ์ฎริ์ธานีที�เข้้าริ�วัมอบริม จำานวัน 90 คิน การิวัิเคิริาะห็์ใชุ้การิพริริณนาเน่�อห็า
สรุปัผล่การวิจัย อภิปัรายผล่ แล่ะข้อเสนอแนะ
การิด้ำาเนินโคิริงการิจัด้ทำาแผนต้นแบบการิสื่่อ� สื่าริเพ่อ� เพิม� การิริับริ่้ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330”
กับเคิริ่อข้�ายสื่่อ� สื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์ห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพริะด้ับภ่มภิ าคิ สื่ำานักงานห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพแห็�งชุาติ สื่าม
าริถืสื่ริุปผลุ่การิวัิจยั คิริอบคิลุุ่มตามวััตถืุปริะสื่งคิ์แลุ่ะการิด้ำาเนินโคิริงการิ โด้ยมีริายลุ่ะเอียด้ตาม วััตถืุปริะสื่งคิ์ด้งั นี�
เพ่อ� 1) จัด้ทำาแผนต้นแบบการิสื่่อ� สื่าริ 2) ปริะเมินผลุ่การิริับริ่้ “ริ่จ้ กั สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330” 3) สื่ริุปผลุ่
การิด้ำาเนินงานแลุ่ะข้้อเสื่นอตามแผนต้นแบบการิสื่่อ� สื่าริเพิม� การิริับริ่“้ แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330”
สรุปัผล่การวิจัย แล่ะอภิปัรายผล่
1. จัดที่ำาแผนต้นแบบการส่�อสารเพ่�อเพิ�มีการรับร่้ “แบรนด์ สปัสช.” แล่ะ “สายด่วน 1330”
การิวัิจัยคิริั�งนี�จัด้ทำาข้ึ�นเพ่�อพัฒนาการิจัด้ทำาต้นแบบการิสื่่�อสื่าริเพ่�อเพิ�มการิริับริ่้ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ”
แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330” โด้ยสื่ำานักปริะชุาสื่ัมพันธ์แลุ่ะสื่่�อสื่าริสื่ังคิม สื่ำานักงานห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพแห็�งชุาติ
โด้ยสื่ามาริถืสื่ริุปกริะบวันการิได้้ด้ังนี�
1.1การิอบริมเชุิงปฏิัติการิ
1.2 การิออกแบบเคิริ่ � อ งม่ อ ที � ใ ชุ้ ใ นการิเก็ บ ริวับริวัมข้้ อ ม่ ลุ่ ซึ่ึ � ง ใชุ้ เ ป็ น เคิริ่ � อ งม่ อ ในการิ
ปริะเมินผลุ่การิอบริมเชุิงปฏิิบัติการิ แลุ่ะเคิริ่�องม่อที�ใชุ้ปริะเมินการิริับริ่้ข้องปริะชุาชุน ปริะกอบด้้วัย
1)ปริะเด้็นคิำาถืามในการิสื่ริ้างเคิริ่อข้�ายปริะชุาสื่ัมพันธ์นักปกคิริองท้องที�เพ่�อสื่ริ้างการิริับริ่้ “แบรินด้์
สื่ปสื่ชุ”. แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330”
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2) สร้างเครื่องมือคือแบบสอบถามการรับรู้ของ “ประชาชน” ต่อการด�าเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ต�าแหน่งนักปกครองท้องที่ ที่อยู่ปัจจุบัน
และรายได้รวมต่อเดือน
ตอนที่ 2 การใช้สื่อและการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.”
3) แบบประเมินวัดการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน 1330”
การสร้างเครื่องมือเป็นการปรับจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ “ประชาชน” ต่อการด�าเนินงาน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพสมรส รายได้รวมต่อเดือน
ตอนที่ 2 การใช้สื่อและการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.”
ตอนที่ 3 การรับรู้สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท ในส่วนนี้เป็นค�าถามให้เลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ หรือ
ไม่ทราบ
1.3 การลงพี้นที่ด�าเนินการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายใหม่กับนักปกครองท้องที่
1)การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเครือข่ายภายในภายนอก สปสช.เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 เมษายน
2562 เป็นการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท�างานในพืน้ ที่ของบุคลากร สปสช.เขต 11
และเครือข่ายสือ่ มวลชนในพื้นที่
2)การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่อข่ายใหม่กลุ่มนักปกครองท้องที่สร้างการรับรู้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ “แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน 1330” วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมล�อฟื้มาเนีย (Loft
Mania Hotel) จังหวัดชุมพร
3)การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาเครือ่ ข่ายใหม่กลุม่ นักปกครองท้องทีส่ ร้างการรับรูส้ ทิ ธิหลักประกันสุขภาพ
“แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน 1330” วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรุปแนวทางการพัฒนาต้นแบบการสือ่ สารเพื่อเพิม่ การรับรู้ “แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน 1330”
สปสช. เขต 11 อธิบายเกี่ยวกับขั้นการรับรู้ที่น�าไปสู่ต้นแบบการสื่อสารที่สามารถน�าไปขยายต่อยอด
พัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการในการสร้างการรับรู้สามารถสรุปเป็นขัน้ การรับรู้ A1-A5 ดังต่อไปนี้

(ปรับจาก Marketing 4.0 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan: 2016)
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จากแบบจำาลุ่องข้้างต้น สื่ามาริถือธิบายข้ั�นตอนข้องการิสื่ริ้างการิริับริ่้ 5 ข้ั�นตอน ได้้แก�
ข้ั�นที� 1 คิ่อ A1 : Aware การิริับริ่้ > นำาไปสื่่�การิริ่้จัก
ข้ั�นที� 2 คิ่อ A2 : Appeal ด้ึงด้่ด้ใจ > นำาไปสื่่�การิชุอบ
ข้ั�นที� 3 คิ่อ A3 : Ask สื่อบถืาม > นำาไปสื่่� คิวัามเชุ่�อมั�น
ข้ั�นที� 4 คิ่อ A4 : Act ลุ่งม่อทำา > นำาไปสื่่�การิลุ่งม่อทำา
ข้ั�นที� 5 คิ่อ A5 : Advocate > นำาไปสื่่�การิสื่นับสื่นุน
ข้้อสื่ังเกต เน่�องจากเคิริ่อข้�ายให็ม�คิ่อนักปกคิริองท้องที� ได้้ใชุ้เคิริ่อข้�ายที�เชุ่�อมโยงมาจากการิเป็น
นักศึกษ์า มสื่ธ. ข้องอาจาริย์ที�พัฒนาข้ึ�นมา จึงมีริายลุ่ะเอียด้ในการิได้้มาซึ่ึ�งเคิริ่อข้�ายในแต�ลุ่ะจุด้ เชุ�น
การิปริะสื่านงานกับบุคิลุ่ากริข้องกริะทริวังมห็าด้ไทย ได้้แก� การิข้อคิวัามอนุเคิริาะห็์ให็้ออกห็นังสื่่อเชุิญจาก
ผ่้วัา� ริาชุการิจังห็วััด้ไปยังนักปกคิริองท้องที� (กำานัน ผ่ใ้ ห็ญ�บ้าน) ทำาให็้เพิ�มคิวัามน�าเชุ่�อถื่อข้ององคิ์กริ แลุ่ะ
คิวัามต้องการิที�จะริ�วัมม่อแลุ่ะพัฒนาเคิริ่อข้�ายย�อยต�อไปอีก
แผนต้นแบบการส่�อสารเพิ�มีการรับร่้ “แบรนด์ สปัสช.” แล่ะ “สายด่วน 1330”

1.4 ปริะเมินผลุ่การิริับริ่้กับปริะชุาชุนในพ่�นที� สื่ปสื่ชุ.เข้ต 11 (จังห็วััด้ชุุมพริ แลุ่ะจังห็วััด้สืุ่ริาษ์ฎริ์ธานี)
1.5 สื่ริุปผลุ่การิด้ำาเนินงานแลุ่ะข้้อเสื่นอแนะ
นอกจากนี� จากการิทำาโคิริงการิแลุ่ะการิทำาวัิจัยในคิริั�งนี�ทางสื่ำานักงานปริะกันสืุ่ข้ภาพแห็�งชุาติ มีการิ
พัฒนาเคิริ่อข้�ายนักสื่่อ� สื่าริสืุ่ข้ภาพริ�วัมกับทางมห็าวัิทยาลุ่ัยสืุ่โข้ทัยธริริมาธิริาชุ เพ่อ� การิสื่่อ� สื่าริเพิม� การิริับริ่้ “แบรินด้์
สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330” โด้ยสื่่�อบุคิคิลุ่นี� ถื่อเป็นสื่่�อแลุ่ะเคิริ่�องม่อสื่ำาคิัญ ที�ได้้นำาไปใชุ้ในพ่�นที�นำาริ�อง
เพ่อ� การิพัฒนาคิ่อ สื่ปสื่ชุ. เข้ต 11 สืุ่ริาษ์ฎริ์ธานี ทำาให็้สื่ามาริถืสื่ริ้างเป็นเคิริ่อข้�ายข้องนักสื่่อ� สื่าริด้้านสืุ่ข้ภาพที�
เป็นนักปกคิริองท้องที� ได้้แก� กำานัน ผ่ใ้ ห็ญ�บา้ น ผ่ชุ้ วั� ยผ่ใ้ ห็ญ�บา้ น สื่าริวััตริกำานัน ทีเ� ป็นเคิริ่อข้�ายให็ม�ข้อง สื่ปสื่ชุ.
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2. ปัระเมีินผล่การรับร่้ “ร่้จัก สปัสช.” แล่ะ “สายด่วน 1330”
ข้องปริะชุาชุนในเข้ตพ่น� ทีก� าริปกคิริองท้องทีต� ามกลุุ่ม� เป้าห็มายทีเ� ข้้าริับการิอบริม โด้ยริายลุ่ะเอียด้ ด้ังนี�
2.1 การิปริะเมินผลุ่การิริับริ่้เชุิงคิุณภาพ
ทีมผ่้วัิจัยริ�วัมกับ สื่ปสื่ชุ.ได้้เก็บข้้อม่ลุ่โด้ยการิสื่ัมภาษ์ณ์เจาะลุ่ึก ในปริะเด้็นเกี�ยวักับริ่ปแบบ/ชุ�อง
ทางการิแจ้งข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริให็้กับปริะชุาชุนในท้องที� โด้ยจัด้ข้ึ�น 2 คิริั�งใน 2 จังห็วััด้ ริวัม 90 คิน ด้ังนี�
-สื่ัมภาษ์ณ์เจาะลุ่ึกนักปกคิริองท้องทีจ� าำ นวัน 53 คิน เม่อ� วัันที� 17 พฤษ์ภาคิม 2562 ณ โริงแริมลุ่�อฟัมาเนีย
(Loft Mania Hotel) จังห็วััด้ชุุมพริ
-สื่ัมภาษ์ณ์เจาะลุ่ึกนักปกคิริองท้องที�จำานวัน 37 คิน วัันที� 21 พฤษ์ภาคิม 2562 ณ โริงแริมเคิพาริ์คิ
จังห็วััด้สืุ่ริาษ์ฎริ์ธานี
สรุปัผล่การวิจัยเชิงคุณภาพ
จังหวัดชุมีพร
จากการิสื่ัมภาษ์ณ์ตวัั แทนเคิริ่อข้�ายนักปกคิริองท้องที� ปริะกอบด้้วัย ตัวัแทนจากอำาเภอเม่อง อำาเภอท�าแซึ่ะ
อำาเภอปะทิวั แลุ่ะอำาเภอพ�ะโต�ะ จังห็วััด้ชุุมพริ พบวั�า ริ่ปแบบสื่่�อแลุ่ะชุ�องทางที�เคิริ่อข้�ายนักปกคิริองท้อง
ที�ในจังห็วััด้ชุุมพริใชุ้ในการิสื่ริ้างการิริับริ่้สื่ิทธิห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330”
แก�ปริะชุาชุนในท้องที� ได้้แก� การิปริะชุุมปริะจำาเด้่อนข้องห็ม่บ� า้ น เอกสื่าริสื่ิง� พิมพ์ทไ�ี ด้้ริบั แจกจาก สื่ปสื่ชุ. ได้้แก�
แผ�นพับ โปสื่เตอริ์ คิ่ม� อ่ ให็้คิวัามริ่สื่้ ทิ ธิห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ ได้้แก� ไลุ่น์กลุุ่ม� ในชุุมชุน แลุ่ะเฟัซึ่บุก�
สื่่ � อ บุ คิ คิลุ่ เป็ น การิแนะนำ า ข้้ อ ม่ ลุ่ ข้� า วัสื่าริโด้ยตริงแก� ป ริะชุาชุนที � ม าสื่อบถืาม
ทั � ง นี � ตั วั แทนเคิริ่ อ ข้� า ยนั ก ปกคิริองท้ อ งที � มี ข้ ้ อ เสื่นอแนะเพิ � ม เติ ม ด้ั ง นี �
1.ต้องการิให็้มีการิจัด้อบริมให็้คิวัามริ่้เกี�ยวักับสื่ิทธิปริะโยชุน์ให็ม�ๆ ข้องห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพ
2.ต้ อ งการิให็้ ม ี ก าริเชุิ ญ ผ่ ้ เ ชุี � ย วัชุาญมาให็้ คิ วัามริ่ ้ ใ นพ่ � น ที � อ ย� า งน้ อ ยปี ลุ่ ะ 1-2 คิริั � ง
3.ต้องการิให็้ทาง สื่ปสื่ชุ. จัด้ทำาสื่่อ� ปริะชุาสื่ัมพันธ์สื่ทิ ธิปริะโยชุน์ในริ่ปแบบไวันีลุ่เพ่อ� ใชุ้ตด้ิ ในแต�ลุ่ะห็ม่บ� า้ น
จังหวัดสุราษฎีร์ธิาน่
จากการิสื่ัมภาษ์ณ์ตัวัแทนเคิริ่อข้�ายนักปกคิริองท้องที� ปริะกอบด้้วัยตัวัแทนจาก อำาเภอเวัียงสื่ริะ
อำาเภอชุัยบุริี อำาเภอท�าชุนะ อำาเภอบ้านนาสื่าริ แลุ่ะอำาเภอพุนพิน จังห็วััด้สืุ่ริาษ์ฎริ์ธานี พบวั�า ชุ�องทาง
ที�เคิริ่อข้�ายนักปกคิริองท้องที�ในจังห็วััด้สืุ่ริาษ์ฎริ์ธานีใชุ้ในการิสื่ริ้างการิริับริ่้สื่ิทธิห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพ
“แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330” แก�ปริะชุาชุนในท้องที� มีริ่ปแบบแลุ่ะชุ�องทางที�ใกลุ่้เคิียงกับ
ข้องจังห็วััด้ชุุมพริ ได้้แก� การิปริะชุุมปริะจำาเด้่อนข้องห็ม่�บ้าน เอกสื่าริสื่ิ�งพิมพ์ที�ได้้ริับแจกจาก สื่ปสื่ชุ.
ได้้แก� แผ�นพับ โปสื่เตอริ์ คิ่�ม่อให็้คิวัามริ่้สื่ิทธิห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพ สื่่�อบุคิคิลุ่ ก็มีลุ่ักษ์ณะใกลุ่้เคิียงกัน คิ่อ
การิแนะนำาข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริโด้ยตริงแก�ปริะชุาชุนทีม� าสื่อบถืาม สื่�วันสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ใชุ้เฉพาะไลุ่น์กลุุ่ม� ในชุุม
ชุน แลุ่ะทีเ� พิม� เติมก็เป็นสื่่อ� เสื่ียงตามสื่าย โด้ยตัวัแทนเคิริ่อข้�ายนักปกคิริองท้องที� มีข้อ้ เสื่นอแนะเพิม� เติม ด้ังนี�
1. อ ย า ก ใ ห็ ้ ใ ชุ ้ น โ ย บ า ย เ ชุ ิ ง ริ ุ ก ใ น ก า ริ เ ข้ ้ า ถื ึ ง ใ น พ ่ � น ท ี � แ ลุ่ ะ ก ลุ่ ุ � ม เ ป ้ า ห็ ม า ย
2. ต ้ อ ง ก า ริ ใ ห็ ้ ม ี แ ผ � น พ ั บ ท ี � แ สื่ ด้ ง สื่ ิ ท ธ ิ ต � า ง ๆ ข้ อ ง ห็ ลุ่ ั ก ป ริ ะ ก ั น สื่ ุ ข้ ภ า พ
ทั�งนี� ข้้อม่ลุ่ในสื่�วันนี�จะนำาไปปริะมวัลุ่ผลุ่ริวัมกับการิปริะเมินผลุ่จากการิวัิจัยเชุิงปริิมาณด้้วัย
2.2 การิปริะเมินผลุ่การิริับริ่้เชุิงปริิมาณ
การิปริะเมินการิริับริ่้ “แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ” แลุ่ะ “สื่ายด้�วัน 1330” ใชุ้การิวัิจัยเชุิงปริิมาณด้้วัย
การิสื่ำาริวัจ โด้ยใชุ้แบบสื่อบถืาม เลุ่่อกกลุุ่�มตัวัอย�างตามพ่�นที�ข้องกลุุ่�มนักปกคิริองท้องที�ที�เข้้า
ริับการิอบริมเคิริ่อข้�ายปริะชุาสื่ัมพันธ์แลุ่ะพ่�นที�อ่�นๆ ที�มีการิปริะชุาสื่ัมพันธ์ผ�านเคิริ่อข้�ายไลุ่น์กลุุ่�ม
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หลังจากผ่านช่วงเวลาหลังการอบรมฯประมาณ 1-2 เดือน (เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถนุ ายน –กรกฎาคม 2562) โดย
ให้ผู้ช่วยวิจัยในพื้นที่ท�าการทอดแบบสอบถามกับประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตพื้นที่เทศบาล 2
จังหวัด ประกอบด้วย
1) จังหวัดชุมพร อ�าเภอเมืองชุมพร อ�าเภอประทิว และ อ�าเภอทุง่ ตะโก ได้คืนมาจ�านวน 218 ชุด
2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และ อ�าเภอนาเดิม ได้คืนมาจ�านวน 248 ชุด
รวมแบบสอบถามที่ได้คืนทั้งหมดจ�านวน 466 ชุด
สรุปผลกัารวิจััยเชิิงปริมาณ
สรุปผลแบ่งตามรายจังหวัดทีเ่ ก็บข้อมูลเชิงส�ารวจด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี้ ดังนี้
(1)ผลกัารประเมินิกัารกัารรับัรู้ “แบัรนิด์ สปสชิ.” และ “สายด่วนิ 1330” จัังหวัดชิุมพร
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของประชาชนในท้องทีเ่ พือ่ วัดการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน
1330” จังหวัดชุมพร จ�านวน 218 คน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.3 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.7 มีอายุ 60 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 39.9 รองลงมามีอายุ 50-59
ปี ร้อยละ 20.6 ส่วนใหญ่จบประถมศึกษา ร้อยละ 28.4 รองลงมาจบปริญญาตรี/ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 25.2
ส�าหรับอาชีพหลักของประชาชน ส่วนใหญ่วา่ งงาน/พ่อบ้าน/แม่บา้ น คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมาอาชีพเกษตรกร
ร้อยละ 22.0 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 31.7 รองลงมามีรายได้ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.0
ตอนที่ 2 การใช้สื่อและการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.”
- การรับรูช้ อ่ งทางติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพของประชาชน ส่วนใหญ่รบั รูว้ า่ เป็นสายด่วน
1330 จ�านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 รองลงมารับรูว้ า่ เป็นสายด่วน 1669 จ�านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1
- การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่เคยเห็น จ�านวน
173 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 ไม่เคยเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ จ�านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปให้แก่ประชาชน ส่วนใหญ่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดประชุม/เวที
ประชาคม รับรูจ้ า� นวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมารับรูจ้ ากวิทยุชมุ ชน รับรูจ้ า� นวน 89 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.8
- การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ไปยังประชาชน ส่วนใหญ่รบั รูผ้ า่ นไลน์กลุม่
จ�านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมารับรู้ผ่านเฟื้ซีบุ�ก จ�านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0
ตอนที่ 3 การรับรู้สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท
- ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่าถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถไปรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้
ที่ใกล้ท่ีสุด จ�านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 93.6 รองลงมารับรู้ว่า ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ต้องใช้
สถานพยาบาลประจ�าตัวที่ลงทะเบียนรับสิทธิไว้ก่อนทุกครั้ง จ�านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7
(2)ผลกัารประเมินิกัารกัารรับัรู้ “แบัรนิด์ สปสชิ.” และ “สายด่วนิ 1330” จัังหวัดสุราษฎีร์ธัานิ่
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้ารับการอบรมวัดความรู้ “แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน 1330”
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของประชาชนในท้ อ งที่ เ พื่ อ วั ด การรั บ รู ้ “แบรนด์ สปสช.” และ
“สายด่ ว น 1330” จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จ� า นวน 248 คน มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 42.3
มีอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 27.8 รองลงมามีอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.4 จบประถมศึกษา
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.5 รองลงมาจบมั ธ ยมศึ ก ษาศึ ก ษาตอนต้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.4
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 14.1 ส่วนใหญ่มีรายได้
5,000-10,000 บาท ร้อยละ 42.3 รองลงมามีรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.0
ตอนที่ 2 การใช้สื่อและการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.”
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- การรับรู้ของประชาชนในท้องที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
หรือสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท ส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็นส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�านวน
235 คน คิดเป็นร้อยละ 97. 8 รองลงมารับรู้ว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4
-การรับรู้ของประชาชนในท้องที่เกี่ยวกับช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
หรือสิทธิบตั รทอง หรือสิทธิ 30 บาทส่วนใหญ่รบั รูว้ า่ เป็นสายด่วน 1330 จ�านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5
รองลงมาไม่ทราบ จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8
- ประชาชนส่วนใหญ่เคยเห็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิบัตรทอง
หรือสิทธิ 30 บาท จ�านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 ไม่เคยเห็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ หรือสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท จ�านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0
- การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารทัว่ ไปแก่ประชาชน ส่วนใหญ่รบั รับผ่านการจัดประชุม/เวทีประชาคม จ�านวน
131 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมารับรูจ้ ากหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จ�านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ
50.4
- การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ไปยังประชาชน ส่วนใหญ่รบั รูผ้ า่ นไลน์กลุม่
จ�านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 รองลงมารับรู้ผ่านเฟื้ซีบุ�ก จ�านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9
ตอนที่ 3 การรับรู้สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท
ประชาชนในท้องที่ส่วนใหญ่รับรู้ว่าว่าถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ต้องใช้สถานพยาบาลประจ�าตัวที่ลงทะเบียน
รับสิทธิไว้ก่อนทุกครัง้ จ�านวน 443 คน คิดเป็นร้อยละ 95.1 รองลงมารับรู้ว่าถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถไป
รักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุด จ�านวน 441 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6
จากผลการวิจยั ดังกล่าว พบว่า หากมีการใช้สอื่ ในการสร้างการรับรู้ จะท�าให้มกี ารเพิม่ การรับรูท้ มี่ ากขึน้ ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา ลิอินทร์ (2558)ที่ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้
บริการและความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อสถานีบริการน�้ามัน พีทีที ไลฟื้์ สเตชั่น
ผลการวิจยั ส่วนหนึง่ พบว่า ผูใ้ ช้บริการทีม่ กี ารเปิดรับข่าวสารจากสือ่ อินเทอร์เน็ต สือ่ บุคคล และสือ่ เฉพาะกิจ
เกี่ยวกับสถานีฯจะมีทัศนคติต่อสถานีฯ ในระดับที่ดี และตามแนวคิดเรื่องการเปิดรับของ Klapper (1960)
ที่ระบุว่าผู้รับสารมีการการเลือกรับหรือเลือกสนใจสารเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะเลือกตีความและจดจ�า
ต่อไป และ ส่วนDeFleur (1966) ก็ได้กล่าวถึงทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ว่า
ประชาชนทีม่ ลี กั ษณะทางสังคมคล้ายกันจะแสดงพฤติกรรมการสือ่ สารทีค่ ล้ายคลึงกัน เช่น การเปิดรับสือ่ มวลชน
ความชอบต่อสื่อประเภทต่างๆ เป็นต้น ส่วนในทฤษฎีความสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Relations
Theory) เดอเฟื้ลอร์แสดงให้เห็นว่า ข่าวสารจากสื่อมวลชนจะมีตัวแปรแทรกอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้รับสารกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม โดยที่ข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับจาก
สือ่ มวลชนมักจะถูกรับรูห้ รือตีความโดยมีอทิ ธิพลของกลุม่ หรือบุคคลในกลุม่ เข้ามาเกีย่ วข้องเสมอ อิทธิพลทีม่ ผี ล
ต่อการรับรูข้ า่ วสารมวลชนสองทอด (Two-Step Flow of Communication) ทีค่ วามคิดเห็นต่างๆ จะไหลผ่าน
สือ่ มวลชนไปยังผูน้ า� ความคิดเห็น (Opinion Leader) ก่อนแล้วจึงมีการถ่ายทอดข่าวสาร ไปยังกลุม่ เป้าหมาย
ซีึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นกลุ่มต่างๆ ในสังคมนี้จะก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างบุคคล
ในเครือข่าย (Interpersonal network) ขึ้น ซีึ่งสอดคล้องกับแบบจ�าลองการสื่อสารสองจังหวะ ของพอล
เอฟื้. ลาซีาร์สเฟื้ลด์ (Paul F. Lazarsfeld,1955) ที่มีแนวความคิดว่า มวลชนจะรับข่าวสารข้อมูลจาก
สือ่ มวลชนแล้ว จะมีปฏิกริ ยิ าอย่างจริงจังต่อเมือ่ ได้มี ผูน้ า� ทางความคิด (Opinion Leader) ของแต่ละมวลชน
โดยทีผ่ ลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า ผูน้ า� ทางความคิดก็คอื นักปกครองท้องที่ หรือก�านัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็นสือ่ บุคคลที่
เป็นเครือข่ายใหม่ทส่ี ร้างขึน้ จากโครงการของ สปสช.ร่วมกับทีป่ รึกษาทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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3. ข้อเสนิอแนิะตามแผนิต้นิแบับักัารส่�อสารเพิ�มกัารรับัรู้ “แบัรนิด์ สปสชิ.” และ “สายด่วนิ 1330”
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถสรุปและประมวลผลเป็นข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการสร้างการรับรู้ “แบรนด์ สปสช.” และ “สายด่วน 1330” แบ่งเป็น ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเพือ่
ให้ สปสช.น�าไปใช้ได้ทนั ที่ และข้อเสนอเชิงนโยบายซีึง่ จ�าเป็นต้องมีการน�าเสนอแผนเพือ่ ด�าเนินการต่อไป ดังนี้
3.1 ข้อเสนิอแนิะเชิิงปฏิิบัตั ิกัาร
1) รักัษาเคร่อข่ายใหม่ทางกัลุ่มไลนิ์ สปสชิ. ควรด�าเนินการรักษาเครือข่ายใหม่ที่ได้มี
การพัฒนาขึ้นทางกลุ่มไลน์ โดยมีการเชื่อมโยงตลอดเวลาด้วยการสื่อสารสองทาง โดยมีการสร้าง
กิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ และมีการสื่อสารทั้งจาก สปสช.และสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มไลน์ ดังนี้
- การจัดเกมเล็ก ๆ เช่น ให้รางวัลส�าหรับคนสร้างสรรค์ภาพ สมาชิกทีไ่ ปท�ากิจกรรมแล้วแชร์ภาพมาน่าสนใจ ฯลฯ
- การลงพื้นที่ การมีกิจกรรมแบบเผชิญหน้าสลับกับกิจกรรมออนไลน์ ท�าให้มีเนื้อหาและประเด็นที่
น่าสนใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยน
- การเชื่อมโยงกลุ่มกับกิจกรรมในแผนของส่วนกลาง เช่น การเชิญชวนให้ไปทัศนศึกษาต่างพื้นที่
เพื่อสร้างความรู้จักระหว่างกลุ่ม ฯลฯ
ทั้งนี้ การสื่อสารในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถธ�ารงรักษา
เครือข่ายนี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน ในทางการสื่อสารการตลาดเรียกว่า เกิดความภักดี (Brand Royalty)
กับแบรนด์ สปสช. ซีึ่งจะไม่มีทางลบข้อมูลความชื่นชอบนี้ออกไปได้ หากยังคงรักษาความสัมพันธ์
อันดีนี้ไว้ตลอดไป และที่ดีไปกว่านั้น ก็คือ จะเกิดการแนะน�า และสนับสนุนให้คนอื่นมาใช้บริการ
ที่เป็นลูกโซี่ต่อๆ ไป ท�าให้เกิด Engagement ซีึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการมากขององค์กรต่างๆ ทั้งในเรื่อง
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะในทางการตลาดออนไลน์ การที่ผู้ที่สื่อสารใน
ระบบออนไลน์หรือคนทีต่ ดิ ตามองค์กรอยูบ่ นโลกออนไลน์ให้มสี ว่ นร่วมกับแบรนด์ สปสช.ในโซีเชียลมีเดียต่างๆ
2) พัฒนิาบัุคลากัรและเคร่อข่ายให้มค่ ณ
ุ ลักัษณะของนิักัประชิาสัมพันิธั์ สปสชิ. ควรจัดให้มกี ารพัฒนาบุคลากร
สปสช.และ เครือข่ายนักสือ่ สารสุขภาพให้มคี ณ
ุ ลักษณะส�าหรับการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ในระดับท้องที่ ดังนี้
- สือ่ สารให้เข้าใจและถูกต้อง ช่างสังเกต ช่างพูดจา มีไหวพริบและความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสาร
- มีความรอบรู้ในเรื่องราวที่ต้องประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี
- มีอัธยาศัยดี สามารถตอบค�าถามได้ทุกเมือ่
- มีความซีือ่ ตรง ซีือ่ สัตย์ สามารถบอกหรืออธิบายได้ตามความจริง รวดเร็ว
- เข้าใจงานของตนเอง สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ทราบปัญหาของกลุม่ เป้าหมาย
- เปิดรับสิ่งใหม่ ยอมรับเทคโนโลยีที่เข้ามา มองมุมกว้าง บุคลิกภาพบุคลิกภาพ smart พูดชัดเจน
น�าเสนอน่าฟื้ัง สีหน้าเป็นมิตร ดูเข้าหาเข้าถึงได้ง่าย ใช้สื่อเป็น เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มวัย รู้บริบทและการ
ท�างานขององค์กรเป็นอย่างดี
- ให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องแก่ผรู้ บั ข้อมูล ทันช่วงทันเวลา ให้ถอื ว่าหน้าทีข่ องเรามีการประชาสัมพันธ์องค์กรตลอดเวลา
3)สร้างระบับัเคร่อข่ายเป็นิใยแมงมุม สปสชิ.ควรสร้างระบบเครือข่ายเป็นลักษณะใยแมงมุม
เพื่อให้สามารถเชือ่ มโยงไปยังพื้นที่ได้อย่างทัว่ ถึง โดยด�าเนินการดังนี้
-สร้างวิทยากรในพื้นที่ เพื่อให้สานต่อภารกิจต่างๆ โดยให้ท�าในลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกัน
วิทยากรในพื้นที่ สามารถสร้างได้จากบุคลากรของ สปสช.ในเขต รวมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยใน
ภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ และวิธสี ร้างสรรค์กจิ กรรมทีส่ ามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้
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- สร้างเครือข่ายนักปกครองท้องที่ทเี่ ป็นรูปแบบเฉพาะของ สปสช. โดยจัดกิจกรรมให้เครือข่ายเข้าร่วม
และมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสม�่าเสมอ
- ส�ารวจกลุ่มประชาชนที่มีความตื่นตัวสูงในการรับรู้แบรนด์ สปสช. และ 1330 เพื่อเป็นต้นแบบและ
พัฒนาให้เป็นเครือข่ายในระดับย่อยต่อไป
3.2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1) ใช้นโยบายเชิงรุกในการเข้าถึงในพ่น� ที่่แ� ล่ะกลุ่มี่ เปั้าหมีาย ได้้แก� การิจัด้กิจกริริมให็้คิวัามริ่แ้ ลุ่ะ
เปิด้เวัทีให็้มกี าริแลุ่กเปลุ่ีย� นอย�างต�อเน่อ� ง อย�างน้อยปีลุ่ะ 3-4 คิริัง� ในเคิริ่อข้�ายเด้ิม แลุ่ะ 1-2 คิริัง� ในเคิริ่อข้�ายให็ม�
1.1 จัด้อบริมให็้คิวัามริ่เ้ กี�ยวักับสื่ิทธิปริะโยชุน์ให็ม�ๆ ข้องห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพเป็นริะยะๆ แลุ่ะต�อเน่�อง
1.2 เชุิญผ่้เชุี�ยวัชุาญมาให็้คิวัามริ่ใ้ นพ่�นที�
2) ผล่ิตส่อ� เพ่อ� เผยแพร่ที่โ�่ ดดเด่น สะดุดตา เข้าใจง่าย ได้้แก� แผ�นพับ คิ่ม� อ่ โปสื่เตอริ์ (ทีแ� สื่ด้งสื่ิทธิตา� งๆ
ข้องห็ลุ่ักปริะกันสืุ่ข้ภาพ) ที�มีปริะเด้็นสื่าริที�โด้ด้เด้�น สื่ะดุ้ด้ตา เข้้าใจง�าย โด้ยอาจจัด้ทำาเป็นไวันีลุ่ติด้ตามจุด้
ต�างๆ ข้องห็ม่�บ้าน แลุ่ะใชุ้แชุริ์ต�อทางออนไลุ่น์ ด้ังนี�
2.1 โปสื่เตอริ์ทเ�ี ป็นกริะด้าษ์ แลุ่ะไวันีลุ่ คิวัรินำาเสื่นอปริะเด้็นสื่าริทีโ� ด้ด้เด้�นในแต�ลุ่ะชุิน� ไม�คิวัรินำาเสื่นอทัง� ห็มด้
เพริาะจะข้าด้คิวัามน�าสื่นใจห็ากมีริายลุ่ะเอียด้มากเกินไป (ห็ากมีริายลุ่ะเอียด้มากให็้ใสื่�ในแผ�นพับ ห็ริ่อ
คิ่�ม่อเลุ่�มเลุ่็ก)
2.2 สื่่�ออ่�นๆ ข้อให็้จัด้โด้ยใชุ้ริป่ แบบเด้ียวักันเพ่�อการิจด้จำาง�าย เชุ�น ห็ากใชุ้น้องย่ซึ่ี ก็คิวัริให็้มีในทุกๆ สื่่�อ
ริวัมทั�งการิพิมพ์แบรินด้์ สื่ปสื่ชุ.คิ่�กับสื่ายด้�วัน 1330
2.3 สื่่อ� ทีเ� ป็นคิลุ่ิป ให็้จด้ั ทำาในริ่ปแบบคิลุ่ิปสื่ัน� ๆ ทีเ� ป็นไวัริัลุ่ สื่ริ้างคิวัามแปลุ่กให็ม� แลุ่ะทำาให็้มกี าริแชุริ์ตอ� ๆ
มีคิวัามยาวัไม�เกิน 1-2 นาที โด้ยจัด้ทำาเป็นชุุด้ๆ นำาเสื่นอทีลุ่ะปริะเด้็น ซึ่ึ�งการิสื่ริ้างสื่ริริคิ์แลุ่ะผลุ่ิต
คิวัริเป็นม่ออาชุีพ ห็ริ่ออาจจัด้ทำาเป็นโคิริงการิปริะกวัด้คิลุ่ิปสื่ั�น เพ่�อสื่ริ้างการิริับริ่้แลุ่ะสื่ามาริถืคิัด้ผลุ่งาน
เด้�นๆ ได้้
3) นำาต้นแบบการสร้างการรับร่้น่�ไปัใช้ในพ่�นที่่�เปั้าหมีายอ่�นๆ การินำาต้นแบบห็ริ่อโมเด้ลุ่การิสื่ริ้าง
การิริับริ่้นี�ไปใชุ้ในพ่�นที�เป้าห็มายในภ่มิภาคิอ่�นๆ สื่ปสื่ชุ. สื่ามาริถืด้ำาเนินการิด้ังนี�
3.1 ข้ยายผลุ่ในเข้ตเด้ียวักับโคิริงการินำาริ�องให็้คิริบทุกจังห็วััด้ในเข้ต 11
3.2 ด้ำาเนินการิในพ่�นที�เข้ตอ่�นๆ ในภ่มิภาคิอ่�นๆ ได้้แก� ภาคิเห็น่อ ภาคิตะวัันออกเฉียงเห็น่อ ภาคิกลุ่าง
ฯลุ่ฯ เพ่�อทด้สื่อบโมเด้ลุ่โด้ยทำาเชุิงเปริียบเทียบ แลุ่ะคิ้นห็าปัจจัยคิวัามสื่ำาเริ็จ (ซึ่ึ�งอาจจะเห็ม่อนห็ริ่อแตกต�าง
กันในแต�ลุ่ะเข้ต/ภ่มิภาคิ)
3.3 ด้ำาเนินการิในชุุมชุนในกริุงเทพมห็านคิริแลุ่ะปริิมณฑลุ่ ซึ่ึ�งอาจจะมีปัจจัยคิวัามสื่ำาเริ็จที�แตกต�าง
กันข้้อ 3.1 แลุ่ะ 3.2
ทั�งนี� สื่ปสื่ชุ.อาจจัด้ทำาแผนให็้มีริะยะเวัลุ่าด้ำาเนินการิตามงบปริะมาณห็ริ่อเป้าห็มาย โด้ย
บ่ริณาการิสื่่�อทั�งห็มด้ริ�วัมกัน ได้้แก� สื่่�อบุคิคิลุ่ สื่่�อองคิ์กริ สื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ แลุ่ะสื่่�อมวัลุ่ชุน โด้ยวัางแผน
การิใชุ้ทั�งเคิริ่อข้�ายเด้ิมแลุ่ะเคิริ่อข้�ายให็ม�ที�เป็นข้้อคิ้นพบจากงานวัิจัยนี�ไปปริับใชุ้แลุ่ะกำาห็นด้เป็นนโยบาย
เกี�ยวักับการิสื่่�อสื่าริได้้
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