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  คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยการให้นักสาธารณสุข รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเครื่องมือ 

หรือเป็นแนวทางในการสร้างข้อความที่กระตุ้นความสนใจและสามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยน  

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทั่วไป 

  การสร้างข้อความสาระสำคัญน้ัน เป็นเพียงส่วนหน่ึงในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อหวงัผลในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รบัสาร ซึง่ในคูม่ือนี้ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนพอสังเขปไม่ได้

ลงในรายละเอียดทั้งหมด แต่จะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างข้อความสาระสำคัญ (Key 

messages) เป็นหลัก  

  การสร้างสาระหรือข้อความอย่างเดียวนั้นอาจไม่มีพลังเพียงพอ แต่ต้องประกอบด้วย 

ปจัจยัอืน่ๆ อกีหลายประการ ทัง้รปูทีน่ำมาประกอบขอ้ความ การจดัวาง สสีนั รวมทัง้ผูท้ีม่าเชญิชวน 

ใหป้ฏบิตัติามขอ้ความสาระสำคญัทางดา้นสขุภาพทีส่ง่ออกไป เปน็ตน้ จงึจะกระตุน้ความสนใจของ 

กลุ่มเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นๆ ได้อย่างสมบูรณ์

  เนือ่งจากการจดัสรา้งขอ้ความสาระสำคญัไมไ่ดม้กีฎเกณฑต์ายตวั จงึไดเ้พิม่สว่นของทฤษฏ ี

ในการสือ่สารตา่งๆ ไวใ้นสว่นทา้ยคูม่อื เพือ่ทีจ่ะอำนวยความสะดวกในกรณทีีผู่ป้ฏบิตั ิพจิารณาเหน็วา่ 

น่าจะเหมาะสมในสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง สามารถประยุกต์และนำมาใช้งานได้ตรงกับความต้อง

การมากขึ้น

คณะผู้จัดทำ

คำนำ
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ความเป็นมา

ขั้นตอนการรณรงค์ด้านสุขภาพ

ความหมายของข้อความสาระสำคัญ (Key messages)

ประเภทของข้อความสาระสำคัญ (Key messages) 

ลักษณะที่ดีของข้อความสาระสำคัญ (Key messages)

ลักษณะรูปแบบการนำเสนอข้อความสาระสำคัญ (Key messages)

หลักในการทำให้ข้อความสาระสำคัญ (Key messages) ให้เป็นที่จดจำ

การวาง ข้อความสาระสำคัญ (Key Messages) บนสื่อสิ่งพิมพ์ 

แบบฝึกหัดในการคิดข้อความสาระสำคัญ (Key messages) หรือ Slogan

ผลของข้อความสาระสำคัญ (Key message) 

สิ่งที่แสดงว่าการเผยแพร่ข้อความประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมในการสร้างข้อความสาระสำคัญ (Key message)

การสร้างข้อความสาระสำคัญ (Key messages)

ทฤษฎีที่นำมาเป็นกรอบในการวางแผนการสร้างข่าวสาร
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	 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมีความต่างกัน	ทำให้แต่ละบุคคลมีโอกาสเสี่ยงต่อ

การเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ต่างกัน	 ครอบครัวหนึ่งๆ	 ประกอบด้วยพ่อ	 แม่	 พี่	 น้องฯ	 ซึ่งจะมีผลต่อ							

พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของแต่ละคนด้วย	 เช่น	 พ่อแม่ก็มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยน	

พฤติกรรมของลูก	 เป็นต้น	 ส่วนที่ใหญ่ขึ้นก็คือระดับชุมชน	 ซึ่งก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของชุมชน		

และครอบครัวด้วยเช่นกัน	 ดังนั้นถ้ากระบวนการเหล่านี้ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ	 ไม่เข้าใจถึง	

เหตุแห่งโรคภัยต่างๆ	หรือเข้าใจคลาดเคล่ือน	จะทำให้ท้ังชุมชนมีโอกาสเส่ียงต่อโรคภัยไข้เจ็บมากข้ึน	

ด้วยเช่นกัน

	 การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชน	 ต้องดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร	 รวมทั้ง	

การรณรงค์	จดักจิกรรมตา่งๆ	เพือ่สง่สารทีถ่กูตอ้งลงไปสูช่มุชน	เพือ่ใหช้มุชน	รวมถงึผูน้ำทีม่ผีลตอ่	

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าใจเนื้อหาต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง	ซึ่งจะเป็นผลทำให้ชุมชนมีพฤติกรรม

การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง	 และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	 และจะเป็นผลด	ี		

โดยรวมต่อประเทศชาติประหยัดงบประมาณในการรักษาโรคภัย	

	 การสง่สารใหผู้ร้บัสารนัน้มหีลายขัน้ตอน	ในสว่นหนึง่ของขัน้ตอนนัน้	คอื	การสรา้งตวัสารทีจ่ะถกู	

สง่ออกไป	ซึง่ควรจะบอกถงึเรือ่งราวเนือ้หาทีส่ำคญัอยา่งชดัเจน	โดยสารนัน้มผีลตอ่การปรบัเปลีย่น	

พฤตกิรรมหรอืแนวทางการดำรงชวีติในทางทีถ่กูตอ้งตามทีผู่ส้ง่ตอ้งการ	ดงันัน้จงึควรใหค้วามสำคญั	

ในการสร้างตัวสารที่จะส่งออกไปด้วย	 ในที่นี้เราจะเรียกสารนั้นว่า	 “ข้อความสาระสำคัญ	 (Key	

Messages)”

	 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ได้พัฒนาและกำหนดแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์	

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นรูปธรรมของการใช้คนเป็น	

ศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างแท้จริง	 เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ใช้สมรรถนะที่มีอยู่อย่าง	

เต็มที่	 ช่วยทำให้ทุกภาคส่วนมองเห็นจุดหมายปลายทางหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะเวลา					

ที่กำหนดและวิธีการที่จะร่วมกันทำให้บรรลุผลเหล่านั้นได้โดยง่ายและเป็นระบบ
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	 การดำเนินการสร้างขั้นตอนเพื่อการรณรงค์มีรูปแบบ	(Model)	อยู่หลายแบบ	ซึ่งแต่ละแบบ

เมื่อพิจารณาแล้วจะมีแนวทางที่คล้ายๆ	กัน	รูปแบบที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง	คือ			

รูปแบบของการรณรงค์ด้วยการประชาสัมพันธ์	โดยมีขั้นตอนดังนี้	

	 1.	 การวิจัย	(Research)	เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล	เพ่ือให้เห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างครบถ้วน	

และนำไปวเิคราะหแ์ละกำหนดแนวทางในการดำเนนิงานประชาสมัพนัธ	์ซึง่ขอ้มลูควรเกบ็ทัง้ระดบั	

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ

	 2.	 การวิเคราะห์สถานการณ์	(Situation	analysis)	ข้อมูลต่างๆ	ที่ได้มาจะทำให้เห็นปัญหา	

ที่เกิดขึ้น	 เช่น	 คนส่วนใหญ่รู้สึกอย่างไรกับโรคที่กำลังระบาดอยู่	 มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่		

ส่ือออกข่าวการแพร่ระบาดของโรค	 และต้องการข้อมูลอะไรเพ่ือใช้ในการป้องกันตนเองจากเช้ือโรค	

ซึง่อาจใชเ้ครือ่งมอื	Swot	analysis	มาวเิคราะห์	หรอืใช	้Pest	analysis	วเิคราะห	์สภาพแวดลอ้ม	

ภายนอก	เช่น	วิเคราะห์การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และเทคโนโลยี	

	 3.	 การกำหนดวัตถุประสงค์	(Objective)	เม่ือพบปัญหาการระบาดของโรคท่ีเผชิญอยู่	หน่วยงาน	

ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อความสาระสำคัญต้องตั้งวัตถุประสงค์	 กำหนดเป้าหมายที่ต้องการจากการ				

ดำเนินการเผยแพร่ข้อความสาระสำคัญ	การตั้งวัตถุประสงค์ให้คำนึงถึงหลักของ	SMART

	 S	 มาจากคำว่า	Specific		 หมายถึง	 วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดข้ึนมาสามารถเข้าใจได้ชัดเจน

	 M	มาจากคำว่า	Measurable	หมายถึง	วัตถุประสงค์สามารถวัดเพื่อทำการประเมินผลได้

	 A		มาจากคำว่า		Achievable	หมายถึง	เมื่อพิจารณาจากปัจจัยอื่น	 อาทิ	 ระยะเวลาและ		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณทีจ่ะสง่ผลตอ่วตัถปุระสงค	์วตัถปุระสงค ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ต้องสามารถทำให้สำเร็จได้

	 R	 มาจากคำว่า	Realistic		 วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมานั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นจริง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โดยวางอยู่บนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่จริง

	 T	 มาจากคำว่า	Time		 	 ควรกำหนดเวลาในการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน

	 4.	การระบุกลุ่มประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการรณรงค์	 (Identifying	 publics)	 ในขั้นของ	

การวจิยัเพือ่รวบรวมปญัหา	มกีารระบถุงึกลุม่เปา้หมายทีจ่ะดำเนนิการรณรงคไ์วแ้ลว้	ซึง่กลุม่เปา้หมาย	

น้ีจะเป็นตัวกำหนดให้เราสร้างข้อความสาระสำคัญได้เหมาะสม	กลุ่มเป้าหมายแบ่งได้เป็น	กลุ่มเป้าหมาย	

ทีเ่ผชญิปญัหานัน้โดยตรงแตไ่มร่บัรูว้า่มนัเปน็ปญัหา	(Latent	publics)	กลุม่ทีรู่ว้า่มนัเปน็ปญัหาอยู่	

(Aware	publics)	และกลุ่มที่ดำเนินการต่อปัญหา	(Active	publics)
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	 ตัวอย่าง	 ปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน	 กลุ่มที่เผชิญปัญหาโดยตรงแต่ไม่รับรู้ว่ามันเป็น		

ปัญหาคือ	 กลุ่มนักเรียน	 กลุ่มที่ตระหนักว่าการสูบบุหรี่เป็นปัญหาคือ	 กลุ่มผู้ปกครอง	 ครู	 และ	

ส่ือมวลชน	กลุ่มท่ีลงมือกระทำอะไรบางอย่างกับปัญหา	คือ	บริษัทผู้ผลิตบุหร่ีและหน่วยงานรัฐบาล	

ที่รับผิดชอบเรื่องนี้

	 5.	 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Identifying	stakeholders)	เป็นการระบุกลุ่มผู้มีส่วน	

ได้ส่วนเสีย	ซึ่งจะไม่เจาะจงเหมือนกลุ่มเป้าหมายในข้อที่	4	แต่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ครั้งนี้และ	

ไม่คัดค้านการรณรงค์ครั้งนี้	จากตัวอย่างสถานการณ์ในข้อที่	4	ผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสีย	ได้แก่	ผู้บริหาร	

โรงเรียน	ลูกจ้างพนักงานในโรงเรียน	ชุมชนรอบๆ	โรงเรียน	เป็นต้น	

	 6.	การจัดทำข้อความสาระสำคัญ	 (Key	 messages)	 ในการรณรงค์ทุกครั้งต้องมีชุดของ		

ขอ้ความหลกัทีจ่ะสือ่ออกไป	ซึง่ตอ้งชดัเจน	กระชบัและเขา้ใจงา่ย	หนา้ทีห่ลกัของสาระสำคญัในการ	

รณรงค์มี	 2	 ประการคือ	 ประการที่	 1	 ข้อความที่ส่งออกไปส่งผลต่อการสร้างทัศนคติที่จำเป็น						

ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ประการที่	2	คือ	ต้องมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและต้องไม่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้ง

	 7.	 การกำหนดยุทธวิธี	(Strategy)	ยุทธวิธีเหล่านี้จะนำไปสร้างกลยุทธ์	(Tactics)	เพื่อเป็น

แนวทางดำเนินการเพื่อทำให้การรณรงค์ไปสู่จุดหมายที่ต้องการ

	 8.	กลยุทธ์	(Tactics)	เปรียบเสมือนเครื่องมือหรืออาวุธหลากหลายที่นำไปใช้รบในสงคราม	

ความท้าทายก็อยู่ท่ีว่าเราต้องเลือกเคร่ืองมือให้ถูกต้องสอดคล้องกับการไปให้ถึงวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้	

ในการรณรงค์เครื่องมือ	 ได้แก่	 การสร้างสายสัมพันธ์กับสื่อมวลชน	 การโต้ตอบผู้เข้ามาเยี่ยมชม	

เว็บไซต์ขององค์กรผ่านบล๊อก	(Blog)	การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหาร	การนำเสนอ	

ผลงาน	 การเป็นที่ปรึกษา	 การส่งข่าวในรูปของจดหมายข่าว	 การจัดแถลงข่าว	 และวิธีการอื่นๆ	

ไม่จะเป็นต้องหาวิธีการใหม่	 แต่ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ซึ่งทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้	 และใช้ความคิด	

สร้างสรรค์เข้าช่วย

	 9.	การกำหนดเวลา	 (Timescale)	แต่ละยุทธวิธี	และกลยุทธ์ควรกำหนดเวลาแล้วเสร็จใน	

แต่ละขั้นตอน	 หรือกำหนดงานที่ดำเนินการเป็นรายป	ี และอาศัยโอกาสสำคัญเน้นการรณรงค์ให	้

หนกัแนน่ขึน้	เชน่	ในชว่งทีม่กีารจดังานวนัรณรงคง์ดสบูบหุรีโ่ลก	อาจรณรงคอ์ยา่งเขม้ขน้ในโรงเรยีน	

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

	 10.	งบประมาณ	 (Budget)	 การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับขั้นตอนต่างๆ	 ของการ	

รณรงค์	เช่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	ค่าจ้างบุคลากร	ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อประสานงาน
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	 11.		ประเด็นวิกฤตและการลงมือดำเนินการ	(Crisis	issues	and	management	place)	

หมายถึง	 การตรวจหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการรณรงค์	 เพื่อหาแนวทางการ	

แก้ไขได้ทันเวลา

	 12.		การประเมนิผล	(Evaluation)	เปน็กระบวนการทีต่อ้งทำตอ่เนือ่ง	หากการรณรงคค์รัง้นัน้	

เป็นการดำเนินการระยะยาว	การประเมินผลมี	2	แบบ	คือ	

	 แบบที่	1	เป็นการประเมินระหว่างการรณรงค์	 (Ongoing)	 เป็นการณรงค์ระหว่างที่ยัง						

ดำเนินการเพื่อใช้ในการปรับแผนงานระหว่างกำลังปฏิบัติ

	 แบบที่	2	การประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการ	 (End)	 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานนั้น	

บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่	เครื่องมือที่นำมาใช้สามารถส่งผลให้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่	ซึ่ง

การประเมินผลเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับการรณรงค์	 ดังน้ันเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้เม่ือต้องทำการเผยแพร่	

ข่าวสารใดๆ	สู่สาธารณชน

	 ก่อนจะเข้าใจคำว่า	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)	ควรเข้าใจคำว่า	สาร	(Message)	

ซึ่งหมายถึง	สิ่งเร้าต่างๆ	ที่กระตุ้นการตอบสนอง	ในภาษาไทยมีการใช้คำเรียกแทนคำว่า	สาร	หรือ	

Message	ได้หลายคำ	เช่น	สาร	ข่าวสาร	เป็นต้น

 	 สารมี	2	ประเภทหลัก	ได้แก่	อวัจนสาร	(Nonverbal	message)	และวัจนสาร	(Verbal	

message)	โดยปกตใินการสือ่สารแตล่ะครัง้จะใชส้ารทัง้สองประเภทนีอ้ยูต่ลอดเวลา	แตด่เูหมอืนวา่	

อวัจนสาร	จะมีพลานุภาพมากกว่าในการสื่อสาร	โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

	 ในวนัหนึง่ๆ	ผูร้บัสารไดร้บัขา่วสารกวา่	3,000	ขอ้ความ	(Brian,	2000)	ขอ้ความสาระสำคญั	

ที่เราต้องการส่งถึงผู้รับสารจะต้องแข่งขันในการดึงดูดความสนใจ	ดังนั้นข้อความสาระสำคัญ	หรือ	

Key	messages	ควรมีคำสูงสุดไม่เกิน	27	คำ	และสามารถเข้าใจได้ภายใน	9	วินาที	(Minamyer,	

2008)	โดยเฉพาะขอ้ความการณรงคพ์ฤตกิรรมสขุภาพทีด่จีะมขีอ้ความทีม่คีูแ่ขง่สำคญั	คอื	ขอ้ความ	

โฆษณาจากสินค้าและบริการที่มีรูปแบบและการนำเสนอที่น่าสนใจ	เช่น	ข้อความของการรณรงค์	

ไม่สูบบุหรี่ก็ต้องออกมาเพื่อแข่งขันกับโฆษณาบุหรี่	ที่มีความน่าสนใจ	เนื่องจากผู้ขายมีงบประมาณ	

ในการจัดทำโฆษณา	 ทำให้ข้อความหรือสาร	 มีพลังในการดึงดูดใจมากกว่า	 รวมทั้งมีวิธีการใหม่ๆ	

มาโน้มน้าวให้คนหันมาสูบบุหรี่	(Puntoni	et	al,	2009)
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	 ข้อความสาระสำคัญ	เขียนเป็นภาษาอังกฤษ	ด้วยคำว่า	Key	messages	หรือ	Main	message	

หรือบางทีก็ใช้คำว่า	Key	information	หมายถึง	ข้อความที่เป็นประเด็นหลักในการใช้เผยแพร่ข่าว

สารเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการโนม้นา้วใจให้	รบัรู	้รบัทราบ	มทีศันคตคิลอ้ยตาม	หรอืปฏบิตัติาม	ซึง่ใน	

งานสาธารณสุข	ข้อความสาระสำคัญเหล่านี้ก็คือ	การเพิ่มเติมความรู้ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข	

ท่ียังขาดหายไป	การปรับเปล่ียนทันคติท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ	และ	การปรับเปล่ียนพฤติกรรม	

สุขภาพให้แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย	

	 สโลแกน	(Slogan)	หรือ	คำขวัญ	หมายถึง	ข้อความหรือชุดของถ้อยคำที่บรรยายลักษณะ	

ของสิ่งๆ	หนึ่ง	ซึ่งประกอบด้วยจำนวนคำไม่มาก	เป็นคำที่เข้าใจง่าย	มีทิศทางที่ชัดเจน	และคำนั้น	

กระทบใจคนอา่น	เชน่	สบูบหุรีเ่สีย่งตอ่เสน้เลอืดในสมองตบี	(Smeaton,	2010,	pp.23-24)	รวมทัง้	

เป็นคำที่ทำให้ผู้อ่าน	 อ่านแล้วตีความความหมายหรือเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว	 สโลแกนนั้นสามารถ				

ปรับเปลี่ยนข้อความได้ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

	 Warning	message	หมายถึง	ข้อความ	ป้าย	หรือสัญลักษณ์	ที่เตือนให้ผู้รับสารที่เป็นกลุ่ม

เป้าหมาย	 อย่าได้มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือกระทำการอันตรายใดๆ	 เช่น	 ข้อความเตือนให้ระวังการ	

บริโภคเกินความจำเป็น	 หรือไม่ใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือผิดประเภทเพ่ือลดการเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	

ซึ่งเป็นผลให้เกิดการสูญเสียหรือการตาย	(Monaghan	and	Blaszczynski,	2010,	83-96)

รูปที่	1	ตัวอย่างข้อความเตือนการใช้ถุงยางอนามัย
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 Worry word	หมายถงึ	คำทีผู่ท้ีร่บัสารอา่นแลว้เกดิความรูส้กึกลวัขึน้มาทนัท	ีแตก่ารเผยแพร	่

ข้อความที่เน้นข้อมูลหรือเน้นความน่ากลัวมากๆ	 มักทำให้ผู้อ่านไม่สนใจ	 ปัจจุบันจึงมีแนวคิดเรื่อง	

E-E	Approach	ซึง่หมายถงึ	การผสมผสานสาระความรูแ้ละความบนัเทงิเขา้ดว้ยกนั	โดย	E	ตวัแรก	

มาจากคำว่า	 “Education”	หมายถึง	 ให้ความรู้	 ส่วน	E	อีกตัวมาจากคำว่า	 “Entertainment”	

หมายถึง	 การให้ความบันเทิง	 รวมกันเป็นคำใหม่ภายใต้คำว่า	 “Edutainment”	หรือสาระบันเทิง			

การให้ความรู้ในรูปของความบันเทิง	มีงานวิจัยยืนยันว่าเป็นตัวกระตุ้นเร้าท่ีดีในการสร้างความสนใจ	

ไปสู่เนื้อหาหลัก	 ดังนั้น	 ความสนุกสนาน	 การไม่ตึงเครียดจนเกินไป	 เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้							

ผู้รับสารมีความสนใจในสาระที่เผยแพร่ออกไปได้มากกว่า	 แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความการ	

ใช้สารที่กระตุ้นให้เกิดความกลัว	(fear	appeal)	ไม่สามารถใช้ในการรณรงค์ได้	ยังคงใช้ได้อยู่	และ	

ควรใช้ความกลัวในระดับปานกลาง

 Hidden agenda	หมายถงึ	ขอ้ความทีส่ง่ไปนัน้	ตอ้งการใหผู้อ้า่นตคีวาม	ถงึความหมายทีซ่อ่น	

อยู่อีกชั้นหนึ่ง	 ซึ่งการใช้วิธีการนี้มีความยากตรงที่ว่าทำอย่างไรให้ผู้อ่านแปลหรือตีความได้ตรงกัน	

กับเรา

 Instructional message	หมายถงึ	ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการสอนใหป้ฏบิตัติาม	เชน่	แผน่พบั	

สอนการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง	หรอื	การทีก่รมควบคมุโรค	โดยสำนกัเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์	

เผยแพร่เรื่องการทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง

 Awareness message	หมายถึง	ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้คนตระหนัก	เช่น	ภาพมะเร็ง	

ช่องปาก	กับข้อความที่ระบุว่า	“ผู้หญิงที่สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งช่องปาก	”	เป็นต้น

 Anti stigma message หมายถงึ	ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการแกไ้ขความเชือ่	หรอืความเขา้ใจผดิ	

ใช้ในการรณรงค์เพื่อแก้ไขการรับรู้ที่ผิดหรือทำให้การรับรู้ที่ผิดได้รับความเชื่อถือน้อยลง	(Kim	and	

Stout,	2010)	เชน่	ความเชือ่วา่โรคเบาหวานทีเ่ปน็อยูเ่ปน็เพราะกรรมเกา่	หรอืเชือ่วา่อบุตัเิหตทุีเ่กดิ	

ขึน้ในครอบครวัเปน็เพราะ	“ซวย”	ดงัทีป่รากฏในโฆษณาเมาไมข่บัตอนหนึง่ของ	สสส.	ทางโทรทศัน	์

จนเป็นที่มาของวาทะติดปากว่า	 “อย่าโทษซวย	 โทษตัวเอง”	 (http://www.thaihealth.or.th)	

แนวคิดนี้คือ	 หากกลุ่มเป้าหมายเชื่อว่าสาเหตุของการเกิดโรคมาจากกรรมเก่าการปรับพฤติกรรม				

ด้วยการเผยแพร่ข้อความสาระสำคัญก็จะทำได้ยากขึ้น	(Kim,	2010)
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ใช้สารที่กระตุ้นให้เกิดความกลัว	(fear	appeal)	ไม่สามารถใช้ในการรณรงค์ได้	ยังคงใช้ได้อยู่	และ	

ควรใช้ความกลัวในระดับปานกลาง

 Hidden agenda	หมายถงึ	ขอ้ความทีส่ง่ไปนัน้	ตอ้งการใหผู้อ้า่นตคีวาม	ถงึความหมายทีซ่อ่น	

อยู่อีกชั้นหนึ่ง	 ซึ่งการใช้วิธีการนี้มีความยากตรงที่ว่าทำอย่างไรให้ผู้อ่านแปลหรือตีความได้ตรงกัน	

กับเรา

 Instructional message	หมายถงึ	ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการสอนใหป้ฏบิตัติาม	เชน่	แผน่พบั	

สอนการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง	หรอื	การทีก่รมควบคมุโรค	โดยสำนกัเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์	

เผยแพร่เรื่องการทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง

 Awareness message	หมายถึง	ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้คนตระหนัก	เช่น	ภาพมะเร็ง	

ช่องปาก	กับข้อความที่ระบุว่า	“ผู้หญิงที่สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งช่องปาก	”	เป็นต้น

 Anti stigma message หมายถงึ	ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการแกไ้ขความเชือ่	หรอืความเขา้ใจผดิ	

ใช้ในการรณรงค์เพื่อแก้ไขการรับรู้ที่ผิดหรือทำให้การรับรู้ที่ผิดได้รับความเชื่อถือน้อยลง	(Kim	and	

Stout,	2010)	เชน่	ความเชือ่วา่โรคเบาหวานทีเ่ปน็อยูเ่ปน็เพราะกรรมเกา่	หรอืเชือ่วา่อบุตัเิหตทุีเ่กดิ	

ขึน้ในครอบครวัเปน็เพราะ	“ซวย”	ดงัทีป่รากฏในโฆษณาเมาไมข่บัตอนหนึง่ของ	สสส.	ทางโทรทศัน	์

จนเป็นที่มาของวาทะติดปากว่า	 “อย่าโทษซวย	 โทษตัวเอง”	 (http://www.thaihealth.or.th)	

แนวคิดนี้คือ	 หากกลุ่มเป้าหมายเชื่อว่าสาเหตุของการเกิดโรคมาจากกรรมเก่าการปรับพฤติกรรม				

ด้วยการเผยแพร่ข้อความสาระสำคัญก็จะทำได้ยากขึ้น	(Kim,	2010)
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	 ในการเผยแพร่ข้อความสาระสำคัญ	 ยังต้องพิจารณาว่าผ่านช่องทางใด	 อาทิ	 หากผ่านสื่อ		

สิ่งพิมพ์ทั้งในแบบของสติ๊กเกอร์	 ป้ายรณรงค์ติดตามสื่อเคลื่อนที่ต่างๆ	 ผู้จัดทำข้อความสาระ										

สำคัญต้องอาศัยการออกแบบที่เน้นสีสัน	การจัดวางรูปร่าง	รูปทรง	ซึ่งคือ	การสื่อสารทางสายตา								

(Visual	communication)	 ท่ีช่วยสร้างให้เกิดความน่าสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายและเชิญชวนให้ผู้อ่าน	

กวาดสายตาอ่านข้อความท่ีส่งไปได้ในท่ีสุด	 ดังน้ันส่ิงท่ีทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้อ่านเปิดรับข้อความ	

คือ	 การใช้ภาพหรือการออกแบบต่างๆ	 ในการส่ือความดังสรุปในแบบจำลอง	 Message	 scenario	

ด้านล่าง

	 1.	ต้องดึงดูดความสนใจ	(Attractive)	คนอ่าน	ทั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยส่วนประกอบอื่น	เช่น	

การออกแบบจดัหนา้การวางขอ้ความ	การเลอืกใชส้ือ่	การคำนงึถงึการจดัวางภาพ	ลกัษณะตวัอกัษร	

และขนาดของข้อความ	ประกอบกันด้วย	

แบบจำลอง	Message	scenarios	(Dillard	&	Nabi,	2006,	5123-5139)

รูปที่	2	ตัวอย่างภาพที่ใช้กระตุ้นความสนใจได้ดี
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	 2.	ต้องการให้ผู้รับสารตอบสนองอะไรกลับมา	 รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	

โดยไม่ตั้งใจให้เกิด

	 3.	สามารถสือ่ใหก้ลุม่เปา้หมายหลกั	กลุม่เปา้หมายแยกยอ่ย	สามารถทำความเขา้ใจขอ้ความ	

ที่ส่งออกไปได้อย่างลึกซึ้งถูกต้อง	 เช่น	หากข้อความที่ส่งออกไปมีการ์ตูนลายเส้นประกอบข้อความ	

แสดงว่า	ต้องการเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน(Kim	et	al,	2010)

	 4.	ควรเสนอเรื่องใกล้ตัว	(Proximity)	ต่อกลุ่มเป้าหมาย

	 5.	มีความชัดเจน	(Vividness)	

	 6.	กะทัดรัด(Concise)

	 7.	ง่ายต่อการเข้าใจ	ว่าต้องให้เขาทำอะไร

	 แนวความคิดอื่นๆ	 ซึ่งแนวคิดนี้ก็ใกล้เคียงกับแนวคิดที่ได้นำเสนอมาแล้ว	 ยกตัวอย่างเช่น	

แนวคิดของ	 Kotler	 and	 Keller	 (2006)	 ได้ระบุว่าการสร้างสารเพื่อการสื่อสารการตลาดมี		

องค์ประกอบที่ควรพิจารณาดังนี้

	 •	 เนื้อหาสารที่ต้องการเผยแพร่ออกไป

	 •	 ตรงตามเป้าหมายหรือไม่

	 •	 สื่อออกไปให้เข้าใจง่ายๆ

	 •	 กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้	และอ่าน	รวมทั้งปฏิบัติตรงตามที่ต้องการ

	 รูปแบบที่ดีในการนำเสนอข่าวสารหรือสาระสำคัญ	อาจอยู่ในรูปของบทเพลงก็ได้	เนื่องจาก	

บทเพลงมีความไพเราะ	 มีท่วงทำนองท่ีทำให้ข้อความสุขภาพท่ีสอดแทรกในเพลงจะย่ิงช่วยให้						

จำง่ายขึ้น

รูปที่	3	ตัวอย่างการใช้ดาราเป็นผู้ดึงดูดในการปรับเปลี่ยนสุขภาพ	

รวมทั้งมีเพลงประกอบการรณรงค์ด้วย
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	 1.	คำขวัญ	หรือ	สโลแกน	(Slogan)	

	 ขอ้ความสัน้	กระชบั	และงา่ยแกก่ารจดจำ	โดยหนา้ทีห่ลกัของคำขวญั	คอื	การตอกยำ้ภาพลกัษณ	์

จุดเด่นของสินค้าหรือบริการ	 ให้ง่ายแก่การจดจำ	 และเป็นถ้อยคำที่แสดงถึงจุดเด่นที่แตกต่างจาก	

สินค้าและบริการของคู่แข่งในสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน	 ส่วนใหญ่มักเอาคำวิเศษที่แสดง	

คุณสมบัติของการป้องกันโรค	 หรือของสินค้ามาสร้างเป็น	 Slogan	 เช่น	 สไปร์ท	 สดใส	 ซาบซ่า	

หัวใจหลัก	(theme)	ของพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสะท้อน	สโลแกน	และสโลแกน

ก็จะถูกนำเสนอซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆ	เพื่อให้นึกถึงไปยังหัวใจหลัก	(Parente,	2004,	pp.161-162)	

 ตัวอย่าง 	“อย่าทิ้งขยะ	อ๊ะอ๊ะตาวิเศษเห็นนะ”

	 2.	คำย่อ	(Abbreviation	word)

	 เป็นการใช้ตัวอักษร	เพื่อง่ายต่อการจดจำ	สะดวกในการพูดถึงในภายหลัง

 ตัวอย่างที่ 1		“3	ม	2	ข	1	ร”	ในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน	ได้แก่		

	 3	ม.	หมายถึง	สวมหมวกนิรภัย/ไม่เมา	แล้วขับ/รถมอเตอร์ไซด์มีอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้อง

	 2	ข.	หมายถึง	การคาดเข็มขัดนิรภัย/มีใบอนุญาตขับขี่

	 1	ร.	หมายถึง	ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด

 ตัวอย่างที่ 2	“ลดการแพร่กระจายไข้เลือดออกด้วย	3	ป”	

	 คือ	เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ	ปิดภาชนะอย่าให้ยุงวางไขได้	ปล่อยปลาเพื่อกินลูกน้ำ

รูปที่	4	การรณรงค์ให้ความรู้ไข้เลือดออก
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	 4.	คำสั้นๆ	ง่ายๆ	(Concise	word)	เช่น	อึด	ฮึด	สู้

	 5.	คำ	Icon	เช่น	คนพันธุ์	DNA	ซึ่งย่อมาจาก	Drink	No	Alcohol

	 6.	Mimic	word	สร้างข้อความเลียนแบบประโยคฮิต	เช่น	ในภาพด้านล่าง	ใช้ข้อความว่า	

คุน-นะ-ทำ	เลียนแบบข้อความ	คุณธรรม

รูปที่	5	การรณรงค์ให้เลิกดื่มแอลกอฮอร์

รูปที่	6	สร้างข้อความเลียนแบบประโยคฮิต
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	 7.	ประโยค	ถาม-	ตอบ	

	 ตัวอย่างเช่น		 ปุจฉา	:	 รู้ไหมอาการที่แตกต่างอย่างเด่นชัดระหว่างไข้หวัดธรรมดากับ

	 	 		 	 	 	 	 	 	 ไข้หวัด	2009	คืออะไร

	 	 		 	 	 	 วิสัชนา	:	ท้องเสีย	อาเจียน	เบื่ออาหาร	

	 8.	Kairos	ครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายไม่มีอีกแล้ว	ตัวอย่างเช่น

	 “โอกาสเดียว	ไม่มีอีกแล้ว	เชิญเข้าฟังการบรรยายเร่ืองโรคสะเก็ดเงินท่ีสถาบันโรคผิวหนัง.....	”

	 9.	 ไม่สรุปทิ้งท้าย	แต่ปล่อยให้คิดเอาเอง	เช่น	

				10.	ใช้	 The	 Syllogistic	 Model	 เป็นการสรุปตามหลักของการสรุปแบบนิรนัย	 เช่น	

คุณบ่นว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัว	คุณกลับบ้านแล้วคุณกินเหล้า	แต่เมียคุณทำงานตลอด	

ประโยคสรุป	กินเหล้า	=	กินแรง

				11.	Taboo	words	คำที่เป็นข้อห้ามในการกระทำ	ตัวอย่างเช่น	ห้ามกินเหล้าในวัดเป็นบาป	

(Puntoni	et	al,	2009)	หรือตัวอย่างตามภาพด้านล่างน้ี	มีการระบุส่ิงท่ีเป็นข้อห้ามและโทษท่ีได้รับ	

อย่างชัดเจนหากมีการฝ่าฝืน

รูปที่	7	สร้างข้อความให้คิดต่อ

หรือ	คำว่า	“มีสิทธิ์	ติดคุก”	ตามภาพด้านล่าง

รูปที่	8	สร้างข้อความโดยคำที่เป็นข้อห้ามในการกระทำ
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				12.	ใช้คำพ้องเสียง	ตัวอย่างเช่น	กินเหล้า	=	กินแรง,	ยิ่งสูบ	ยิ่งสั้น	ยิ่งต่อ	ยิ่งตาย

				13.	ใช้ประโยคเงื่อนไขแบบ	If	..	then	เช่น	ถ้าไม่กินเหล้า	แล้ว	ก็ไม่เสียเงิน	ร่างกายแข็งแรง	

ครอบครัวมีความสุข	ทุคนสุขภาพดี	ทำงานได้	รวย

รูปที่	9	สร้างข้อความโดยใช้คำพ้องเสียง

รูปที่	10	สร้างข้อความโดยสร้างเงื่อนไข

ถ้า	(If)	.....................................	ไม่	ทำ/ทำพฤติกรรมบางอย่าง	................................................................

ก็ไม่ก่อให้เกิด	.........................	(โรค/ความเสียหายต่อตนเองและครอบครัว	.......................................
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	 เป้าหมายของการจัดทำสาระสำคัญก็เพื่อให้เป็นที่จดจำ	 หมายถึงกลุ่มเป้าหมายจำข้อความ			

สำคัญที่เผยแพร่ออกไปได้และสามารถระลึกย้อนกลับ	 รวมทั้งนำกลับมาใช้ในการป้องกันสุขภาพ	

ของตนเอง	ไมใ่หต้กเปน็ผูเ้สีย่งตอ่การเปน็โรค	ซึง่หลกัในการสรา้งใหเ้ปน็ทีจ่ดจำมหีลกัการ	3	ประการ	

ดังนี้

 Frequency	หมายถึง	การนำเสนอให้มีความถี่ๆ	บ่อยๆ	หรือเพิ่มโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายจะ

พบเห็นข้อความของเราได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ผลที่ไม่พึงปรารถนา	

ที่อาจเกิดคือ	เมื่อนำเสนอถี่บ่อยหรือซ้ำมาก	คนอาจเบื่อ	และเมินเฉยต่อข้อความที่ส่งไปได้	ดังนั้น

อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอ	หลายรูปแบบ	แต่ยังคงซึ่งความคิดหลัก	(Themes,	

Big	 ideas)	 ไว้	 ซึ่งตรงนี้นับเป็นยุทธวิธีในการสร้างความตระหนักต่อข่าวสารได้	 (awareness	

startegy)

 Coverage	หมายถึง	ข้อความที่สร้างขึ้นมานั้นครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	

 Reach	 หมายถึง	 ข้อความท่ีสร้างข้ึนมาน้ันเข้าถึงตรงกลุ่มเป้าหมายท่ีเราต้องการปรับเปล่ียน	

พฤติกรรม	 เช่น	 เราพบว่าที่จังหวัดนครปฐมมีปัญหาวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรก็ควรรณรงค์ด้วย						

ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เปิดรับ	และเข้าถึงสถานที่ที่คนเหล่านี้อยู่
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ตัวอย่างของ Creative message

	 ตวัอยา่งการรณรงคใ์หใ้สห่มวกกนันอ็ค	ทีม่ลีกัษณะการสรา้งสรรคง์านมาก	ทัง้นีเ้พือ่ตอ้งการ	

เรียกความสนใจจากคนที่ผ่านไปมา

	 •	 มีแนวคิดสร้างสรรค์มาก	(Strong)

	 •	 สร้างข้อความออกมาแล้วเป็นที่กล่าวขวัญถึง	 (Recognizable	 words)	 คำที่ใช้ต้องมี	

พลังมากๆ	

 •	 แสดงความโดดเด่นด้วยความแตกต่างจากข้อความคู่แข่งอื่นๆ	(Differentiation)

 •	 แสดงออกซึ่งความคิดหลักอย่างชัดเจน	(Clear)

 •	 เลือกใช้สื่อที่แปลกใหม่	(Non-traditional	media)	เช่น	นำสิ่งที่ไม่เคยเป็นสื่อมาเป็นสื่อ

ในการจัดวางข้อความที่เรียกว่า	 Ambient	 media	 หมายถึง	 สื่อโฆษณาตามสภาพแวดล้อม	

ไมว่า่จะเปน็การโฆษณากลางแจง้	(Outdoor)	หรอื	สือ่ในอาคารสถานที	่(Indoor)	เชน่	สือ่ตามถนน	

สื่อตามร้านค้า	 สื่อตามอาคาร	 สิ่งสำคัญคือเป็นเรื่องการสร้างสรรค์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ	

ต้องแฝงความคิดสร้างสรรค์

รูปที่	11	การรณรงค์ให้ใส่หมวกกันน็อค
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	 ตวัอยา่งการรณรงคใ์หเ้ลกิบหุรี	่ใชส้ถติติวัเลขเปน็หลกัฐานยนืยนัในการนำเสนอ	(Rhetorical	

figures	Statistics)	ทำให้ผู้รับสารยอมรับได้ง่ายเนื่องจากมีสถิติ	ซึ่งยืนยันว่ามีการเกิดขึ้นจริง

	 1.	 ควรรู้จักหรือวิเคราะห์ถึงผู้รับสาร	(Audience	analysis)	ท่ีเราจะส่ือสารหรือส่งข้อความ	

การรณรงค์	ได้แก่	ข้อมูลประชากรศาสตร์	ข้อมูลทางจิตวิทยา	ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเราจะส่งข้อความ	

ที่สำคัญ	คือ	ความรู้ที่มีอยู่เดิมของกลุ่มเป้าหมาย	(Prior	knowledge)	เกี่ยวกับโรคหนึ่งๆ	ถ้ากรณี

มคีวามรูใ้นประเดน็นัน้อยูแ่ลว้อาจใชก้ารนำเสนอซำ้และเสรมิคอื	ซำ้ในความรูเ้กา่ทีม่อียู	่และเสรมิ	

ด้วยความรู้ใหม่โดยเลือกใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อกระจายเสียง	ตามความเหมาะสม

	 การออกแบบข้อความเพ่ือเผยแพร่รณรงค์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์	 ยังต้องคำนึงระดับการอ่านออกเขียนได้	

อายุของผู้อ่าน	 หากเป็นผู้สูงวัยต้องมีการออกแบบตัวอักษรขนาดใหญ่	 ใช้ตัวอักษรน้อย	 ใช้ภาพที่	

เข้าใจได้ง่าย	 รวมท้ังพิจารณาถึงระดับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายท่ีรับข้อความของเรา	 ข้อความและ

รูปที่	12	การใช้สถิติตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันในการนำเสนอ
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ภาพทีเ่ผยแพรอ่อกไปจงึตอ้งคำนงึถงึ	เพศ	วยั	ลกัษณะนสิยัตา่งๆ	ของกลุม่เปา้หมายดว้ย	(Skinner	

et	al.,	2002)	และในบางครั้งอาจออกแบบข้อความหรือคิดสร้างข้อความเผื่อการเปิดรับของกลุ่ม	

เป้าหมายรอง	เช่น	ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆที่ดูแลผู้ป่วย	หรือ	บุตรหลานที่ดูแล	ปู่ย่า	

ตายายที่มีอาการป่วยด้วย	 เพื่อเขาเหล่านั้นสามารถนำข้อความที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดูแล			

ป้องกันสุขภาพให้กับทั้งตนเองและผู้ป่วยด้วย	(Kreuter,	Caburnay,	Chen,	&	Donlin,	2004)

	 2.	ตำแหน่งในการวางข้อความ	(Placement)	พิจารณาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายว่า

มีโอกาสเห็นข้อความเหล่านี้ได้อย่างไร	ช่องทางใด	สถานที่ใด	เวลาใด	และควรกำหนดระยะเวลา	

(Launch	time)	ในการเผยแพร่ข้อความหลัก	เช่น	ในการรณรงค์เลิกเหล้า	มีการเปิดตัวในช่วงเข้า	

พรรษา	ด้วยข้อความที่ว่า	

		 “เลิกเหล้า	เข้าพรรษา”		ช่วงระยะแรก	(Phase	1)	จากนั้นสร้างกระแสความต่อเนื่องด้วย

การส่งข้อความต่อมา	ได้แก่	

	 “เลิกเหล้า	เลิกแล้ว	เลิกเลย”		ช่วงระยะที่สอง	(Phase	2)	เป็นต้น	

	 ตำแหนง่ในการวางขอ้ความควรเปน็ตำแหนง่ทีร่กุเขา้หากลุม่เปา้หมาย	(Active	placement)	

เช่น	 จะติดต้ังโปสเตอร์รณรงค์เร่ืองการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	 ควรมีการติดโปสเตอร์น้ีบริเวณหอพักชาย	

หญิงจุดที่มีคนผ่านไปมาพลุกพล่าน	เป็นต้น

	 3.	ควรย่อยข้อความให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจง่ายที่สุด	สื่อความหมายชัดเจน	ซึ่งต้องใช้

ภาพประกอบ	เผือ่สำหรบัผูท้ีอ่า่นหนงัสอืไมอ่อกหรอืจะใหด้คีวรเปน็ภาษาทอ้งถิน่ของกลุม่เปา้หมาย	

เพื่อให้ความรู้สึกคุ้นเคยต่อข้อความที่ได้รับ	 โดยปกติผู้ส่งสารหรือเจ้าของข้อความมักเป็นคนแปลก

หน้าในความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย	ดังนั้นการใช้ภาษาของกลุ่มจะช่วยลดความรู้สึกแตกต่างระหว่

างสองฝ่ายลงได้มาก

	 4.	 เข้าใจข้อดีและข้อด้อยของสื่อแต่ละประเภทที่นำมาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร

	 5.	ก่อนการออกแบบสารต้องเข้าใจ	 ทัศนคติที่มีอยู่ก่อนของกลุ่มเป้าหมาย	 (Mindset,	 

pre-exiting	attitude)

	 6.	สารที่ส่งออกไปต้องกระตุกความสนใจได้ดี	(Thrasher,	et	al,	2006)
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ขั้นตอนที่	1	ออกแบบข้อความตรงตามเป้าหมายของโครงการรณรงค์

1.	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	messages)	หรือสโลแกนที่เผยแพร่ออกไป	ต้องการอะไร?

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

	 2.	ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับ	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	messages)	นั้นๆ?

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

	 3.	เงินงบประมาณเท่าไหร่?

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนที่	2	ระบุรูปแบบของ	ข้อความสาระสำคัญ(Key	messages)

ประเภทของ	 ข้อความสาระสำคัญ	 (Key	 messages)	 ที่ใช้	 และลักษณะรูปแบบการนำเสนอ	

ข้อความสาระสำคัญ	(Key	messages)

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนที่	3	สร้างข้อความ	Key	message	จำนวน	3	ข้อความหลักเพื่อใช้ในการรณรงค์

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................
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	 เมือ่เผยแพรอ่อกไป	จะสง่ผลทำใหก้ลุม่เปา้หมายเขา้ใจโรคตา่งๆ	มากขึน้	การปรบัทศันคตติอ่	

การปฏบิตัตินเพือ่ปอ้งกนัโรคและการมพีฤตกิรรมสขุภาพ	เหลา่นีเ้ปน็สิง่ทีผู่ส้ง่สารตอ้งการ	แตผ่ลลพัธ	์

ที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย	อาจพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดังนี้	

	 1.	 Immediate	 effect	 ให้ผลที่ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่สาระสำคัญได้อย่าง	

ทันทีทันใด	 ซึ่งเป็นการแสดงผลลัพธ์หลังการเผยแพร่ข้อความรณรงค์	 เมื่อหมดกระแสของการ	

ใหค้วามสนใจ	จำเปน็ตอ้งมกีารเผยแพรอ่กีครัง้	(Re	launch)	ผา่นชอ่งทางสือ่	(Channels)	ทีส่รา้ง	

ความนา่สนใจ	หรอืหาแงม่มุของขอ้ความใหม	่ๆ 	มารณรงคอ์ยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ตอกยำ้ใหเ้กดิพฤตกิรรม	

สืบเนื่องต่อไป	จงจำไว้ว่า	ในการส่งข้อความสาระสำคัญ	(Key	messages)	ต้องใช้หลายช่องทาง

และควรทำการเสนอซ้ำหลายๆ	 ครั้ง	 การส่งข่าวสารเพียงครั้งเดียวจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย				

(Hornston,	2007)

	 2.	Sleeper	effect	ยังไม่ได้ให้ผลหลังการเผยแพร่ข้อความรณรงค์	แต่ให้ผลหลังจากการ

รณรงค์จบเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว

	 3.	Boomerang	effect	ให้ผลในทางตรงกันข้ามกับที่ต้องการ	ผลกระทบในแบบนี้เป็นสิ่งที่

ควรพิจารณาก่อนเผยแพร่ข้อความรณรงค์	 ผู้สร้างข่าวสารหรือข้อความรณรงค์ควรคำนึงถึงผล	

กระทบนี้	ก่อนวางแผนเผยแพร่ข่าวสาร	เนื่องจากว่าการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อความในลักษณะ

หนึ่งๆ	อาจให้ผลตามที่เราต้องการได้	แต่ในขณะเดียวกัน	อาจเกิดผลที่ไม่พึงปรารถนา	(Uninten-

tional	 effect)	 ได้	 เช่น	 ในขณะที่เราเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาให้คนไม่มีเพศสัมพันธ์ส่ำส่อน							

ผลทีไ่ดร้บัคอืคนมกีารเทีย่วกลางคนืนอ้ยลง	แตผ่ลทีไ่มพ่งึปรารถนาทีเ่กดิจากโฆษณาชิน้นัน้คอื	ผูค้น	

ในสงัคมพากนัรงัเกยีจผูต้ดิเชือ้เอดส์	และครอบครวัของผูต้ดิเชือ้เอดส์	ถงึขนาดขบัไลอ่อกจากชมุชน	

เป็นต้น
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	 1.	Talk	of	 the	 town	มีการนำไปพูดกันในวงสังคม	ซึ่งอาจนับได้ว่ามีถ่ายทอดบอกต่อถึง	

ความรู้	หรือวิธีการปฏิบัติตัวที่ได้จากการเปิดรับข้อความสาระสำคัญ	(Key	message)

	 2.	 มีพฤติกรรมเปล่ียนตามจนกลายเป็นบรรทัดฐาน	(Norm)	หรือกลายเป็นวัฒนธรรมท่ีดีงาม	

ของสงัคม	เชน่	การสวมหนา้กาก	คนในสงัคมใหค้วามหมายวา่เปน็ผูท้ีต่ดิเชือ้ไขห้วดั	2009	แตต่อ่มา	

เม่ือผู้คนท่ีเป็นโรคทางเดินหายใจ	อาทิ	โรคหวัดธรรมดามีการสวมใส่ตามท่ีชุมชนต่างๆ	การสวมหน้ากาก	

อนามัยถูกเปลี่ยนความหมายในเชิงว่า	 ผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	

ส่วนร่วม	ไม่ทำให้ตนเองเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคปะปนไปในอากาศ	เป็นต้น

	 นอกจากนี้ยังมีการประเมินที่เป็นแบบแผน	และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้การรณรงค์ด้วย	

Key	message	ไดแ้ก	่แบบจำลองการประเมนิผลลพัธข์อ้ความทีใ่ชโ้นม้นา้วใจ	โดย	McGuire	ในป	ี

1985	(Welborne,	and	Booth-Butterfield.,	2005)	ดังนี้

	 •	 การประเมินการเปิดรับในข้อความสาระสำคัญ	(Exposure)	

	 	 ข้อคำถามที่นำมาใช้ในการกระตุ้นให้ตอบ	เช่น

	 	 -		 ท่านได้รับข่าวสารเรื่อง....	บ้างหรือไม่	อย่างไร

	 •	 การประเมินความสนใจในข้อความสาระสำคัญ	(Attention)	

	 	 ข้อคำถามที่นำมาใช้ในการกระตุ้นให้ตอบ	เช่น

	 	 -		 ท่านสนใจข่าวสารเรื่อง.....	บ้างหรือไม่	อย่างไร

	 •	 การประเมินความเข้าใจในข้อความสาระสำคัญ	(Comprehend)

	 	 ข้อคำถามที่นำมาใช้ในการกระตุ้นให้ตอบ	เช่น

	 	 -		 ข้อความที่ส่งไปอ่านและเข้าใจง่าย	หรือไม่	อย่างไร

	 •	 การประเมินทัศนคติต่อข้อความสาระสำคัญ	(Attitude)	

	 	 -		 ข้อคำถามที่นำมาใช้ในการกระตุ้นให้

	 	 ตอบ	เช่น		-	ชอบข่าวสารที่ส่งผ่านสื่อ............	หรือไม่	

	 •	 การประเมนิการพจิารณาของผูร้บัขอ้ความสาระสำคญั	ตอ่ขอ้ความทีส่ง่ไป	(Elaboration)	 

	 	 ด้วย

	 	 -		 คำถามที่กระตุ้นให้ตอบ	 เช่น	 ท่านพิจารณาอันตรายจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่	

อย่างไร	
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	 •	 การประเมินการจดจำ	ข้อความสาระสำคัญ	(Recall)	

	 	 ด้วยข้อคำถาม

	 	 -		 ท่านจำข้อแนะนำ	เรื่อง.....	ได้	หรือไม่อย่างไร

	 •	 ต้องระบุให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการข้อมูลอะไรในแต่ละข้ันตอนท่ีเป็นวิกฤตของเขาหรือ	

พยายามบอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นวิกฤต	IN	PRESS

	 •	 จัดลำดับข้อมูลท่ีจำเป็นในแต่ละข้ันตอนของการปรับพฤติกรรมเป้าหมาย	 เช่น	 พฤติกรรม	

เป้าหมาย	 ต้องการให้ลดอ้วนลดพุง	 ในระยะเริ่มแรกของการรณรงค์ด้วยข้อความนี้	 อาจเน้นด้วย	

การไม่รับประทานอาหารมัน	ต่อมา	จึงนำเสนอข้อความ	ที่เน้นพฤติกรรม	การออกกำลังกาย	ทั้งนี้

ทั้งนั้นพฤติกรรมย่อยเหล่านี้	จะนำไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายได้แก่	การลดอ้วนลดพุงในที่สุด

	 •	 เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละระยะเวลาของการรณรงค	์

ด้วยข้อความสาระสำคัญ	

	 •	 หาตัวแปรที่มีอิทธิพลทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการข้อมูลข่าวสารหรือสาระสำคัญที่

เผยแพร่ออกไป	(Leea,	and	others,	2004,	pp.	224-233)

	 •	 หากเป็นกลุ่มผู้ป่วยต้องพิจารณาว่า	 ผู้ป่วยนั้นต้องการข้อมูลเพราะกังวลใจ	 หรือบางที					

ส่งข้อมูลผ่านคนดูแลเพื่อนำไปปฏิบัติต่อผู้ป่วย

	 •	 ควรสร้างสารสาระสำคัญที่ให้ความหวังมากกว่าจะเป็นการบังคับให้ทำ	เช่น	ห้ามกินเค็ม	

สำหรับคนเป็นเบาหวาน	อาจเปลี่ยนเป็น	กินอาหารรสจืดเท่าที่จะทำได้	

	 •	 การสื่อสารจะไม่ได้ผลถ้าสารที่ส่งไม่ชัดเจน	 ควรศึกษาและทดสอบสาร	 ทำให้เข้าใจง่าย	

ตรงกับเป้าหมาย	เช่น	ครอบครัวสดใสวันพระ	ถ้าพ่อแม่งดเหล้า	งดบุหรี่	แต่ปรากฏว่าในหมู่บ้าน	

ไม่สูบบุหรี่แต่ดูดยาเส้น	การรณรงค์เรื่องบุหรี่ก็ไม่สามารถสร้างการหยุดการเสพสิ่งเสพติดได้
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	 ข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)	อยู่ในส่วนหน่ึงของข้ันตอนการรณรงค์	ดังได้กล่าวใน	

ข้างต้นแล้ว	ซ่ึงข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)	ก็เป็นส่วนสำคัญมากเน่ืองจาก	เป็นส่ิงท่ีจะส่ง	

ตรงถึงผู้รับสารและก็มีการหวังผลจากการท่ีผู้รับสารได้รับและทำให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม	

สุขภาพได้

	 การได้มาซ่ึง	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)	จำเป็นต้องเข้าใจถึงรูปแบบต่างๆ	ว่ามี	

ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร	 ดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว	 ในส่วนต่อไปน้ีจะเป็นการนำทฤษฏีทางด้าน						

พฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	 ท่ีรวบรวมได้	 และจัดสร้างข้อความสาระ	

สำคัญ	(Key	Messages)

วิธีท่ี 1 ประยุกต์การใช้ Precaution Adoption Process Model (PAPM)

	 ทฤษฎี	Precaution	Adoption	Process	Model	(Weinstein	&	Sandman,	2002)	กล่าวว่า	

บุคคลมีวิธีการระมัดระวังในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 ข้ันแรก	 	 บุคคลจะตระหนักต่อปัญหา	(Aware)	

 ข้ันท่ีสอง		 จะนำสารท่ีเก่ียวข้องน้ันมาพิจารณา	(Engage)	

 ข้ันท่ีสาม		 ตัดสินใจว่าจะกระทำพฤติกรรมตามข้อความท่ีส่งมาหรือไม่	(Deciding)

 ข้ันท่ีส่ี		 	 ลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำ	(Take	action)	

 ข้ันสุดท้าย	 คือการดำเนินพฤติกรรมน้ันๆ	อย่างสม่ำเสมอ	(Maintain)

	 PAPM	 ผู้คิดแบบจำลองน้ีคือ	 Weinstein	 ในปี	 1988	 คำอธิบายของแบบจำลองน้ีระบุว่า	

ส่ิงแรกควรกำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย	 (Goal	 behavior)	 ข้ันท่ีสอง	 ทำการระดมสมองเพ่ือหา	

พฤติกรรมย่อย	(Specific	behavior)	ท่ีมีผลทำให้ไปถึงพฤติกรรมเป้าหมาย	(Precaution	specific	

behavior)	ในท่ีน้ีได้ทำการประยุกต์ใช้	PAPM	ร่วมกับการทำ	Mind	mapping	เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย	

ในการสร้างข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)	ดังแสดงในรูปท่ี	13
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 ตวัอยา่ง	การคดิสรา้ง	ขอ้ความสาระสำคญั	(Key	Messages)	เพือ่ใชใ้นการรณรงคใ์หค้วบคมุ	

น้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์	ในที่นี้จะถือว่าข้อมูลต่างๆ	ได้ถูกเก็บรวบรวมมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว	จนถึง	

กระบวนการเพื่อที่จะคิด	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)

	 เป้าหมายหลักคือต้องการรณรงค์ให้ลดน้ำหนักตัวให้เป็นอยู่ในเกณฑ์	 จากการวิเคราะห์ส่ิงต่างๆ	

ท่ีจะเป็นผลทำให้น้ำหนักตัวลดลงมาได้	พบว่ามี	3	ส่วนสำคัญ	คือ	คุมอาหารจำพวกแป้ง	ไขมันสูงๆ	

ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ	และรักษาระดับอารมณ์อย่าให้เครียด

	 นำคำสำคัญมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่	กะทัดรัด	เข้าใจง่าย	ได้ชัดเจนเป็นที่จดจำ

	 ลดน้ำหนักตัวให้เป็นอยู่ในเกณฑ์	 =	 คนไทยไร้พุง

	 คุมอาหารจำพวกแป้ง	ไขมันสูงๆ	

	 ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ	และ

	 รักษาระดับอารมณ์อย่าให้เครียด	=	 3	อ.	อาหาร	ออกกำลังกาย	อารมณ์

รูปท่ี	13	การประยุกต์ใช้แบบจำลอง	PAPM	ในการสร้าง	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)
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	 คนไทยไร้พุง	 เป็นข้อความสาระสำคัญ	 (Key	 messages)	 ที่สะท้อนพฤติกรรมเป้าหมาย	

(Goal	behavior)	ที่เราต้องปรับเปลี่ยน

รูปที่	14	การสร้าง	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)	ในการรณรงค์ลดน้ำหนักตัว

	 หลังจากได้	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)	แล้วกระบวนการต่อไป	ก็นำข้อความ	

เหล่านี้	 ไปทำการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์	 ซึ่งก็ต้องอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบต่างๆ	 เพื่อให้ข้อความ	

สาระสำคัญ	 (Key	 messages)	 นั้นถูกมองโดยกลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้งระยะเวลาที่เหมาะสม	

ดังได้กล่าวก่อนหน้าแล้ว

��������������� New P 1-78.indd   24 13/12/2553   15:37:37



25

รูปที่	15	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)	ที่ถูกผลิตเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ลดน้ำหนัก

รูปที่	16	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	Messages)	ที่ถูกผลิตเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ป้องกันไข้หวัด
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วิธีที่ 2 เป็นวิธีการเก็บข้อความสำคัญจากการคิดในครั้งแรก

	 1.	พิจารณาว่าเราต้องการให้ผู้รับสารรู้เรื่องอะไร	หรือ	ต้องการให้ผู้รับสารทำพฤติกรรมใด	

เมือ่ไดร้บัสาร	ใหพ้ดูสิง่นัน้ออกมาทนัท	ีโดยไมต่อ้งคดิตบแตง่คำใหส้วยหร	ูใหเ้ปน็คำทอีอกมาจากใจ	

และทำการเขียนขอ้ความเหล่านั้นลงบนกระดาษ	ขอ้ความเหล่านั้นอาจดูไม่ดี	ไม่สวยงามนัก	แต่สิ่ง	

ที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งข้อความที่สมบูรณ์ต่อไป

	 2.	ขยายข้อความ	 (Expand)	 สาระสำคัญไว้หลายๆ	 ข้อความจากนั้นจดหรือบันทึกเอาไว้	

เพื่อนำมากลั่นกรองภายหลัง	 จะได้เลือกข้อความที่ดีที่สุด	 และคำบางคำที่คิดขึ้นมาอาจมีคำศัพท์	

เฉพาะทาง	ซึ่งยากต่อการเข้าใจ	ก็จะได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในภายหลัง	

	 3.	การจัดกลุ่มคำ	 (Group)	 นำข้อความที่คิดไว้หลายคำมาเข้ากลุ่มตามแก่นสาระหลัก	

(Theme)	ซึง่ในทีน่ีจ้ะขอแนะนำ	3	แกน่สาระหลกัคอื	การตระหนกัสถานการณข์องโรค	(Situation)	

พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค	(Risk)	แนวทางการป้องกัน	(Action)

	 เนือ่งจากการรณรงคค์รัง้หนึง่ๆ	อาจจำเปน็ตอ้งสรา้งขอ้ความสาระสำคญั	(Key	messages)	

ทั้งสามสถานการณ์	เพราะเวลาผ่านไป	สถานการณ์ก็อาจเปลี่ยนตาม	ดังนั้นถ้ายังใช้ข้อความสาระ

สำคัญ	(Key	messages)	ซ้ำเดิมอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์	ณ	เวลานั้นๆ	

Key	messages

การตระหนัก

สถานการณ์ของโรค

(Situation)

Key	messages	ที่คิดเอาไว้ 1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

4. ..............................

5. ..............................

6. ..............................

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

4. ..............................

5. ..............................

6. ..............................

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

4. ..............................

5. ..............................

6. ..............................

Key	messages	ที่เลือก ข้อความ..................... ข้อความ..................... ข้อความ.....................

พฤติกรรม

เสี่ยงต่อโรค

(Risk)

แนวทางการป้องกัน

(Action)

(แก่นสาระหลัก) Theme
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	 4.	 การกล่ันกรอง	(Refine)	วิธีการง่ายๆ	คือ	การเอาปากกาขีดค่าข้อความท่ีไม่ต้องการและ	

เหลือข้อความสาระสำคัญที่ดีที่สุดไว้	 2-3	 ข้อความ	 และวิเคราะห์ว่าข้อความที่เราเลือกนั้นเป็น	

ข้อความที่ดีตามคุณสมบัติของ	ข้อความสาระสำคัญ	(Key	messages)	หรือไม่	คือ	ง่ายต่อการพูด	

เข้าใจ	และง่ายต่อการจดจำ	โดยทำการตรวจข้อความที่ได้ว่าเป็นไปตามสิ่งเหล่านี้หรือไม่

	 	 4.1		ข้อความสาระสำคัญ	(Key	messages)	ที่ได้สั้นและจดจำได้ง่ายแล้ว	แต่สั้นจนไม่

สามารถเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปหรือไม่	 ซึ่งข้อความไม่ควรสั้นจนทำให้เสียความหมาย	

สำคัญที่ต้องการสื่อสารออกไป

	 	 4.2		ขอ้ความทำใหผู้อ้า่นรูไ้ดว้า่ตอ้งทำอะไร	เมือ่ผูอ้า่นเหน็ขอ้ความสำคญัของคณุ	เขาตอ้ง	

ตีความอีกทีหรือไม่

	 	 4.3		คำหลกัทีต่อ้งการสือ่อออกไป	ควรเปน็คำกรยิาในขอ้ความหลกัหรอืไม	่เนือ่งจากคำหลกั	

ที่ใช้เป็นคำกริยา	จะทำให้ผู้ชมสามารถมีพฤติกรรมนั้นได้ง่ายกว่า	เป็นคำประเภทอื่นๆ

	 	 4.4		 ข้อความควรอยู่ในรูปแบบภาษาพูด	 ซ่ึงจะทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายและรู้สึกเหมือน	

การพูดคุย

	 	 4.5		คำที่ใช้เป็นคำที่เข้าใจง่ายๆ	 ทั่วไป	 ไม่ควรใช้คำเฉพาะ	 ผู้รับสารอาจจะไม่รู้จักคำ	

เหล่านั้น

	 5.	ทดสอบข้อความสาระสำคัญ	(Test	your	key	messages)

	 คณุจำขอ้ความเหลา่นัน้ไดไ้หม	คณุตอ้งสามารถพดูขอ้ความนัน้โดยทีค่ณุไมต่อ้งเปดิดสูิง่ทีค่ณุ

เขียนบนกระดาษบอกข้อความนั้นแก่เพื่อนคุณ	เพื่อนคุณจำข้อความเหล่านั้นและพูดกลับมาได้ไหม	

หลังจากนั้นทิ้งเวลาผ่านไปซักระยะหนึ่ง	 เพื่อนคุณยังสามารถพูดและจำข้อความเหล่านั้นได้อยู่	

หรือไม่	ทำเช่นเดียวกันนี้กับเพื่อนคนใหม่	ทิ้งระยะเวลาข้ามไปวันใหม่	ถ้าเพื่อนคนนั้นสามารถพูด

ข้อความนั้นได้อยู่	คุณก็จะได้	ข้อความสาระสำคัญที่ดี	สามารถนำไปใช้งานได้
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	 •	 แบบจำลองความเช่ือเร่ืองสุขภาพ	(Health	belief	model:	HBM)

	 •	 จุดเร้าความสนใจ	หรือจุดเว้าวอนต่างๆ	(Appeal)

	 •	 แนวคิดเร่ืองการเส้ียมใส่ความคิด	(Message	Framing	effect)

	 •	 Elaboration	likelihood	model	:	ELM

แบบจำลองความเช่ือเร่ืองสุขภาพ (Health belief model : HBM)

	 เนือ่งจากมตีวัแปรดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง	(Perceived	susceptibility)	จงึตอ้งหาวธิกีารทีใ่ห	้

กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงความเส่ียง	ด้วยการส่งข้อความท่ีทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าตนเองเส่ียง	(Perceived	risk)	

มีงานวิจัยยืนยันว่าข้อความที่ทำให้ผู้อ่านรับรู้ว่าตนเองเสี่ยงสูง	สามารถทำให้คนอาจจะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมตามได้	แต่ในเวลาต่อมากพ็บว่าต้องใหผู้้อ่านรับรู้ความเสี่ยงในระดับปานกลาง	เนื่องจาก

หากเสี่ยงมากก็อาจไม่เปลี่ยนพฤติกรรม	 เพราะปฏิเสธว่าตนไม่ใช่กลุ่มที่ข้อความนั้นเจาะจงส่งสาร	

ให้	 (Jerold	 and	 Dillard,	 1995,	 65-80)	 ต่อมามีงานวิจัยพบว่าหากส่งข้อความที่ทำให้ผู้อ่าน	

รู้สึกว่าตนเองเสี่ยงมาก	 (high	 perception	 of	 risk)	 แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มี				

ความสามารถในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่หลกีเลีย่งการเสีย่งนัน้	(low	self-efficacy)	ขอ้ความ	

ที่ส่งไปก็ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องการได้	 และยังทำให้ผู้รับสารดำเนินตามพฤติกรรม	

เส่ียงน้ันไปเร่ือยๆ	ท้ังน้ีมีการอธิบายไว้ในแบบจำลองท่ีช่ือว่า	Extended	Parallel	Process	Model	

(EPPM)	(Gordon,	2003,	pp.1287-1296)

	 ในทางตรงกันข้าม	 หากส่งข้อความที่ทำให้ผู้อ่านรับรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่ำ	 (Low	 risk	

perception)	ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้น้อยเช่นกัน

จุดเร้าความสนใจ หรือจุดเว้าวอน (Appeal)

	 จุดเร้าความสนใจ	 หรือจุดเว้าวอน	 (Appeal)	 ในการสื่อสาร	 หรือการส่งข้อความไม่ว่าจะ				

ผ่านช่องทางไหนต้องมีจุดกระตุ้นความสนใจ	 ซึ่งปัจจุบันพบว่ามักใช้อารมณ์เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์	

(Emotional	arousal)	จุดเร้าความสนใจท่ีมีการใช้ในข้อความต่างๆ	แบ่งเป็น	2	ประเภทใหญ่	ได้แก่

	 1.	 Informational	 appeal/rational	 appeal	 ข้อความที่เน้นเป็นข้อความเพิ่มพูนความรู้				

เป็นเหตุ	 เป็นผล	 นำตัวเลขสถิติมาอ้างอิง	 ซึ่งหากเป็นการรณรงค์ระดับชาติให้ระบุตัวเลขสถิติใน	

ระดับชาติ	 (National	 data)แต่หากต้องการรณรงค์ภายในท้องถิ่นให้ใช้สถิติของท้องถิ่น	 (Local	

data)	 เนื่องจากจะสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับตัวบุคคลนั้นๆ	

มากกว่า	(Personal	relevancy)
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	 2.	Emotional	appeal	ข้อความเน้นการกระตุ้นอารมณ์	สามารถแยกการนำอารมณ์ต่างๆ	

มากระตุ้นความสนใจได้	ดังนี้

	 	 2.1		Guilt	 appeal	 เน้นข้อความที่ชี้ชวนให้เห็นว่า	 การกระทำนั้นเป็นความผิด	 เช่น						

ภาพยนตรโ์ฆษณาเรือ่งควนับหุรีม่อืสอง	ทีม่คีำพดูวา่	“แลว้คณุมาทำรา้ยฉนัทำไม”	และควรมหีลกัฐาน	

ความผิดให้เห็นชัดเจน

	 	 2.2		Anger	appeal	ข้อความเน้นการตอบโต้คนที่มาทำร้าย

	 	 2.3		Sad	 appeal	 ข้อความเน้นหากไม่ทำตามจะประสบความล้มเหลวอย่างไร	 หรือ	

สูญเสียอย่างไร

	 	 2.4		Humor	appeal	 เน้นอารมณ์ของผู้ดูแล้วรู้สึกสนุกสนานไม่ขึ้งเครียด	จริงจัง	หรือ		

เป็นยุทธวิธีของการสร้างสารที่เรียกว่า	ก่อเกิดความชอบ	ความพึงใจ(Likability	strategy)

	 	 2.5		Fear	appeal	(Threat	appeal)	การใช้ความกลัวเป็นตัวกระตุ้นเร้า	มีแนวทาง	3	

ประการในการใช้	ได้แก่	

	 	 		 	2.5.1		สร้างสารที่มีความกลัว	เช่น	หากไม่ไปตรวจมะเร็งปากมดลูก	อาจลุกลามมา	

เมื่อสายและรักษาไม่หาย

	 	 		 	2.5.2		เมื่อนำสาร	หรือภาพนั้นไปกระตุ้นเร้าคน	บุคคลนั้นจะเกิดความกลัว	

	 	 		 	2.5.3		เมือ่คนบงัเกดิความกลวัวา่ตนเองจะมลีกัษณะเหมอืนขอ้ความทีส่ง่มา	ตอ้งหา	

แนวทางในการขจัดความกลัว	 ข้อความที่โน้มน้าวด้วยความกลัวจึงจะประสบความสำเร็จในการ	

โนม้นา้วใจ	อาท	ิหากไมอ่ยากเปน็มะเรง็ปากมดลกู	รบีตรวจคดักรองตัง้แตว่นันี	้ความกลวัจงึเปน็ตวั	

ทีท่ำใหผู้ร้บัสารตืน่ตวั	และสงสยัวา่ตนเองเขา้ขา่ยกลุม่เสีย่งหรอืไม	่ซึง่บคุคลจะตรวจสอบประวตักิาร	

เจ็บป่วยในครอบครัวตนเอง	 สภาพแวดล้อม	 และพฤติกรรมท่ีผ่านมาในอดีตว่าทำให้มีผลต่อสุขภาพ	

ร่างกายตนเองมากน้อยแค่ไหน	

	 	 การจะใช้อารมณ์ไหนกระตุ้นความสนใจ	หรือนำจุดเร้าความสนใจใดไปสร้างข้อความขึ้น

กับลักษณะของผู้รับสาร	 ความรู้	 และแนวทางในการจัดการปัญหาสุขภาพของบุคคลนั้นๆ	 เป็น	

สำคัญ

	 	 นอกจากนีย้งัมกีารใชจ้ดุกระตุน้เรา้ความสนใจเรือ่งผลประโยชนข์องบคุคล	(Self-interest	

appeal)	ไดแ้ก	่การนำผลประโยชนท์ีค่นหวงแหนมากระตุน้ใหส้นใจ	เชน่	ขอ้ความ	“เลกิบหุรีเ่พือ่ลกู”	

เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคนที่กลุ่มเป้าหมายรักและห่วงใย	 หรือ	 ข้อความ	 “รักน้องจริง	

อย่าชวนน้องดื่ม”	 เป็นการใช้จุดเร้าความสนใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนบุคคลมาเร้าความสนใจให	้

ปฏิบัติตาม
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 3. Message framing effect

	 แนวคิดเร่ืองการเส้ียมใส่ความคิด	เราสามารถสร้างข้อความส่ือออกไปให้ประชาชนคล้อยตาม	

โดยอาศัยสถานการณ์ขณะนั้น	 เช่น	 ระหว่างมีการระบาดของไข้หวัด	 2009	 ผู้คนมีการสวมใส่	

หน้ากากอนามัย	ถือเป็นโอกาสรณรงค์ให้การสวมหน้ากากอนามัยเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ

เป็นพฤติกรรมที่ควรยกย่อง	เพื่อพัฒนาเป็นบรรทัดฐานหรือ	Norm	ของสังคมต่อไป

Elaboration likelihood model : ELM

	 เป็นแนวคิดในการพิจารณาสาร	 โดยปกติทฤษฎ	ี ELM	 มีการแบ่งแนวทางในการพิจารณา	

ข้อความเป็นสองวิธีดังนี้	หากเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญต่อบุคคลคนนั้น	บุคคลจะใช้แนวทางในการ

พิจารณาไม่ละเอียด	หรือ	Peripheral	route	แต่หากเร่ืองน้ันสำคัญก็จะมีการพิจารณาอย่างละเอียด	

ที่เรียกว่า	Central	route	(Petty	&	Cacioppo,	1981)

	 คนที่ชอบการออกแบบตัวหนังสือที่เป็นข้อความ	 ภาพประกอบ	 การจัดหน้าอย่างสวยงาม	

พวกน้ีจะใช้	การพิจารณาไม่ละเอียด	เหมาะท่ีจะส่ือสารโดยนำข้อความไปจัดวางในโปสเตอร์	เน่ืองจาก	

โปสเตอร์ที่มีข้อความรณรงค์ที่ติดตามถนน	คนที่ผ่านไปมานั้นไม่มองโปสเตอร์เต็มตา	แต่จะใช้การ	

ชำเลือง	 (Glance)	 หากภาพนั้นมีความน่าสนใจสีสันสดใสและมีประเด็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับ	

ตัวเขาก็จะหยุดอ่าน

รูปที่	17	สื่อเพื่อเผยแพร่โดยใช้ความสนใจเรื่องผลประโยชน์ของบุคคล	(Self-interest	appeal)

��������������� New P 1-78.indd   30 13/12/2553   15:37:39



31

การจัดทำสาระสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถในการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ (Self Efficacy message)

	 ควรระบุว่าพฤติกรรมอะไรเมื่อปฏิบัติแล้วมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีได้	 หาแบบอย่างทั้งที่เป็น	

ตวัแบบทีม่ชีวีติ	(Live	model)	หรอื	ตวัแบบทีส่รา้งขึน้มา	(Symbolic	model)	มาเลา่ประสบการณ	์

ว่าทำอย่างไรประสบถึงประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือหากไม่ปรับเปลี่ยน						

พฤติกรรมจะได้รับผลเป็นอย่างตัวแบบ	(observational	learning)	เช่น	ป้ายโฆษณาบนทางหลวง	

เป็นภาพ	 คุณคริสโตเฟอร์	 เบญจกุล	 นั่งบนรถเข็นแล้วเขียนคำว่า	 “เหยื่อ”	 เมาแล้วขับ	 หรือ	

ตัวอย่างที่เป็น	Live	model	ดังภาพด้านล่าง	

รูปที่	18	ภาพแสดงตัวแบบที่มีชีวิตจริง	(Live	model)

	 การชักจูงโดยใช้ข้อความที่เป็นลักษณะเป็นภาษาพูด	 เช่น	 เสนอแนะหรือสร้างความมั่นใจ				

แกก่ลุม่เปา้หมายในการขจดัความกลวั	หรอืการใชอ้ารมณเ์ปน็ตวักระตุน้เรา้	เชน่	สรา้งใหเ้กดิความ	

กลัวหรือความเครียด	ดังรูปที่	19
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การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวิธีของข้ันของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Stage of change : 

SOC)

	 การสร้างสารหรือข้อความในการโน้มน้าวระดับบุคคล	 จะอาศัยการสื่อสารระหว่างบุคคล					

ซึ่งอยู่ภายใต้สถานการณ์ของผู้ให้บริการด้านงานสาธารณสุขและผู้มารับบริการ	ซึ่งข้อความที่สร้าง

ขึน้มานัน้ตอ้งเปน็ขอ้ความทีส่รา้งใหเ้หมาะกบับคุคลเปน็รายๆ	ไป	(Tailoring	message)	เนือ่งจาก	

ผู้มารับบริการแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างทั้งภูมิหลังและความสนใจ	 รวมทั้งระดับในการรับหรือ		

ตีความในการทำความเข้าใจข้อความข่าวสารสุขภาพ	(Kruglanski,	et	al,	2006,	S105–S122)

	 แนวคิดที่อธิบายการสร้างข้อความเผยแพร่ในระดับบุคคล	 ได้แก่ขั้นของการเปลี่ยนแปลง	

พฤติกรรม	 (Stage	 of	 change	 หรือ	 SOC)	 ซึ่งอยู่ในทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม				

(The	Trantheoretical	model	of	change	(TTM)	(Prochaska,	DiClemente,	&	Norcross,	

1992)	 ที่ระบุว่าในแต่ละคนที่มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสุขภาพจะมีรับข่าวสารสุขภาพไม่	

เหมอืนกนั	เนือ่งมาจากมคีวามพรอ้มทีแ่ตกตา่งกนั	ตาม	Stage	of	change	แบง่ความพรอ้มในการ	

รับข่าวสารสุขภาพหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมสุขภาพไว้	5	ระดับ

	 1.	Precontemplation	 (P)	 บุคคลที่มีความพร้อมในลักษณะไม่ตั้งใจหยุดพฤติกรรมเสี่ยง	

ภายใน	6	เดือน	:	ควรใช้ส่ือสมัยใหม่ท่ีมีการเคล่ือนไหวกระตุ้นความสนใจ	เช่น	โฆษณาแบบ	Pop-up	

ในหน้าเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม	ข้อความที่ส่งไปเกี่ยวกับโรคต่างๆ	เป็นข้อความเด่น	เช่น	อาการ

ที่บ่งบอกเด่นชัดว่าเป็นโรคนั้นๆ

รูปที่	19	ตัวอย่าง	ข้อความที่มีลักษณะเป็น	Self-efficacy
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	 2.	Contemplation	 (C)	 ขั้นตอนที่ปัจเจกบุคคลมีพฤติกรรมป้องกัน	 ตั้งใจจะปรับเปลี่ยน		

พฤตกิรรมในอกี	6	เดอืนขา้งหนา้	รวมทัง้ตระหนกัถงึขอ้ดขีองการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	แตก่ค็รุน่คดิ	

ถึงข้อเสียไปพร้อมๆ	 กันด้วย	 :	 ข้อความที่ส่งไปเป็น	 ข้อความที่เป็นสารสองด้าน	 ทั้งด้านดีและ	

ดา้นเสยี	(two-sided	message)	ของการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	ในรปูของสือ่สิง่พมิพ	์เชน่	แผน่พบั	

หนังสือเล่มเล็ก	(Booklet)

	 3.	Preparation	(PP)	บุคคลเริ่มวางแผนมีพฤติกรรมป้องกัน	ภายใน	7	เดือน	เช่น	อาจเข้า	

รับการอบรมสุขศึกษา	 ไปพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา	 เริ่มหาสมุดเพื่อมาบันทึกการปรับเปลี่ยน	

พฤติกรรมด้วยตนเอง	

	 4.	Action	 (A)	 บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ภายใน	 6	 เดือน	 เช่น	 ในกรณีที่สูบบุหรี	่						

บคุคลกม็แีนวโนม้ลดจำนวนบหุรีท่ีส่บูลง	หรอืหนัมาสบูบหุรีท่ีม่นีโิคตนินอ้ย	:	สือ่ทีเ่หมาะสมสำหรบั	

กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในขั้นตอนนี้	ได้แก่	โฆษณาเบอร์โทรสายด่วนตามรายการโทรทัศน์

	 5.	Maintenance	 (M)	 บุคคลมีพฤติกรรมป้องกันอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นเวลา							

มากกว่า	6	เดือน	:	สร้างข้อความเตือนใจ

	 สิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนในระดับต่อมา	 ซึ่งหากผู้จัดทำสาระสำคัญสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้รับ	

ข้อความสาระสำคัญเป็นใคร	มีศักยภาพเพียงใดในการรับข้อความ	จากนั้นจึงจัดทำข้อความสาระ	

สำคัญให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายก็เชื่อได้ว่าการเปิดรับข้อความสาระสำคัญจะสามารถบรรลุ	

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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