
 
2-1 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

 
 

 

การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ 
ของประชาชน 

Communication for helping community via facebook 
of Ruamkatanyufoundation,and acknowledgement of people 

 
สุพรรณี  ดีสวัสดิ์1 
พัชนี เชยจรรยา2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของ

มูลนิธิร่วมกตัญญู  2)เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญู  3)เพ่ือศึกษาการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูของแฟนเพจ  4)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูของแฟนเพจ5)เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู การวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีด าเนินการ
วิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ประชาชนที่
เป็นแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูจ านวน 400 คน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูที่ดูแลเฟสบุ๊
คมูลนิธิฯ ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการโพสต์เฟสบุ๊คตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมาการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
เพ่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 

1) แฟนเพจส่วนใหญ่มีการใช้งานเฟสบุ๊คทุกวัน/สัปดาห์ จ านวน2-5 ครั้ง/วัน ช่วงเวลาในการเข้าใช้
งาน, เฟสบุ๊คระหว่าง18.01-22.00 น. มีการแชร์ภาพ/แชร์วีดีโอผ่านเฟสบุ๊คในระดับน้อย มีการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเพ่ือนผ่าน, เฟสบุ๊คในระดับปานกลาง มีการสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาในเฟสบุ๊ค 
ในระดับปานกลาง มีการเล่นเกมส์ผ่านเฟสบุ๊คในระดับน้อย มีการรับข่าวสารจากหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจใน
ระดับมาก มีการอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านเฟสบุ๊คในระดับปานกลาง มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผ่านเฟสบุ๊คในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่ใช้งานเฟสบุ๊คผ่านโทรศัพท์มือถือ 

2) การใช้เฟสบุ๊คแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ใน
ส่วนของปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเฟสบุ๊คแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์โดยการกดถูกใจ (like) ข้อมูลที่น าเสนอมากที่สุด 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-
หารศาสตร ์
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3)การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูเพ่ือน าไปซื้อโลงศพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

 4) การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริจาคเงินและสิ่งของ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  

 5)การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิจัดขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  

6)  การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

 
ค าส าคัญ:การสื่อสาร, การช่วยเหลือสังคม, เฟสบุ๊ค, มูลนิธิร่วมกตัญญู, การรับรู้ของประชาชน 
 

Abstract 
 This Research aims to 1) study the communication of Ruamkatanyu Foundation 

through social network – Facebook  2) study the information acknowledge of 

Foundation’s fan page 3) study  the participation of Foundation’s fan page 4) study the 

relations between information acknowledge via Facebook and activities participation of 

Foundation’s fan page . 5)study the problems and obstacles of communication via 

Foundation’s Facebook.   This research was conducted using quantitative research. And 

Qualitative Research The sample was divided into two groups. The first sample is four 

hundred (400) persons of Foundation’s fan page. And to collect the data from 

Foundation’s Facebook posted  in 2014 to present, the data was analyzed using 

descriptive statistics. To find the frequency, percentage, average, standard deviation. 

Inferential statistics and analysis. To analyze the correlation Pearson. The result are.  

 1) The Most fanpage use Facebook every day / week of 2-5 times / day period of 

use, between 18:01 to 22:00 on Facebook. Share a photo / video sharing via Facebook, to 

a lesser extent. Has been keeping track of your friends, Facebook is moderate. Have a 

conversation through a chat program on Facebook. Moderate Facebook games are played 

at a low level. Get news from the Facebook fanpage at a high level. Providers update 
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their personal Facebook moderate. The exchange of opinions through Facebook 

moderate. Most use Facebook through a mobile phone. 

 2) The Foundation Facebook panpage appreciation of the sample. The overall 

moderate. The interaction of the sample on the Facebook page gratitude Foundation 

found that interact by pressing pleasant (like) the information presented. 

 3) Participation in the activities of Foundation’s Facebook appreciation of the 

sample. The overall moderate. By found that donations to the Foundation are grateful to 

buy a coffin. The highest average. 

 4) Perception of social network Foundation’s Facebook.  . There is a positive 

correlation with the involvement of the fans in the activities of donations. Statistically 

significant at the 0.01 level are connected by a high level. 

 5) Perception of social network Foundation’s Facebook. A positive relationship 

with participation in the activities of fanpage attending the event held at the Foundation. 

Statistically significant at the 0.01 level are connected by a high level. 

 6) Perception of social network Foundation’s Facebook. is positively related to 

participation in the activities of fans attending the event on social media. Level of 

statistical significance. 0.01 The correlation is very low. 

 

บทน า 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นั้นท าให้เกิดช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ คือเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Online Social Network)  (Quan-Haase, Anabel; Young, Alyson L, 2010) ซึ่งเครือข่าย
สังคมออนไลน์ คือเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดการรวมตัวในลักษณะชุมชน
ออนไลน์ (Community Online)ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ที่
สามารถโต้ตอบกันไปมาได้โดยเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นนอกจากจะเป็นคนน าเสนอข้อมูลแล้ว ผู้ที่เข้ามาใช้งาน
ก็สามารถสร้างเนื้อหาหรือโต้ตอบกันเองลักษณะของการสื่อสารกันนั้นจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน มี
การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันในลักษณะของการร่วมกันผลิตเนื้อหาภายในเว็บไซต์ การร่วมกันสร้างสรรค์ 
(Co-Creation) การขยาย (Extend) และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Connect) ระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน อีก
ทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและเป็นรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลAkyıldız, 
Müge; Argan, Metin. (2012)เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการที่จะเป็น
ของบุคคลได้ มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม(Pattern of social relationship) เป็นทั้งของปัจเจกบุคคล
และกลุ่มหรือเป็นองค์กรผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ในด้านต่างๆ เช่น 
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กิจกรรม การสื่อสาร การพ่ึงพา การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน ผลของการ
ปฏิสัมพันธ์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ อาจน าไปสู่ทิศทางที่ดีหรือทิศทางตรงกันข้ามได้ ขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติในการวิเคราะห์ และการเรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มคนใน
เครือข่ายนั้น (Weber, 2009, pp. 80-83; Boyd, 2007,pp. 107-108) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีรูปแบบหลายรูปแบบ ได้แก่ Weblogs, Social blogs, Social 
networking, Micro blogs เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking) เป็นเครือข่ายที่เป็น
ที่นิยมเป็นอย่างสูงในทุกวันนี้ (Austin, 2011, p.357) (Horn, 2012, p.1) (Phillip, 2010,p. 43) ศูนย์วิจัย
นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทยได้รายงานไว้ว่า ในปีค.ศ. 2013 มีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลก โดยวัดจาก
ฐานข้อมูลสมาชิก อันดับแรกคือเฟสบุ๊ค 1,150 ล้านคน (Users) มีผู้เข้าไปใช้งาน (Visit) 7,012.9 ล้านครั้ง
ต่อเดือน นอกจากการใช้งานในรูปแบบปกติแล้ว เฟสบุ๊ค แฟนแพจ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบการใช้งานที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากจ านวน 50 ล้านเพจ สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้ความนิยมรองมาคือ ทวิตเตอร์ 555 ล้านคน 
และมีผู้เข้าไปใช้งาน 188 ล้านครั้งต่อเดือน เปรียบเทียบจาก 5 เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
ทั่วโลก คือ Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ และ Pinterest  ตามล าดับ(ศูนย์วิจัยนวัตกรรม
อินเตอร์เน็ตไทยออนไลน์ , 2556) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค  เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ เปิดใช้งานเมื่อ 4 
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ด าเนินงานและเป็นเจ้าของโดยบริษัท Facebook, Inc. จากข้อมูลเดือนกรกฎาคม 
ค.ศ. 2010 Facebook มีผู้ใช้ประจ า 600 ล้านบัญชี ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว เพิ่มมรายชื่อผู้ใช้อ่ืนใน
ฐานะเพ่ือน และแลกเปลี่ยนข้อความ รวมถึงรับแจ้งเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวโดยทันที รวมกลุ่ม
ความสนใจส่วนตัว จัดระบบตามสถานที่ท างาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือที่อ่ืน ๆ (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 
2553; เมธา เกรียงปริญญากิจ และคณะ, 2553)ส าหรับประเทศไทยพบว่าในปี พ.ศ. 2555 มีอัตราการ
เติบโต เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 26.77 จากจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งหมด 25, 090,390 ล้านคน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตหนึ่งคน จะใช้งานหลายประเภทและแนวโน้มมากกว่าร้อยละ 50 
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยพบว่า มีผู้ใช้ เฟสบุ๊ค จ านวน 22.19 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 88.4 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งหมด (ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตไทยออนไลน์, 
2556)และเนื่องจากการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คมีผู้นิยมใช้งานทั่วโลกมากเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองจึง
ท าให้องค์กรที่แสวงหาผลก าไร (Profit-oriented organization) และ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-
profit organization) ต่างหันมาให้ความส าคัญในการใช้เฟสบุ๊คเป็นสื่อ ในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค 
Brown, Broderick, & Lee (2007)  ได้กล่าวว่า เฟสบุ๊คแฟนเพจนั้นเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ดีมากในแง่ของการสร้างการตลาดแบบบอกต่อปากต่อปาก (Word of mouth marketing) หรือ
แบบที่เรียกว่าการสร้างกระแสแบบแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (Viral marketing) โดยเกิดผลลัพธ์ที่ตรง
เป้าหมาย รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการท าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพียงแค่เจ้าของผลิตภัณฑ์ท าหน้าที่ให้
ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วย กิจกรรมทางการตลาดกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเท่านั้น 
กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะหน้าที่เป็นกระบอกเสียงการบอกต่อในทันที โดยจะแนะน าหรือแสดงความชื่นชม 
ผลิตภัณฑ์ บริการที่ประทับใจ รวมถึงบอกต่อไปยังเพื่อนๆ หรือคนรู้จักอีกด้วย 
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จิรพล สังข์โพธิ์ และ ชัยวัฒน์อุตมากร (2012) เมื่อพูดถึง Social Network ทุกคนก็คงต้องนึกถึง 
facebookคน online ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บน facebookนานมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1 ใน 
4 ของกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมด จากการส ารวจกิจกรรมออนไลน์ของชาวอเมริกัน  ส าหรับประเทศไทยเป็น
เว็บไซต์อันดับ 1 ของคนไทย และกรุงเทพเป็นเมืองที่มีผู้ใช้ facebookมากที่สุดทกุวันนี้เกือบทุกองค์กรจะมี 
facebook fan page เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้า like และเมื่อลูกค้ากด “like” บนหน้า fan page ของ
องค์กร สิ่งต่างๆที่องค์กร post เข้าไปใน page ก็จะไปปรากฏใน news feed ซึ่งสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน news 
feed นั้นสามารถดึงดูดความสนใจของได้มากกว่าโฆษณาที่อยู่ด้านข้างของหน้า facebookซึ่งคนส่วนใหญ่
มักจะไม่สนใจมีหลายเทคนิคที่องค์กรสามารถน า มาใช้ได้ในการดึงดูดความสนใจผ่าน facebook 

Cameron (2012) ได้กล่าวว่า เฟสบุ๊คเพจสามารถท าให้เกิดการได้ร่วมพูดคุยหรือแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์และลูกค้า หรือบุคคลที่อาจจะกลายเป็นลูกค้าในอนาคตนั้นจะ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับที่ดีต่อผลิตภัณฑ์เพราะเป็นการสนทนากันแบบไม่เป็นทางการ(Chat) ซึ่งท าให้
ได้รับรู้ถึงทัศคติทั้งแง่บวกและลบ ซึ่งถ้าเป็นทัศนคติบวกสามารถเพ่ิมให้มากขึ้นได้จากการร่วมพูดคุย แสดง
ความคิดเห็น แม้ว่าจะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นหลังจากนี้เลยก็ตาม ส าหรับในแง่ของทัศนคติลบต่อผลิตภัณฑ์
นั้น สามารถชี้แจงได้ในทันทีระหว่างการสนทนานั้นทันที 
 ดังนั้นผู้ท าวิจัยจึงได้เลือกศึกษาเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู  ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร
และมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมตลอดมา  แต่เนื่องด้วยปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกับ
พฤติกรรมผู้รับสารในยุคปัจจุบันมีการเปิดรับข่าวสารที่มีความสะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสาร
ใหม่ๆนั่นก็คือ เฟสบุ๊ค  ซึ่งทางมูลนิธิร่วมกตัญญูเองได้มีการสร้างเพจของมูลนิธิขึ้นตั้งแต่ปี 2553  โดยมียอด
กดไลค์  ถึง 69,602 ไลค์www.facebook.com/ruamkatanyufoundationเพจ‘มูลนิธิร่วมกตัญญู’ 
เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2553 ควบคู่กับการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ โดยเป็นกิจกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในเฟสบุ๊ค
นั้น  จะเป็นกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค  อาสาร่วมแรงร่วมใจ
ต้านภัยหนาว  น้ าท่วม ซึ่งได้เผยแพร่ความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นเป็นช่องทาง
ในการเผยแพร่ ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิได้เป็นอย่างดี  สะดวกรวดเร็ว  เข้าถึงคนได้เป็นจ านวนมาก   
การใช้เฟสบุ๊คส าหรับมูลนิธิร่วมกตัญญูจึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของการสื่อสารที่น่าศึกษา วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู 
2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญู 
3. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูของแฟนเพจ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค และ การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูของแฟนเพจ 
5. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วม

กตัญญู 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมการนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

สมมุติฐานการวิจัย 
1.การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์กับการ

มีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริจาคเงิน 
2.การรับรู้ข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์กับการมี

ส่วนร่วมของแฟนเพจสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คในกิจกรรมที่มูลนิธิจัดขึ้น 
3.การรับรู้ข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์กับการมี

ส่วนร่วมของแฟนเพจเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คในกิจกรรมบนเฟสบุ๊ค 
 นิยามศัพท ์
  แฟนเพจ (Fan Page)หมายถึงหน้าแฟนเพจบน, เฟสบุ๊คที่ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า

และบริการของธุรกิจหรือองค์กรของตนเองแล้วน าข้อมูลเหล่านี้ออกสู่สาธารณะโดยผู้ใช้สามารถ
แลกเปลี่ยนน าเสนอให้ผู้ใช้, เฟสบุ๊คคนอื่นๆรับรู้ได้โดยตรง (www.social.gmlive.com, 2553) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง  เว็บไซต์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือ เขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว 
ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และ วิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ท าขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออ่ืนๆ แล้วน ามา 
แบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ให้บริการ 

การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้ส่งสาร ส่งข้อมูลไปยังผู้รับสาร ผ่านทางสื่อต่างๆ 
การสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คหมายถึง การที่มูลนิธิร่วมกตัญญูส่งข้อมูล ข่าวสาร

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คไปยังแฟนเพจ ในลักษณะของการสื่อสารสองทางซึ่งแฟนเพจและผู้ส่งสาร
ของมูลนิธิฯ สามารถมีการปฏิสัมพันธ์กันได้ 

การรับรู้สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูหมายถึงการรับรู้ผ่านรูปแบบการสื่อสาร
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของแฟนเพจมูลนิธิในด้านต่างๆ เช่น การรับรู้ข่าวสารความพึงพอใจ 
ความถูกต้องเป็นต้น 

 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีด าเนินการวิจัยประกอบกัน 2 ประเภท ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟนเพจเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการวิจัยโพสต์ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ไว้บนเฟสบุ๊คของมูลนิธิ
ร่วมกตัญญู แล้วโพสต์ข้อความเชิญชวนให้แฟนเพจช่วยเข้าไปเติมข้อความในแบบสอบถามให้ มีขนาด
ตัวอย่างจ านวน400 คน  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเฟสบุ๊คมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นผู้ดูแลเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม2557 
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สรุปผลการวิจัย 
เชิงปริมาณ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-30 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาท  

2. พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของแฟนเพจ พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้งานเฟสบุ๊คทุกวัน/สัปดาห์ มี
ความถี่ในการเข้าใช้งานเฟสบุ๊ค 2-5 ครั้ง/วัน ช่วงเวลาในการเข้าใช้งานเฟสบุ๊คระหว่าง 18.01-22.00 น. 
มากที่สุด มีการแชร์ภาพ/แชร์วีดีโอผ่านเฟสบุ๊คในระดับน้อย มีการติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือนผ่าน
เฟสบุ๊คในระดับปานกลาง มีการสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาในเฟสบุ๊ค ในระดับปานกลาง มีการเล่นเกมส์
ผ่านเฟสบุ๊คในระดับน้อย มีการรับข่าวสารจากหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจในระดับมาก มีการอัพเดทข้อมูลส่วนตัว
ของตนเองผ่านเฟสบุ๊คในระดับปานกลาง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเฟสบุ๊คในระดับปานกลาง และ
ส่วนใหญ่ใช้งานเฟสบุ๊คผ่านโทรศัพท์มือถือ 

3. การใช้เฟสบุ๊คแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างติดตามสถานการณ์
ของมูลนิธิฯ กลุ่มตัวอย่างติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ และกลุ่มตัวอย่างต้องการข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ 
ตามล าดับ  ในส่วนของปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเฟสบุ๊คแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีปฏิสัมพันธ์โดยการกดถูกใจ (like) ข้อมูลที่น าเสนอมากที่สุด รองลงมาคือกดแชร์ (share) ข้อมูล
ที่น าเสนอ ถัดมามีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ การสอบถามข้อมูลที่สนใจ การแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหา
ที่น าเสนอ และการช่วยตอบค าถามให้กับสมาชิกท่านอ่ืน ตามล าดับ 

4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างบริจาคเงินให้กับ
มูลนิธิร่วมกตัญญูเพ่ือน าไปซื้อโลงศพ กลุ่มตัวอย่างบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูเพ่ือน าไปทะนุบ ารุง
ศาสนา และกลุ่มตัวอย่างเคยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมด้วยการบอกต่อไปยังบุคคลที่ท่านรู้จัก หรือ
หน่วยงาน องค์กรที่ท่านท างานอยู่ ตามล าดับ 

 
เชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือสังคมผ่าน
เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชน โดยการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเพจเฟสบุ๊คมูลนิธิร่วม
กตัญญูเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คด้านการช่วยเหลือสังคมต่างๆของมูลนิธิร่วมกตัญญู  ดังนั้นเพ่ือให้ได้
ข้อมูลประกอบในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการวิจัยเชิงปริมาณ  ที่น าเอาขั้นตอนการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติที่ได้ข้อมูลมาจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์  ซึ่งถือเป็นผู้รับสารจากการศึกษาวิจัยนี้ 
และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการศึกษามีความละเอียดมากขึ้นจึงเพ่ิมเติมในส่วนของการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูมาประกอบให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ที่ต้องการ
ศึกษาจึงมีการสังเกตุการโพสต์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา เกี่ยวกับการสื่อสาร
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       หัวข้อ “นวัตกรรมการนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

เพ่ือช่วยเหลือสังคมท่ีมุ่งเน้นเรื่องการใช้สื่อเฟสบุ๊คในการสสร้างการรับรู้และให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มูลนิธิฯหรือการบริจาคเพราะในการท าวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นที่การใช้เฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ  เป็นตัวสื่อสารไปยัง
ประชาชนที่เป็นแฟนเพจ   จึงต้องอาศัยทั้งการส่งสารนั้นคือการเขียน Content ไปยังผู้รับสารปลายทาง
นั่นก็คือ  ประชาชนที่เป็น fanpageของมูลนิธิร่วมกตัญญูและมีการรับรู้แล้วโต้ตอบกลับถือว่าเป็นการ
สื่อสารสองทาง(two way communication) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นผู้ดูแลเพจของมูลนิธิฯ
และการสังเกตุโพสบนเฟสบุ๊คมูลนิธิร่วมกตัญญูตั้งแต่ปี 2014 จึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
1.การสัมภาษณ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มูลนิธิร่วมกตัญญู  

ผลการวิจัยพบว่า การใช้เฟสบุ๊คในการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิร่วมกตัญญูการใช้
เฟสบุ๊คข้อดีคือของมูลนิธินั้นเป็นการบอกต่อไปยังประชาชน นั้นถือว่าเป็นสื่อหลักๆ ที่มูลนิธิใช้อยู่ตอนนี้เลย
ก็ว่าได้เมื่อก่อนใช้ Website ข้อดีที่ใช้ เฟสบุ๊คนั้นรวดเร็วในการบอกข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิแก่
ประชาชน และประชาชนมาแสดงความเห็นหรือสอบถามได้อย่างทันท่วงที เพราะถือว่าเป็นการสื่อสารสอง
ทางได้มากกว่าการประกาศข่าวทางเว็บไซต์มันเป็นการแจ้งข่าวเท่านั้นผู้พบเห็นอาจจะไปบอกต่อแก่คนที่
ท างาน เพ่ือน  เพ่ือเข้ามาร่วมงานของมูลนิธิ  หรือให้การช่วยเหลือในบางกรณี  เช่น การท าบุญครบรอบ
ทุกวันที่ 1 กันยายน ถือเป็นวันท าบุญให้กับคุณสมเกียตริ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธาน
มูลนิธิร่วมกตัญญูก็มีการแจ้งข่าวสารทางเฟสบุ๊ค  หรือ กิจกรรมโรงทานของมูลนิธิร่วมกตัญญูที่จะจัดเช่นใน
เดือนตุลาคมที่ผ่ามาจัดที่สนามหลวงก็มีการแจ้งข่าว และ ลงภาพกิจกรรมใน เฟสบุ๊ค เพ่ือแจ้งข่าวสารไปยัง
ประชาชน ท าให้มูลนิธิได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้ง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มคน
ตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้ใหญ่เพราะการสื่อสารในปัจจุบันของมูลนิธิร่วมกตัญญู   เฟสบุ๊คได้เข้ามามีบทบาทเพราะ
ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของบัญชีเฟสบุ๊คได้เนื่องด้วยทุกคนมีการติดต่อสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในครอบครัว  เพ่ือน  คนใกล้ชิด  คนที่ท างาน   
 ดังนั้นเฟสบุ๊คจึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับผู้คนในยุคปัจจุบันและแพร่หลาย   อย่างเพจมูลนิธิ
ร่วมกตัญญูเองได้มีการสร้างมาตั้งแต่ปี 2010 ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มโพสข้อความการปฎิบัติงานของมูลนิธิร่วม
กตัญญูในการช่วยเหลืออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง  แต่เริ่มมีผู้คนในเฟสบุ๊คแฟนเพจให้ความสนใจ  ก็เมื่อ
ประมาณปี 2014-2015  ที่เพจได้รับความสนใจจากประชาชน  ทั้งมีการส่งข้อความให้ก าลังใจในโพสต่างๆ  
การให้การช่วยเหลือจากทางภาคประชาชนด้วยการสอบถามข้อมูลการบริจาค  ช่องทางการบริจาค  หรือ
การขอความช่วยเหลือ  ซึ่งทางมูลนิธิก็ได้ให้การช่วยเหลือ  โดยพิจารณาในเคสเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือก่อน
จริงๆ   เพราะว่าด้วยเพจเฟสบุ๊คนั้นสามารถเปิดให้แฟนเพจสามารถมาโพสแสดงความคิดเห็นได ้
 
การทดสอบสมมติฐาน 

1.ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของ
มูลนิธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริจาคเงินและ
สิ่งของ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
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2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของ
มูลนิธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมที่มูลนิธิจัดขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของ
มูลนิธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
บนสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

 
ประเด็นด้านการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู 
 มูลนิธิร่วมกตัญญูได้มีการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คด้วยการโพสข้อความเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้าร่วม
ท ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงทานบุญที่ทางมูลนิธิจัดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้มาทานอาหารฟรีเนื่อง
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  หรือวันครบรอบพระชนม์มายุ 6 รอบ   ของสมเด็จพระเทพฯ เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศล  หรือการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคในด้านต่างๆเพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ที่ขาด
แคลนปัจจัย 5ต่างๆ อย่างเช่นในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ที่ผ่านมา 13-15 เมษายน 2558  ทางมูลนิธิได้
โพสข้อความและรูปภาพการปฎิบัติงานตามจุดต่างๆ ตั้งแต่แถวย่านสีลม  ปทุมวัน บางรัก เมฆา โพงพาง 
ยานนาวา และจุดพระยา  และได้เชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมในแต่ละจุดผ่านเฟสบุ๊คเพ่ือเตรียมตัว
ช่วยเหลือ  ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆในช่วงวันหยุดสงกรานต์ให้กับประชาชนได้รับความปลอดภัยในระหว่าง
เดินทางและเล่นน้ าช่วงสงกรานต์  อีกทั้งได้ผนึกก าลังกับต ารวจสายตรวจ  ,191,  พยาบาล,ต ารวจทาง
หลวง,กองบินต ารวจ,ต ารวจน้ า,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต ารวจ  ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  เพ่ือออกปฎิบัติงานดูแลตามจุดต่างๆช่วงสงกรานต์  และโพสต์แจ้งไปยังประชาชนโดยใช้เพจ
ของมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารนี้ไปยังประชาชน  อีกทั้งยังเชิญชวนอาสาสมัครให้มา
ปฎิบัติงานร่วมกัน 
 จะเห็นได้ว่าการโพสข้อความ  ข่าวสาร  รูปภาพที่เก่ียวกับกิจกรรมของมูลนิธินั้น  จะต้องประกอบ
ไปด้วยเนื้อหาข่าวสารที่ต้องการจะสื่อได้อย่างชัดเจน  อีกทั้งทางมูลนิธิได้มีการศึกษาเรื่องการใช้โซเชียล
มีเดียคือเฟสบุ๊คมาเป็นอย่างดี  เพ่ือไว้ส าหรับสื่อสารกับประชาชนที่เป็นแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู  ทาง
มูลนิธิเองได้เล็งเห็นความส าคัญของเฟสบุ๊คในปัจจุบันเพราะใช้ระยะเวลาอันรวดเร็วก็สามารถแจ้งข่าวสาร
ไปยังประชาชาชนหรืออาสาสมัครร่วมได้   เป็นการแจ้งข่าวไปยังภาคองค์กรต่างๆที่ต้องการขอความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือการระดมทุนบริจาคเพ่ือน าไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ   
หรือการบอกกล่าวกันต่อๆ  เช่นมีการกดแชร์หรือคนที่เห็นข้อความการโพสของมูลนิธิก็สามารถน าไปบอก
ต่อเพ่ือระดมความช่วยเหลือ หรือร่วมแรงร่วมใจในการปฎิบัติภารกิจด้านสังคม อาทิเช่น  มูลนิธิมีการไป
แจกอุปกรณ์การศึกษากับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ทางองค์หรือหรือหน่วยงานต่างๆและภาคประชาชนที่มี
ก าลังเงินทอง สิ่งของก็น ามามอบให้กับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูเพ่ือที่จะเป็นตัวกลางในการส่งมอบเงินและ
อุปกรณ์การศึกาต่างๆกับโรงเรียนต่อไป  นั้นถือว่าเป็นการส่งสารที่ประสบความส าเร็จในการใช้เฟสบุ๊ค 
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ประเด็นด้านการรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู 
 ประชาชนที่เป็นแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้รับรู้ข่าวสารผ่านทางเฟสบุ๊คได้เป็นอย่างดีเพราะ  
มูลนิธิร่วมกตัญญูมีการโพสข้อความในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนจะกดไลค์และคอมเม้นท์
ชื่นชมในภาระกิจต่างๆของมูลนิธิ  หรอสอบถามข้อมูลเช่นความแน่ชัดของการจัดกิจกรรมว่าจัดขึ้นเวลา
เมื่อไหร่  หากมูลนิธิเปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมกินกรรมหรือการโพสเข้ามาที่เพจของมูลนิธิถึงช่องทางการ
บริจาคเพ่ือช่วยเหลือใน งานด้านการกุศลของมูลนิธิว่าสามารถบริจาคผ่านทางบัญชีเลขที่เท่าไหร่  แล้วทาง
ผู้ดูแลเฟสบุ๊คก็สามารถแจ้งช่องทางการบริจาคเงินกลับไปได้อย่างรวดเร็ว  หรือแม้แต่การบริจาคสิ่งของว่า
ทางมูลนิธิต้องการรับบริจาคอะไรบ้างก็สามารถสอบถามเข้ามา  เพราะการเข้ามาคอมเม้นท์หรือกดไลค์ก็
ถือว่าประชาชนจะได้รับข่าวสารได้อีกทางหนึ่ง   
 ดังนั้นประชาชนที่เป็นแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญูจึงได้รับรู้ข่าวสารกิจกรรมต่างๆการช่วยเหลือ
สังคมผ่านทางเฟสบุ๊ค ซึ่งช่วงเวลาที่โพส  หรือตัวเนื้อหาข่าวสารนั้นมีผลต่อการรับรู้ของประชาชนที่เป็น
แฟนเพจทั้งสิ้นเพราะเวลาที่ประชาชนจะมากดไลค์  คอมเม้นท์  ได้เยอะจะอยู่ในช่วงที่มูลนิธิโพสไว้ช่วง
ตอนเช้ากับตอนเย็น  จะได้รับความสนใจจากประชาชน  ช่วงเวลาโพสถือว่าส าคัญอันดับต้นๆในการรับรู้
ข่าวสารได้เหมือนกันเนื่องจากประชาชนที่เป็นแฟนเพจจะมีช่วงเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน
เฟสบุ๊คไม่ไช่ตลอดเวลาทั้งวัน  จึงท าให้ผู้ที่เป็นแอดมินของเฟสบุ๊คมูลนิร่วมกตัญญู(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) จะ
ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการบอกข่าวสารประชาสัมพันธ์  หรือการขอความช่วยเหลือจากภาคประชาชนที่เป็น
แฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญูในการโพสต์ข้อความ รูปภาพ ต่างๆได้อย่างถูกช่วงเวลาเพ่ือที่จะให้เกิด
ประสิทธิภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนที่เป็นแฟนเพจ  เข้าถึงประชาชาชนที่เป็นแฟนเพจได้เป็น
อย่างดี 
 
ประเด็นด้านการรับรู้ข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มูลนิธิร่วมกตัญญูของแฟนเพจ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ที่ทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมูลนิธิได้เข้าไปร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิจัดขึ้น
และมีการบอกต่อแต่อาจจะไม่มากนักเนื่องจากวันที่จัดกิจกรรมของมูลนิธินั้นบางงานก็ไม่ใช่วันหยุดหรือ
อาจจะไปจัดที่ต่างจังหวัดท าให้ประชาชนที่ต้องเรียนหรือท างานนั้นไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 
แต่หากจัดในสถานที่ที่ใกล้เคียงและสะดวกในเรื่องของวัน เวลา สถานที่  ประชาชน ก็สามารถไปร่วมงาน
ได้แต่อาจจะน าข่าวสารนั้นไปบอกต่อยังผู้ที่สมารถไปร่วมกิจกรรม  หรือการช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป 
 
ประเด็นด้านอุปสรรคในการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญ 
 ประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทราบข้อมูลในหน้า Feed ข่าว  เนื่องจากส่วนหนึ่งนั้นไม่ได้กด Follow
เพจเฟสบุ๊คมูลนิธิร่วมกตัญญู  นอกจากการกดไลค์เพจแล้ว  ต้องกด Get Notifications จะได้รับข่าวสาร
จากทางมูลนิธิได้ตลอด  และการโพสของมูลนิธิเองเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนไม่ได้ใช้งานเฟสบุ๊คท าให้พลาด
ข่าวสารได้ส่วนหนึ่งทั้งนี้ผู้โพสเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูเองก็ได้มีการแจ้งข่าวสารการใช้งานไม่ว่าจะเป็น
การให้กด Follow เพ่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิได้ท าการโพสข้อมูลลงไป   
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ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันเมื่อรูปแบบของการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารในรูปแบบของเฟสบุ๊คถูก
น ามาใช้ในกระบวนการสื่อสารขององค์กรหรือหน่วยงานท าให้เกิดการสื่อสารผ่านช่องทางใหม่ๆไปยังผู้รับ
สารเป็นจ านวนมาก   ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรต่างหันมาใช้รูปแบบการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คเพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้ไปยังประชาชนไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวสารการด าเนินกิจกรรม  การช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ
ผ่านเฟสบุ๊คเพ่ือขอความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมร่วมกัน  การแจ้งข่าวไปยังอาสาสมัคร  ดังนั้นการ
คิดรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางใหม่ๆจึงต้องมีเนื้อหาที่กระชับ  ข้อความรูปภาพที่ชัดเจน  ไม่ยาว
จนเกินไปท่ีท าให้ผู้รับสารนั้นได้รับข่าวสารกิจกรรมไม่ครบถ้วน   
 ประเด็นการวิจัยที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตนั้น ควรศึกษาในตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการรับรู้
ข่าวสารกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วย  เพราะหากประชาชนได้รับข่าวสารได้ไม่ครบถ้วนอาจท าให้การ
สื่อสารในรูปแบบของการชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รับการตอบรับได้หรือไม่ค่อยมีประชาชนเข้าไปร่วม
กิจกรรมหรือการร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ และอาจจะศึกษาการสื่อสารผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าทางมูลนิธิอาจจะใช้ช่องทางการสื่อสารหลายๆช่องทางเพ่ือที่จะท าให้การ
สื่อสารไปยังประชาชนและอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากการใช้เฟสบุ๊คแค่เพียงอย่างเดียว 
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