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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มี
ชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่
มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม คือผู้ที่แบ่งปันภาพอาหารเพ่ือสุขภาพลงในสื่อสังคมออนไลน์ 
พร้อมกับข้อความที่สื่อถึงอาหารเพ่ือสุขภาพ เช่น Healthy, Breakfast, Organic, Home Cooking, Diet 
และมีผู้ติดตามจ านวน 40,000 คนข้ึนไปท่ีมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน จ านวน 5 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารการโพสต์ส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาพอาหาร หรือ
ภาพกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจ าวัน จะมีเพียงบางท่านเท่านั้นที่สื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหว โดยสัดส่วนการ
น าเสนอความเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป และสื่อสารผ่านภาพถ่ายที่ใช้เทคนิค
การจัดองค์ประกอบภาพด้วยสมดุลกลางภาพเป็นหลัก รองลงมาคือการเน้นจุดเด่นของภาพและทัศนมิติ
ตามล าดับ ซึ่งอุปกรณ์หลักมีความหลากหลายคละกันไป พร้อมกับการใช้ค าบรรยายใต้ภาพที่มีเอกลักษณ์
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควบคู่กับการถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่เน้นเรื่องอาหารและการ
ด าเนินชีวิตอ่ืนๆ เช่น การออกก าลังกาย การท่องเที่ยว หรือบทบาทอาชีพของแต่ละบุคคล โดยการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม จะมีการกดถูกใจจ านวนมากในภาพที่มีความโดดเด่น เช่นเดียวกับการแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีเรื่องราวที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปเฉพาะบุคคลเช่นกัน โดยช่วงเวลาที่นิยม
โพสต์ภาพมากที่สุดคือ เวลา 6.01 – 9.00 น. และ 9.01 น. – 12.00 น. ซึ่งภาพส่วนใหญ่เป็นอาหารเพ่ือ
สุขภาพในมื้อเช้า ในขณะที่รองลงมาคือ เวลา 15.01 น. - 18.00 น. และโดยเฉลี่ยทุกคนมีการโพสต์
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ใกล้เคียงกันที่จ านวน 2 โพสต์ต่อวัน 

รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมมี
ความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามการด าเนินชีวิตและความสนใจในแต่ละด้าน อาทิ การปรุงอาหาร
เพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกาย หรือการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ส่งสารยังคงสามารถถ่ายทอดเรื่องราว
ความเป็นผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพให้แก่ผู้รับสารได้เช่นเดียวกัน แต่ประสบความส าเร็จแตกต่างกัน
ออกไปจากภาพถ่ายที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ซึ่งการเพ่ิมสีสันให้กับภาพถ่ายถือเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสร้าง
ความน่าสนใจให้กับการสื่อสาร รวมถึงการคลุมโทนสีของภาพเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ท าให้ภาพรวมของบัญชีอินสตาแกรมนั้นมีความชัดเจน โดดเด่น และเกิดความน่าสนใจในมุมมองของ
ผู้ติดตาม อีกทั้งการสื่อสารผ่านตัวอักษรด้วยค าบรรยายใต้ภาพ เป็นช่องทางส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมความ
น่าสนใจด้วยการบอกเล่าเรื่องราว เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ให้กับการสื่อสารนั้นด้วยข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น 
ชื่อเมนู วัตถุดิบ ขั้นตอนการท า สารอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น และเมื่อผู้ติดตามได้รับข้อมูลครบถ้วนจะ
เป็นการสร้างทัศนคติด้านบวกซึ่งกันและกัน และส่งผลให้การสื่อสารนั้นประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น เมื่อ
ทั้งผู้ส่งสารและผู้ติดตาม เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันเหมือนเป็นการรักษากระบวนการสื่อสารให้คงไว้และด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง 

ค าส าคัญ: รูปแบบการสื่อสาร, ผู้บริโภค, อาหารเพื่อสุขภาพ, สื่อสังคมออนไลน์, ผู้ติดตาม, อินสตาแกรม 

Abstract 

 This research has a purpose to study the communication strategies of Healthy 
food Influencers on Social Media: Instagram. The study is a Quantitative Research while 
the researchers have done the Content Analysis on the Communication Patterns of 
Healthy Influencers on Social Media and only focus on Instagram. That is to say, an 
accounts that post a photos of Homemade Healthy foods including those who share 
photos and quotes about Healthy foods that have more than 40,000 followers and have 
the different communication patterns total 5 people. 

The result indicates that most of the communication patterns use a still photos 
including foods and other daily activities. Meanwhile, the minority are using videos or 
animations to communicate. The Healthy foods content ratio is more than 70 percent of 
all contents through center composition technique. The second most frequently used 
pattern is focusing on the main subject while the subject can be varied depends on the 
content. Composing with unique quotes to tell a story of their daily life such as 
exercising, traveling or individual’s career. In a relation aspect, the followers can interact 
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with the influencers by Like and Comment on each photo. Somehow, each influencer 
has their own specific active time, the most active period is between 6.01 – 9.00 a.m. and 
9.01 – 12.00 a.m. Most of the contents are the photos of Healthy foods. The second most 
active period is between 15.00 – 18.00 p.m. In addition, each influencer will averagely 
post 2 photos per day. 

The communication patterns of Healthy food Influencers on Social Media: 
Instagram appear in various ways depend on life style and interests such as cooking, 
exercising or traveling. The Influencers succeed in communicating the Healthy Food 
contents to the followers in a different ways with unique photos. In addition, color 
grading the photos in the same tone makes the account becomes outstanding and helps 
attracting the followers. Furthermore, the caption of each photo also takes part in 
attracting people and increasing a perception of the followers about the contents such as 
the name of the menu, cooking process, nutrition or calories. A positive attitude will be 
created for both followers and influencers by completely understand the meaning of the 
contents. Thus, creating and maintaining a positive attitude are the key success to 
accomplish the communication process and dynamic of the group.   

Keyword: Communication Pattern, Consumer, Healthy Food, Social Media, Follower, 
Instagram 

บทน า 

การบริโภคอาหารของมนุษย์ในปัจจุบันมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการ
เลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว วัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ซึ่งในอดีตมนุษย์ได้รั บประทาน
อาหารที่สดใหม่ ไร้สารเคมีปรุงแต่ง และมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด แต่เมื่อเทคโนโลยีถูก
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหาร ท าให้มีการใช้สารเคมีและเครื่องมือ
ต่างๆ ในกระบวนการถนอมอาหาร ซึ่งท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์สะดวกสบายได้ดั่งใจมากขึ้น แต่ใน
แง่ของการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพนั้น ถือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเทคโนโลยีการ
ถนอมอาหาร ได้สร้างนิสัยการเลือกรับประทานอาหารในแบบที่ผิดให้กับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
รับประทานเฉพาะสิ่งที่ตนชอบ ซึ่งท าให้ได้รับอาหารไม่ครบ 5 หมู่ หรือการเลือกรับประทานอาหารเร่งด่วน 
(Fast Food) เป็นประจ า ซึ่งเป็นอาหารที่มีการปรุงแต่ง และให้โทษกับร่างกายหากรับประทานในจ านวน
มากและเป็นประจ า ท าให้เกิดภัยร้ายแฝงในระยะยาว เช่น การเจ็บป่วยต่างๆ อาทิ โรคตับ โรคไต หรือโรค
เกี่ยวกับความจ า เป็นต้น 
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การรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการเลือกบริโภคอาหารจึงเกิดขึ้น ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน ผ่านสื่อทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และรายการวิชาการต่างๆ แต่จะสังเกตได้ว่า
ยังไม่เห็นการให้ความสนใจที่จะหันมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ อย่างจริงจังและ
เป็นไปอย่างช้าๆ ปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภคอาหารจึงยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยมาทั้งในสังคมไทยและใน
ระดับโลก 

 ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้เปลี่ยนแปลงไป โดยข้อมูลจาก ส่วนวิจัย
ธุรกิจ 1 ผ่านวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคได้ว่า “ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการเลือกรับประทานอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพ ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่เพ่ิมขึ้นมาก โดยมีสาเหตุส าคัญจากการรับประทานอาหาร” (EXIM 
THAILAND, 2557) 

 จนกระทั่งในปัจจุบันแนวโน้มการบริโภค “อาหารเพ่ือสุขภาพ” ของผู้บริโภคระดับโลกเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมาก โดย Economic Intelligence Center (EIC) (2558) ได้สรุปแนวโน้มการบริโภคอาหารในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมาว่า “ผู้บริโภคทั่วไปมีความใส่ใจในสุขภาพของตนเองเพ่ิมมากขึ้น    ส่งผลให้อาหารเพ่ือ
สุขภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารออร์แกนิค (Organic Food), อาหารปราศจากกลูเตน (Gluten) และแลค
โตส (Lactose) รวมถึงอาหารที่มีสัดส่วนของน้ าตาล และไขมันต่ า มีมูลค่าของตลาดสินค้าอาหาร และ
เครื่องดื่มออร์แกนิคทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ   ในปี 2013”  

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ WWW.PLASH.IN (PLASH DIGITAL LABS 
PRIVATE LIMITED) ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในวงการอาหารไว้ ทั้งในแง่ของ
การท าการตลาด และความต้องการของผู้บริโภค โดยคาดการณ์ว่า “การตลาดแบบใหม่ของวงการอาหาร
จะเน้นไปที่การใช้สังคมออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่โดยผู้บริโภคเอง และยิ่งถ้าอาหารนั้นถูกจัดวางอย่าง
สวยงาม จะกลายเป็นการโฆษณาไปในตัวทันที อีกทั้งอาหารเพ่ือสุขภาพจะกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความ
สนใจมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคหันมาเห็นความส าคัญ และพร้อมที่จะเสียเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ืออาหารที่มีคุณภาพ ซึ่ง
จะส่งผลต่อธุรกิจอาหารต่างๆ  ที่ต้องปรับตัวเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเร่งด่วน อีกทั้งร้านอาหาร
เพ่ือสุขภาพและร้านอาหารมังสวิรัติจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย และในปีนี้วงการอาหารจะหันมาให้
ความส าคัญกับคนรุ่นใหม่ในเจนเนอเรชั่น ซี (Generation Z) มากขึ้น โดยเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ
ในการตัดสินใจ และเพ่ือตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้
มากอีกด้วย”  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากแนวโน้มการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการคาดการณ์ถึงทิศทางการตลาด 
และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่าง
มากในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย หลากหลายวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และพัฒนามากขึ้น
เพ่ือตอบรับกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในวงการอาหารเองก็ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการถ่ายภาพอาหารก่อนรับประทาน และแบ่งปันใน
สังคมออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว   

 ต่อมาการนิยมถ่ายภาพอาหารเพ่ือแบ่งปันในสังคมออนไลน์ของตนเอง ได้พัฒนากลายเป็นการ
สร้างสังคมออนไลน์ส าหรับแบ่งปันภาพอาหารของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีภาพอ่ืนใดนอกจากอาหาร และ
มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะในแอพพลิเคชั่น “อินสตาแกรม” (Instagram) ที่จุดเด่นของ
แอพพลิเคชั่นนี้คือการแบ่งปันภาพเป็นหลัก จึงถือเป็นการผสมผสานการใช้สังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการ
สื่อสารของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีบทบาทต่อธุรกิจวงการอาหารอย่างชัดเจน 

 พฤติกรรมและช่องทางดังกล่าวจึงได้ถูกต่อยอดโดยผู้ที่บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ หรือ ผู้ที่ท าธุรกิจ
เกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมที่สร้างขึ้นส าหรับกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันโดยผู้บริโภคเอง หรือการแบ่งปันเพ่ือธุรกิจ เช่น ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ
ที่มีบริการส่งถึงที่ ซึ่งสังเกตได้ว่ามีจ านวนผู้ติดตามในแต่ละบัญชีที่ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมี
จ านวนผู้ใช้บัญชีใหม่เพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน หรือแม้กระทั่งบุคคล ที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
วงการบันเทิง การศึกษา ได้หันมาบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและแบ่งปันในสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม
ด้วยเช่นกัน  

 ในปัจจุบันได้มีบัญชีที่เปิดใหม่เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการสื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพยุคแรกที่เริ่มต้นเปิด
บัญชีในช่วงปี พ.ศ. 2557 ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวด้านบวกของการดูแลสุขภาพด้วยการเลือกบริโภคอาหารที่
ดีต่อสุขภาพ รวมถึงรูปแบบการสื่อสารที่อาจส่งผลให้ผู้ติดตามเกิดความสนใจ และถูกการันตีด้วยยอด
ผู้ติดตามที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากเรื่อยๆ จนกลายเป็นการสร้างบุคคลธรรมที่ไม่มีชื่อเสียง ให้กลายเป็นบุคคล
ที่มีชื่อเสียงทั้งในโลกออนไลน์ และในโลกของความเป็นจริง ท าให้บุคคลทั่วไปต้องการจะเป็นผู้บริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 

เมื่อดูจากประวัติความเป็นมาของการเกิดผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคม
ออนไลน์อินสตาแกรม และการมีจ านวนผู้ให้ความสนใจและติดตามเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการศึกษา 
“รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม” จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ



 92 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทางอินสตาแกรม ว่าเนื้อหาที่ปรากฏมีอะไรบ้าง 
เพราะเหตุใดจึงได้รับความนิยมมีคนติดตามเป็นจ านวนมาก และมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในเรื่องใดบ้าง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีชื่อเสียง ทางอินสตา -
แกรม” ครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการ
สื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม ด้วยวิธีการวิ เคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 รวม 2 เดือน เป็นเนื้อหา
ที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน ได้แก่ 1. คุณตั๊ก 
(@tucktanhealthy) 2. คุณนิว (@neww_healthyfood) 3. คุณปอย (@poiluang_healthy) 4. คุณ
หมอผิง (@thidakarn) 5. คุณเมย์ (@mshappydiet) ที่มีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันซึ่งได้ใช้ ตาราง
บันทึกข้อมูลการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่
ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหว แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1.ประเภทของ
โพสต์ 2.สัดส่วนของความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 3.การจัดองค์ประกอบภาพ 4.อุปกรณ์หลัก 5.การสื่อสาร
ภายในอินสตาแกรม เช่น ค าบรรยายใต้ภาพ การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น และความถี่ของการ
สื่อสาร เป็นต้น 

ผลของการวิจัยการอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีชื่อเสียง ทางอินสตา -
แกรม” สามารถอภิปรายผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม 

 การโพสต์ส่วนใหญ่เน้นที่ภาพนิ่งเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นภาพอาหาร หรือภาพกิจกรรมอ่ืนๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน จะมีเพียงบางท่านเท่านั้นสื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหว เช่น คุณตั๊กและคุณเมย์ ที่ ใช้
ภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารการออกก าลังกาย เพ่ือให้เห็นถึงท่าทางการเคลื่อนไหวขณะออกก าลังกาย 
และคุณนิว ที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวในการบอกเล่าขั้นตอนการปรุงอาหารของตน 
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 ภาพอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพที่ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการ 
5 หมู่ โดยส่วนมากจะเป็นภาพอาหารมื้อเช้า และรองลงมาคืออาหารที่ยังคงความเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ
อยู่ แต่อาจขาดสารอาหารบางหมู่ไปบ้างตามเมนูที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ภาพอาหารรวมถึงภาพโดยรวมมักจะใช้เทคนิคสมดุลกลางภาพมากที่สุด รองลงมาคือจุดเด่นของ
ภาพ และทัศนมิติ แต่จะมีบางท่านที่เน้นการใช้สีในการ เช่น คุณปอย ที่มีการใช้เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือให้
สีสันสดใสเกินจริง หรือคุณเมย์ ที่ใช้การคลุมโทนสีของภาพ เพ่ือให้ภาพรวมของการสื่อสารดูเป็นเรื่องราว
เดียวกัน ในขณะที่คุณตั๊ก คุณนิว และคุณหมอผิง ใช้แสงธรรมชาติเป็นหลัก และที่แตกต่างจากคนอ่ืนอย่าง
ชัดเจนคือคุณเมย์ ที่มีการท ากรอบของภาพและเขียนข้อความ “MS’happydiet” เหมือนเป็นการใส่
สัญลักษณ์ลงในภาพของตน 

 อุปกรณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือคุณตั๊ก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่จารเซรามิคสีขาวน้ าเงินที่ไม่เหมือนใคร 
และยังท าให้เกิดค าชื่นชมจากผู้ติดตามได้อีกด้วย ส่วนท่านอ่ืนมีอุปกรณ์ที่หลายหลากและคล้ายคลึงกัน 
อาทิ เซรามิคสีขาว, ไม้ และแก้ว เป็นต้น 

 ค าบรรยายใต้ภาพของแต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น คุณตั๊ก ใช้การสื่อสารเป็น
ภาษาไทย แต่มีการแบ่งข้อความเป็นบรรทัดสั้นๆ เพ่ือให้อ่านง่าย พร้อมกันสัญลักษณ์สื่ออารมณ์เพ่ือเพ่ิ ม
ความน่าสนใจ ในขณะที่คุณนิวใช้การพิมพ์ข้อความภาษาไทยต่อเนื่องพร้อมกับการใช้สัญลักษณ์สื่ออารมณ์
เช่นกันคล้ายกับคุณหมอผิง ส่วนคุณปอยใช้วิธีการสื่อสารแบบมีรูปแบบเฉพาะตัว คือการขึ้นต้นด้วยวันที่ 
ชื่นเมนู แรงบันดาลใจหรือที่มาของเมนู วัตถุดิบ และปิดท้ายด้วยขั้นตอนทั้งหมดเป็นภาษาไทย ท าให้
ผู้ติดตามสามารถได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วน ส่วนคุณเมย์ที่มีจุดเด่นคือการสื่อสารด้วยสองภาษาคือ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท าให้สามารถสื่อสารกับผู้ติดตามชาวต่างชาติได้ 

ในส่วนของสิ่งที่เหมือนกันคือส่วนมากจะสื่อสารภาพมื้ออาหารของตนในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นมื้อ
อาหารที่ปรุงเองเป็นหลักของคุณตั๊ก คุณปอย คุณหมอผิง คุณเมย์ หรือภาพเมนูอาหารนอกบ้านจากคุณนิว 
ที่จะเป็นอาหารทั่วไปสลับกับอาหารเพ่ือสุขภาพ รวมถึงการดูแลตัวเองด้วยการออกก าลังกาย คุณตั๊กเป็นผู้
ที่สื่อสารเรื่องราวการออกก าลังกายของตนมากที่สุด รวมถึงโฆษณาแฝงเกี่ยวกับสินค้าในการออกก าลังกาย
ด้วย ในขณะที่คุณหมอผิงจะมีการแบ่งปันเรื่องราวด้านอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวันของตน เช่นผลงานหนังสือ 
ส่วนคุณเมย์ ที่โดดเด่นเรื่องการแบ่งปันเรื่องราวการใช้ชีวิตด้านบวก ร่วมกับการดูแลสุขภาพของตน และ
การออกเดินทางท่องเที่ยวแบบคนที่ดูแลสุขภาพ 

โดยส่วนมากภาพที่มักจะได้รับการกดถูกใจเป็นจ านวนมาก จะเป็นภาพที่มีความโดดเด่นใน
รูปแบบของแต่ละคน เช่น คุณตั๊กจะโดดเด่นในหัวข้อการออกก าลังกาย หรือภาพที่มีค าบรรยายใต้ภาพใน
รูปแบบข้อคิดค าสอน หรือคุณนิว กับภาพการสาธิตเมนูอาหารของตน และคุณปอยกับภาพที่ เป็นการ
สร้างสรรค์เมนูที่น่าสนใจ เป็นต้น 
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ในด้านของการสื่อสารผ่านวิธิการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพ (Comment) โดยรวมแล้ว จะเป็นการ
ชื่นชมจากผู้ติดตามด้วยข้อความสั้นๆ และรองลงมาคือ การสอบถามข้อมูลในด้านของการรับประทาน
อาหารสุขภาพและออกก าลังกาย ซึ่งจะมีคุณตั๊ก, คุณนิว และคุณปอยที่ตอบค าถามรวมถึงตอบการทักทาย
ในความคิดเห็นเป็นประจ าสม่ าเสมอ  ในขณะที่คุณหมอผิงที่ตอบผู้ติดตามค่อนข้างน้อย ซึ่งทั้ง 4 ท่านที่
กล่าวมาจะสื่อสารด้วยภาษาไทยทั้งสิ้น ในขณะที่คุณเมย์จะตอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

การบอกต่อเพ่ือนในสังคมออนไลน์ด้วยวิธีแท็ก (Tag @) เพ่ือให้เพ่ือนของตนได้เห็นภาพและ
เนื้อหาดังกล่าว มีในการสื่อสารของคุณตั๊ก, คุณนิว และคุณปอย และมักจะเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากับภาพที่
มีความน่าสนใจและโดดเด่น ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนการกดถูกใจที่สูงเช่นกัน 

ช่วงเวลาที่นิยมมากที่สุดคือ เวลา 6.01 – 9.00 น. และ 9.01 น. – 12.00 น. โดยสังเกตได้ว่าภาพ
ส่วนใหญ่เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพในมื้อเช้าที่ทุกคนจะต้องโพสต์ภาพมื้ออาหารของตน ในขณะที่ช่วงเวลา
รองลงมาคือ 15.01 น. - 18.00 น. มักเป็นภาพจากคุณปอยในมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น ที่ได้รับการสนใจจาก
ผู้ติดตามไม่น้อยเลยเช่นกัน ในขณะที่บางท่าน เช่น คุณตั๊ก อาจจะไม่โพสต์ภาพอาหารมื้อเย็นเลย และโดย
เฉลี่ยทุกคนมีการโพสต์ภาพใกล้เคียงกันที่เฉลี่ยวันละ 2 โพสต์ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม 

ผู้ส่งสารในการวิจัยครั้งนี้คือเจ้าของบัญชีอินสตาแกรมที่บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ที่มีการสื่อสาร
ผ่านช่องทางสื่ออินสตาแกรมบัญชีของตน และมีผู้ติดตามไม่ต่ ากว่า 40,000  ราย ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการ
อาหารเพ่ือสุขภาพและการด าเนินชีวิตในด้านที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพด้วย
การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นหลัก การออกก าลังกายที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
หรือเรื่องราวที่แตกต่างออกไป เช่น บทบาทด้านการงานของตนหรือการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดเป็นเหมือน
การบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ส่งสารเอง ตรงตามที่ โรเจอร์ส (Rogers, 1976) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการสื่อสารไว้ว่า “การสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความคิด หรือการกระท า
ต่างๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปิดเผย”  

ส าหรับในมุมมองของผู้ส่งสารนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เจตนาหลักในการสื่อสารเป็นการปรับความ
เข้าใจและทัศนคติของผู้รับสาร ที่มีต่อตัวผู้รับสาร หรือทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งอาจ
น าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสารให้หันมารับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพในที่สุด เนื่องจากผู้ส่งสาร
ได้มีการเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภค (Food Behavior) และสื่อสารออกมาผ่านทางอินสตาแกรมเป็น
พฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) ให้ผู้อ่ืนสามารถรับรู้ได้ถึงพฤติกรรมของตน และเกิดขึ้นซ้ าๆ จน
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กลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นนิสัย ซึ่งสอดคล้องกับที่ นิตยา เพ็ญศิรินภา (2548) กล่าวไว้ว่า  "พฤติกรรมการ
บริโภคหมายถึงการแสดงออกของบุคคลที่สังเกตได้หรือไม่ได้ก็ตาม ทั้งการพูด ความรู้สึกนึกคิด การ
ตัดสินใจเลือก กิริยาการแสดงออก และการกระท าในการบริโภคอาหาร " ซึ่งในการศึกษานี้ ผู้ส่งสารได้
ถ่ายทอดพฤติกรรมการบริโภคท่ีสามารถสังเกตได้จากภาพถ่ายและค าบรรยายใต้ภาพทางอินสตาแกรม 

พฤติกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมื้ออาหารของ
ตน วัตถุดิบ ขั้นตอนการท า หรือความพิเศษของเมนูอาหารมื้อนั้นๆ ได้สอดคล้องกับผลวิจัยของ 360i จาก
เว็บไซต์ Mashable.com (2554) ที่พบว่า "เหตุผลหลักที่ท าให้เกิดเทรนด์การถ่ายภาพอาหารก่อนทานคือ
ต้องการจะบอกกล่าวให้รู้เฉยๆ ว่าวันนี้ฉันทานอะไรบ้าง หรือบางทีก็เป็นการโชว์อาหารฝีมือของตัวเอง อีก
ทั้งตามวาระและโอกาสพิเศษที่น่าประทับใจ และเหตุผลด้านอ่ืนทั้งความสวยงาม ด้านสีสันและการจัดวาง 
การได้ใช้เวลาอยู่กับคนพิเศษ การพูดคุยถึงร้านอาหาร การบอกถึงสูตรเด็ดเคล็ดลับ และอาหารแปลกๆ ที่
อาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อน" 

ส าหรับรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปตามผู้ส่งสารแต่ละคนนั้น สอดคล้องกับการวิจัยของ 
ปนัดดา เซ็นเชาวนิช (2556) การศึกษาเรื่อง การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์และ
การเปิดรับข้อมูล ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของผู้บริโภคว่า “ผู้มีอิทธิพลด้าน
ความงามทางสื่อออนไลน์แต่ละคนจะมีเนื้อหาและวิธีสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์แตกต่างกันออกไปตาม
ความถนัดของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการเลือกใช้สื่อออนไลน์ก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน” ซึ่ง
จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นถึงรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างออกไป ตามความถนัด และการด าเนิน
ชีวิตของผู้ส่งสารแต่ละคน โดยผู้ส่งสารเลือกท่ีจะสื่อสารในเรื่องราวที่ ตนมีความสนใจ มีความสามารถ และ
มีความรู้ความช านาญ เช่น การออกก าลังกาย การปรุงอาหาร การให้ข้อมูลเพื่อสุขภาพ ซึ่งตามที่ทฤษฎีของ
เดวิด เบอร์โล (David Berlo, 1960) ที่กล่าวเกี่ยวกับระดับความรู้ (Knowledge Levels) ไว้ว่า “ถ้าผู้ส่ง
สารและผู้รับสารมีระดับความรู้เท่าเทียมกันจะท าให้การสื่อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่หากระดับความรู้
ต่างกัน ผู้ส่งสารจะต้องปรับตัวสารให้เหามะสมกับระดับความรู้ของผู้รับสาร” ดังนั้น เมื่อผู้ส่งสารเลือกที่จะ
สื่อสารในสิ่งที่ตนมีความรู้และความช านาญแล้ว สิ่งที่ส าคัญคือการสร้างสารให้เหมาะสมกับผู้รับสาร โดย
การค านึงถึงการเข้าถึงสารด้วยความรู้ระดับทั่วไปของผู้รับสาร เพ่ือให้การสื่อสารนั้นมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จสูงสุด 

 นอกจากรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปแล้ว จ านวนผู้ติดตามที่ต่างกันก็อาจส่งผลต่อการ
สื่อสารในแง่ของภาพลักษณ์ที่มีต่อผู้ส่งสาร ตามที่ Zocialinc.com (2558) ได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานอินสตาแก
รมออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrities) กลุ่มคนที่มีอิทธิพล (Influencer) และ
กลุ่มบุคคลทั่วไป (Normal User) 
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จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้สามารถเรียกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้ว่าเป็นกลุ่ม กลุ่มบุคคลที่มี
ชื่อเสียง (Celebrities) เนื่องจากมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ท่ีจ านวน 107,000 – 33,000 ราย ซึ่งนับเป็นกลุ่มที่มี
สัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน จึงอาจส่งผลให้ผู้ติดตามหรือผู้รับสารมีความคล้อยตามในสิ่งที่ผู้ส่ง
สารได้ท าการสื่อสารออกมาสูงกว่าปกติ จากการที่ผู้ส่งสารมีผู้ติดตามเป็นจ านวนมากเหมือนการสร้างการ
ยอมรับและเชื่อมั่นในตัวผู้ส่งสารให้เพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ในแง่ของช่วงเวลาการโพสต์ภาพกลับไม่
สอดคล้องกับช่วงเวลาการแบ่งปันที่มีค่าปฏิสัมพันธ์สูงสุด (Time Engagement) คือเวลา 21.00 น. 
ในขณะที่ผู้ส่งสารในการวิจัยครั้งนี้ มีการสื่อสารในช่วงเวลา 6.00 – 12.00 น. มากที่สุด ถือเป็นอีกจุด
สังเกตอีกจุดหนึ่งซึ่งผู้วิจัยคิดว่าควรมีการศึกษาในแง่ของผู้รับสารที่ติดตามผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพต่อไป
ว่ามีพฤติกรรมการสื่อสารอย่างไร 

การสื่อสารในกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมนั้น สิ่งที่แรกที่จะ
สามารถสื่อสารออกไปคือภาพถ่าย เพราะฉะนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับภาพ ไม่ว่าจะด้วยเทคนิคการ
ถ่ายภาพ หรือการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ เช่น การใช้เทคนิคสมดุลกลางภาพ เพ่ือให้เห็นรายละเอียดใน
ภาพอย่างครบถ้วน หรือเพ่ิมความน่าสนใจด้วยการใช้เทคนิคจุดเด่นของภาพ  และ ทัศนมิติ นอกจาก
เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพแล้ว การเพ่ิมสีสันในภาพก็เป็นอีกสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการ
เน้นสีสันสดใส หรือการใช้สีคลุมโทนเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวให้ไปให้ทิศทางเดียวกัน  จะท าให้ภาพรวมของ
บัญชีอินสตาแกรมนั้นมีความชัดเจน โดดเด่นและเกิดความน่าสนใจ ในมุมของผู้ติดตามได้ไม่มากก็น้อย 

ด้วยความที่เป็นการสื่อสารในเรื่องราวเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพราะฉะนั้นจึงให้
ความส าคัญกับภาพทุกภาพที่จะสื่อสารออกไป ก็ควรเป็นภาพอาหารเพ่ือสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ หรือ
สอดแทรกข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเป็นหลัก เช่น การออกก าลังกาย เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้ติดตาม และตอบสนองความต้องการของผู้ติดตามได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตรงกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยการสื่อสารในช่วงมื้อเช้าเป็นหลักจะเป็นการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ติดตามที่สนใจอาหารเพ่ือสุขภาพได้มากที่สุด และยังเป็นการช่วยตอกย้ าถึงภาพลักษณ์การดูแลสุขภาพ
อีกด้วย 

ในส่วนของค าบรรยายใต้ภาพ เป็นอีกสิ่งที่ส าคัญรองจากการสื่อสารด้วยภาพในอินสตาแกรม และ
เป็นช่องทางส าคัญที่ใช้ในการสื่อสารกันระหวางผู้ส่งสารและผู้รับสาร เพราะฉะนั้นการบอกเล่าเรื่องราว
ผ่านตัวหนังสือจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการสื่อสารนั้นชัดเจนมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับที่  

Corina Newby และ Arianna Marshall สองผู้เชี่ยวชาญในการใช้อินสตาแกรมกับธุรกิจอาหาร
กล่าวไว้ว่า "รูปภาพนั้นมีประสิทธิภาพในการประตุ้นความสนใจอาหารได้มาก การเห็นภาพสวยๆ ของ
อาหารดีๆ เป็นเหมือนการชวนให้คนอยากรับประทาน เปรียบเหมือนการไปร้านขายของช าขณะที่ก าลัง
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ท้องว่าง...และมากกว่าภาพถ่ายควรมีการเขียนค าบรรยายที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และใช้แฮชแท็คที่
เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อเพ่ิมการรับรู้ ตลอดจนความสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่นๆ” 

 การให้รายละเอียดที่ครบถ้วนกับผู้ติดตามที่มีความสนใจด้านในด้านหนึ่ งอย่างชัดเจนอยู่แล้ว เช่น 
ภาพอาหาร ควรมีการบอกชื่อเมนูอาหาร รวมถึงวัตถุดิบ และขั้นตอนการปรุง เพ่ือให้ผู้ติดตามรู้สึกว่าได้รับ
ข้อมูลที่ครบถ้วน และผู้สื่อสารตั้งใจที่จะบอกรายละเอียดแก่ผู้ติดตาม ท าให้เกิดทัศนคติด้านบวกซึ่งกันและ
กันในการสื่อสาร และส่งผลให้การสื่อสารนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎี
ของเดวิด เบอร์โล (David Berlo, 1960) ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับทัศนคติระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารว่า 
“ทัศนคติมีผลต่อการสื่อสาร ถ้าทั้งสองฝ่ายทัศนคติท่ีดีต่อกันจะท าให้การสื่อสารได้ผลดี ทั้งนี้เพราะทัศนคติ
มีความเกี่ยวโยงถึงการยอมรับซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าผู้ฟังมีความนิยมชมชอบในตัวผู้พูดก็มักจะมีความ
คิดเห็นคล้อยตามได้ง่าย และส่งผลต่อการแสดงออกภายนอกด้วย” และเมื่อทั้งผู้ส่งสารและผู้ติดตามเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อกัน ก็จะเกิดการสื่อสารต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตามเรื่องราวที่ผู้ส่งสารต้องการจะน าเสนอ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องราวของการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ หรือการออก าลังกายด้วยวิธีต่างๆ หรือการ
ด าเนินชีวิตในด้านอ่ืนๆ ที่มีความน่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับที่ ชแรมม์ (Schramm, 1973) กล่าวไว้ว่า “การ
สื่อสารในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การแปลความหมาย และถ่ายทอด
ข่าวสารซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ าไปเรื่อยๆ จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน และไม่มีรูปแบบตายตัวจะเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่เกิดข้ึนแตกต่างกัน” 

การติดต่อสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร (Written Communication) การเลือกใช้ภาษาในการ
สื่อสารก็เป็นอีกสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจากการเป็นสื่อออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ การใช้
ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลร่วมด้วยท าให้สามารถขยายผู้ติดตามนอกจากเครือข่ายในประเทศไทย
ออกไปยังเครือข่ายทั่วโลกได้อีกด้วย ภาษาจึงกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จ ในการ
สื่อสาร ในแง่ของระดับความรู้ (Knowledge Levels) ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ตามที่เดวิด เบอร์โล 
(David Berlo, 1960) กล่าวไว้ว่า “ถ้าผู้ส่งสาร และผู้รับสารมีระดับความรู้เท่าเทียมกันจะท าให้การสื่อสาร
นั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่หากระดับความรู้แตกต่างกัน ผู้ส่งสารจะต้องปรับตัวสารให้เหมาะสมกับระดับความรู้
ของผู้รับสาร เช่น ภาษา ส านวนที่ใช้ เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ” ดังนั้น ผู้ส่งสารควรสังเกต
ถึงการตอบรับของผู้รับสาร และน ามาปรับหรือพัฒนาการสื่อสารของตน เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารและ
ส่งผลให้การสื่อสารนั้นๆ ประสบความส าเร็จ 

ในอดีตการติดต่อสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรมักพบว่าการสื่อสารด้วยการเขียนนั้นยากกว่าการพูด 
และมักมีลักษณะไปในการสื่อสารทางเดียว แต่ในปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกับการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร จึงท าให้เกิด
การพัฒนาในด้านทักษะของการสื่อสารมากขึ้น ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถสื่อสารกันผ่านทางลายลักษณ์
อักษรได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว เช่น การพิมพ์ค าบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) ของผู้ส่งสาร 
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การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสื่อสารโต้ตอบกันผ่านทางช่องแสดงความคิดเห็น (Comment) อีกทั้ง
กลายเป็นการสื่อสารสองทาง (Two Ways Communicatin) ที่ส าคัญในยุคดิจิทัลปัจจุบันไปโดยปริยาย 

การสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีชื่อเสียงผ่านทางอินสตาแกรม เป็นการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเกี่ยวกับเรื่องราวพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของ
ตน (Food Behavior) อย่างสม่ าเสมอ จนกลายเป็นการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์รวมถึงการสื่อสารกับ
บุคคลใหม่ๆ ภายในเครือข่ายสังคม ซึ่งสอดคล้องกับที่ ศิริพร กนกชัยสกุล (2553) กล่าวว่า “ผู้ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นตัวตน การเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ หรือแสดง
รูปภาพเพ่ือให้เพ่ือนๆ ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Update) ของตน รวมถึงเปิดโอกาสให้รู้จักกันผ่านเพ่ือน
ของเพ่ือน ซึ่งก็คือการใช้ Networking (เครือข่าย) ของเพ่ือนท าความรู้จักกับบุคคลอ่ืนนั่นเอง 

ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ภายในอินสตาแกรม กับรูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
ทางอินสตาแกรม จึงท าให้เกิดสังคมออนไลน์ของการแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) ขึ้นจาก
การมีผู้ติดตาม และการสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องผ่านทางอินสตาแกรม นอกจากนั้นการสร้างสัญลักษณ์
แฮชแท็ค (Hashtag) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทในการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากแฮ
ชแท็คสามารถใช้เพ่ือจ าแนกหรือจัดหมวดหมู่รูปภาพที่แบ่งปันทางอินสตาแกรม ซึ่งผู้บริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพได้มีการสร้างแฮชแท็คที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของตน เพ่ือจ าแนกภาพถ่ายของตนไว้เป็นหมวดหมู่ 
ตามหัวข้อประเภทของภาพที่แตกต่างกันไป รวมถึงการใช้แฮชแท็คในการสร้างการบอกต่อ (Word of 
mouth) ในอินสตาแกรม ด้วยการใช้แฮชแท็คที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันภาพของตน เพ่ือให้การสื่อสารนั้น
กระจายออกไปในวงกว้างและเข้าถึงผู้รับสารได้ในจ านวนที่มากขึ้นจากจ านวนผู้ติดตามเดิม  

จากการสื่อสารทางสื่ออินสตาแกรมนี้ท าให้กลุ่มคนภายในเครือข่ายสามารถสร้างเรื่องราว และ
รวบรวมสิ่งที่พวกเขาสนใจร่วมกัน แต่สื่อสารกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารในการสื่อสารนี้จะต้องมีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) ที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจาก
จากสื่อสารผ่านสื่ออินสตาแกรม ถือเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ เทคโนโลยี  (Technologies 
Communication) ที่ผู้ท าการสื่อสารจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพ่ือท า
ให้การสื่อสารนั้นประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสื่ออารมณ์ด้วยสัญลักษณ์ (Emoticon) หรือการใช้
สัญลักษณ์แฮชแท็ค (Hashtag) ร่วมกับการสื่อสาร 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้ส่งสารที่ถูกถ่ายทอดไปยังผู้ติดตาม ถือเป็นการ
เริ่มต้นการเรียนรู้และอาจเกิดการปรับพฤติกรรมต่อมา ตามที่ จิราพร กันทะธง (2544) ได้อธิบายไว้ว่า 
“การบริโภคอาหารไม่ใช่พฤติกรรมธรรมชาติที่บุคคลจะท าได้ตามความพึงพอใจ แต่การบริโภคมักเกิดขึ้น
โดยมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เพราะมนุษย์มีการเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคผ่านกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เป็นสิ่งที่จะน าไปสู่ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล การ
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ฝึกปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรเห็นความส าคัญ เพราะคนเราจะมี
ชีวิตที่เป็นปกติสุขอยู่ได้นั้น อันดับแรกคือต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง” ผู้ติดตามได้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวผู้ส่งสาร อีกทั้ งยังได้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลง และผลลัพท์ของผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวไปในทางที่ดี รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถท า
ให้ผู้ติดตามเกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น เช่น รายละเอียดของวัตถุดิบ สิ่งที่ควรรับประทาน หรือ
พฤติกรรมที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติเพ่ือการมีสุขภาพ ที่ดี ซึ่งสิ่งที่ผู้ส่งสารแสดงออกให้กับผู้ติดตามได้รับ
ทราบ ถือเป็นพฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารทั้งสิ้น เช่น ประเภท
อาหารที่รับประทาน ปริมาณอาหารให้แต่ละมื้อ บริโภคอาหารวันละกี่ม้ือ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ได้
ถูกท่ายทอดผ่านสื่ออินสตาแกรมไปยังผู้ติดตามอย่างเป็นประจ า และซ้ าๆ จนเป็นกิจวัตร ท าให้ผู้ติดตาม
เกิดการเรียนรู้และเริ่มมีพฤติกรรมภายใน (Convert Behavior) จากการสื่อสารดังกล่าว คือการเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น การซึมซับถึงทัศนคติที่ดีของผู้ส่งสาร เมื่อ
สะสมมากขึ้นอาจสร้างให้ผู้ติดตามเกิดการแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก คือการเริ่มบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพด้วยเช่นกัน 

นอกเหนือจากการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสาร คือ
การใส่ใจในรายละเอียดจากผู้ที่ก าลังสื่อสารด้วย ไม่ว่าจะเป็นการตอบค าถาม การทักทาย หรือการจัด
กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือเป็นเหมือนการขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ติดตาม 
เพ่ือเป็นการรักษาเครือข่ายการสื่อสารให้ยังเกิดการสื่อกันอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นกลุ่มในสังคมออนไลน์ที่มี
ความชอบและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลของตนเองแก่กันและกันผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ “อินสตาแกรม” ที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การเลือกใช้ภาพถ่ายในการสื่อสารถือเป็นสิ่งที่ส าคัญมากผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้น
ภาพถ่ายควรสื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท าให้ผู้รับสารสามารถจดจ าถึงสัญลักษณ์นั้นได้ ร่วมกับ
การสื่อสารผ่านตัวอักษรเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วย
เพ่ิมทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสาร และช่วยให้การสื่อสารนั้นประสบความส าเร็จในที่สุด 

2. การจัดหมวดหมู่ให้กับสารในสื่ออินสตาแกรมด้วยวิธีการสร้างแฮชแท็ค (Hashtag) นอกจากจะ
ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังสามารถท าให้สารกระจายสารออกไปในวงกว้างบนสื่อ
ออนไลน์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามหรือบุคคลอ่ืนในเครือข่ายของผู้ติดตามได้รับสารด้วย  ถือ
เป็นการขยายเครือข่าย และท าให้เกิดการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องได้ 

3. สามารถใช้สื่ออินสตาแกรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการรณรงค์ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพได้ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยน ากลยุทธ์การสื่อสารของผู้บริโภค
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อาหารเพ่ือสุขภาพไปเป็นต้นแบบ อีกทั้งยังท าให้สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง 
และบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยสื่อเก่าแล้วในปัจจุบัน 

4. การรณรงค์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถน าสื่ออินสตาแกรมเข้าไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุผล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพเอง หรือเรื่องราวอ่ืนๆ 
ที่มีความใกล้เคียง และมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
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