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บทคัดย่อ 

ความไว้วางใจออนไลน์  หมายถึง  การคล้อยตามเชิงนามธรรม ของผู้แวะชมที่มีต่อเว็บไซต์       
ว่าสามารถเติมเต็มความต้องการทางธุรกรรมของตนได้ครบถ้วน  ความไว้วางใจออนไลน์สามารถมองได้
เป็นแนวคิดรวมอันประกอบด้วย  บูรณภาพ  อ านาจหน้าที่   และการมีเมตตา  และเป็นกระบวนการที่
บุคคลหนึ่งจะเริ่มวางใจจนถึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมของการวางใจ 

ทั้งนี้ ตัวแปรบรรพบทของความไว้วางใจออนไลน์ประกอบสี่กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มความเสี่ยง        
กลุ่มของผู้ขาย  กลุ่มที่เกี่ยวกับเว็บไซต์  และ กลุ่มตัวแปรประชากร  โดยผลลัพธ์ของความไว้วางใจ
ออนไลน์  ได้แก่  ทัศนคติทางบวก  ความตั้งใจซื้อ  และความพึงพอใจของผู้แวะชมในตอนท้าย คือ         
การอภิปรายการน าไปใช้เชิงทฤษฎี  

ค ำส ำคัญ: ความไว้วางใจออนไลน์, รับรู้ความเสี่ยง, ชื่อเสียงเว็บไซต์, ความตั้งใจซื้อ 

Abstract 

 Defined as a visitor’s subjective belief that a website will fulfill its 
transactional obligations as expected, online trust can be seen as a unified concept 
(consisting of intregity, competence and benovolence) or a process.  

Antecedent  variables of the online trust can be grouped into four categories: risk-
based, vendor-specific, website-related and individual factors; whereas their consequences 
include the visitor’s positive attitude, their purchase intention and satisfaction. Theoretical 
contribution are discussed at the end. 

Keywords: Online Trust, Perceived Risk, Website Reputation, Purchase Intention 
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Introduction 

Online trust has played a critical role in electronic commerce (Kim and Lennon, 
2013; Kim, et al, 2003). Vendors must ensure that their websites are equipped with all of 
the contents that contribute to the high amount of visitors’ trust such that they would 
like to place an order instantly. One of the critical factors that affect a visitor’s intent to 
purchase is whether the online transaction is safe (Corbitt, et al., 2003). Not all visitors 
would find the online store trustworthy and place an order without having certain 
concern. It is common that the risk-conscious visitors might not establish online trust 
firmly thereby giving up easily their intent to make a purchase. Although previous 
research has ascertained the connection among antecedent factors and the online trust 
(Kim and Lennon, 2013; Urban, et al., 2009; Yoon, 2002), the results are not conclusive. It 
is therefore interesting to examine the extent to which the visitors’ perceived risk affects 
their purchase intention directly or through their trusting beliefs. 

Not only does perceived risk effect trust, website reputation could draw online 
customers to trust a webbased store (Einwiller, 2003; Yao, Li, 2008). Kotha et al. (2001) 
contended that people prefer to buy more from reputable websites than from 
unfamiliar stores. When customers browse websites, their decisions to buy are based on 
information in the sites. Should the information lead the website visitors to feel positive, 
they are likely to make a purchase (Eroglu, et al., 2001; Luo and Cook; 2007). In the past, 
online sellers are solely responsible for crafting their online stores, ranging from handling 
all technical requirements to ensure the store’s functionalities to arranging all visual 
items so the store display is aesthetically appealing. Yet, the increasing number of 
services has offered sellers more choices of hosting online stores. Such services including 
Facebook merchant, iTruemart, or weloveshopping yield large flexibility in running the 
online stores. Nonetheless, the sellers must comply with rules set up by the services. As 
a result, the visitors’ trust could be attributable to the website reputation. Einwiller 
(2003) verified that the website reputation is one of important antecedents of online 
trust. The evidence was from both electronic commerce and economics fields. 

Once customers find electronic commerce websites trustworthy, they could have 
strong intent to shop at the websites (Eroglu, et al., 2003). In other words, online 
purchase intention is a consequence of trust. Indeed, researchers have evaluated the 
extent to which online trust could contribute to the high volume of actual purchase. 
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However, it is fairly difficult to have access to the actual sale since many vendors are 
uncomfortable sharing the actual figures with researchers. As a result, the purchase 
intention is often adopted in lieu of the actual purchase (Kim and Lennon, 2013; Urban, 
et al., 2009). Therefore, the current study expects to achieve the following objectives: 

To test effects of perceived risk and website reputation on trust; 
To test indirect effects of perceived risk and website reputation on purchase 

intention moderated through trust; and 
To examine direct effects of perceived risk and website reputation on purchase 

intention. 

Literature Review 

Online trust has gained remarkable research attention (Corbitt, et al., 2003; Kim, 
et al., 2003; Urban, et al.,2009). Compiled from various literature, it is defined as the 
willingness to be vulnerable to the actions of the other party (e.g., an online vendor) 
based on the expectation of what the party would deliver. Trust typically deals with 
relationships between at least two parties. In the electronic commerce context, it could 
be a buyer’s or a vendor’s trust. The online vendors however tend to have more control 
on web-based transactions than the buyers. Such control includes the design of the 
stores, the technical security provided for customers or the back-end operation. As a 
result, the buyer’s trust has been the prime issue of research including the current study. 

Previous research on online trust can be classified into two major groups. The 
first group looks at trust as a process while the second considers it as a unified concept. 
As a process, researchers have made an effort to understand how trust is developed. 
McKnight, et al. (2002) validated the process through which online trust is formed, 
developed, and transformed into behaviors. Their model states that web visitors are 
disposed to trust as they are visiting websites. In addition to the disposition, visitors’ 
perception of the institution environment (e.g., structural characteristics of the stores 
including security seals; or the trust that was transformed from the offline context 
related to the store such as the brand equity or the product information) will lead them 
to develop trusting beliefs (Shankar, et al., 2002). Based on psychology theories, the 
trusting beliefs together with the disposition to trust and the institution-based trust will 
drive an intent to engage in certain trust-related behavior. McKnight, et al (2002) also 
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confirmed three common components of the trusting beliefs: competence, 
benevolence, and integrity. In fact, viewers consider the content provided on websites 
and subsequently assess the extent to which they would trust sellers (Eroglu, et al., 
2001). Such content including online review or website reputation may be so compelling 
that the viewers are willing (or unwilling) to engage in online transactions (Hunter and 
Mukerji, 2011). The trust is therefore the cognitive process.  

As a unified concept, trust is examined in relation to other variables. Numerous 
studies have addressed the antecedents and the consequences of online trust. In other 
words, trust is a significant mediator of many other concepts (Shankar, et al., 2002). 
Among many antecedents of online trust, we are interested in risk perceived by 
customers and reputation of a website. In this study, the perceived risk is defined as a 
customer’s perception of uncertainty in the transaction through websites or in the 
outcome of the transaction. A fair amount of previous work has addressed customer’s 
perceived risk but they often used different terms such as perceived insecurity or 
perceived uncertainty (Urban, et al., 2009; Yoon, 2002). While the other terms are 
acceptable, they often connote technical aspects of an electronic commerce system. 
However, our study attempts to address such perception from the customer’s 
perspective. According to Urban, et al (2009)’s remark, if customers are empowered by 
contents on websites or by careful store layout design, they are likely to trust and later 
engaged in an online transaction. Examining what contributed to online trust, Yao and Li 
(2008) reported the negative correlation between customers’ perception of risk while 
doing online transaction and their trust in electronic commerce. Using the Stimulus- 
Organism-Response (S-O-R) model as a conceptual framework, Chang and Chen (2008) 
confirmed the correlation between visitor’s perceived risk and their trust in the online 
retailing context. With interest in the Irish Gen-Y’s purchase intention to do online 
shopping, Galeziewska (2014) discovered the higher the risk, the less the online trust. It is 
in line with Ling, et al., (2011) who did a similar survey on Malaysian online shoppers. As 
a result, our first hypothesis will be as follows. 

H1: customers’ perceived risk is negatively related to their online trust. 
The other antecedent of trust in which we are primarily interested is website 

reputation. It is defined as customers’ positive perception of the website as a result of 
their exposure to the details in it or their prior experience associated with the website 
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(e.g., residents in a real estate project may regard the website of condominium 
developed by the real estate company differently from those who have no prior 
experience). According to Kim and Lennon (2013), the website reputation consists of two 
sets of information cues. One is the intrinsic cues including the attributes directly related 
to the website and the other is the extrinsic cues including the other attributes 
unrelated to the website. The customers’ perceived reputation of the website is thus a 
function of the two information cues (Kim and Lennon, 2013). The example for the 
former would be an advertising message or a picture of promotional items whereas that 
for the latter is a background color or the layout that is responsive to a variety of access 
devices.  

Heijden, et al (2003) remarked that little attention was given to examine the 
connection between website reputation and online trust. Most of previous literature has 
addressed whether technical attributes could enhance the trust. Yao and Li (2008) used 
the structural equation modeling technique to confirm the positive relationship between 
website reputation and trust on one Chinese website. Also, Yoon (2002) discovered the 
significant correlation between trust and website reputation (or in Yoon’s term is the site 
properties). Moreover, Kim and Lennon (2013) verified the negative link between website 
reputation and perceived risk. According to Eroglu, et al.’s (2001) model which is based 
on the Stimulus-Organism- Response (S-O-R) framework, trust can be viewed as the 
cognitive aspect of the Organism. The online trust is in the viewer’s mind concerning an 
online transaction through a website (p. 181). Eroglu, et al. (2003) confirmed two types of 
effects of online store’s atmospheric aspect (e.g., website reputation). First, it significantly 
leads to the visitors’ response after their visits. That is, they may enjoy the visit to a 
store and ultimately make a purchase or they may be so confused and frustrated that 
they must leave the store instantly and refrain from a revisit. Second, the atmospheric 
aspect substantially contributes to the visitors’ cognitive states (e.g., their perceived risk 
or their trust). Upon their first visit, the visitors will develop their affective states of mind. 
The visit could be pleasant or intimidating depending largely on visual contents or 
textual details on the website. Such affection could lead to various amounts of trust. 
Despite the noted effect of website reputation on visitors online trust, empirical studies 
to validate the effect is rare. Only Bente, et al (2014) who confirmed the link between 
the website reputation and the visitors’ trust among German and Arab users. In addition, 
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the online purchasing behavior between these two groups was insignificant, implying 
common online behavior across two cultures. Therefore, Hypotheses 2 and 3 will be 
stated as follows. 

H2:customers’ perceived website reputation is positively related to their trust, and 
H3:customers’ perceived website reputation is positively related to their 

perceived risk. 
The consequence of online trust in electronic commerce is the extent to which 

customers have made a purchase with satisfaction. However, the major limitation in 
measuring such consequence is (1) lack of access to the actual purchase and (2) invalid 
measurement of satisfaction if the purchase does not take place but is only assumed. As 
such, many researchers turned to measure purchase intention (Shankar, et al., 2002; 
Urban, et al., 2009; Zhu, et al., 2009). The purchase intention in the current study is 
defined as the likelihood that an online purchase may take place on a website. This is an 
instance of trust-related behaviors (McKnight, et al., 2002; Yoon, 2002) or benefits of 
electronic commerce (Kim, et al., 2003). Regarding the Stimulus-Organism-Response (S-O-
R) framework, the purchase intention is comparable to the Response component. In 
other words, it is a visitor’s response to an electronic commerce website after his or her 
trust was established. In their attempt to verify the online trust model, McKnight, et al 
(2002) propose the direct link between the trusting beliefs and the trust-related 
behavior. Although online trust has been under many investigations, there are few 
empirical studies that have confirmed the link between the trust and the purchase 
intention. The online trust was found to have significant yet indirect effect on purchase 
intention (Kim and Lennon, 2013; Zhu, et al., (2009). These two studies confirmed the 
effect mediated through customers’ perceived risk. By virtue of trust, we strongly believe 
that the higher the trust, the more likely the purchase intention. Consequently, 
Hypothesis 4 will be stated as the following. 

H4: customers’ online trust is positively related to purchase intention. 
The online visitors’ purchase intention may indirectly depend on their perceived 

risk and their perceived website reputation through their online trust as a mediator. 
Nonetheless, the perceived risk and the perceived website reputation may have direct 
effects on the purchase intention. Intuitively, if people perceive a certain amount of risk 
in making an online transaction, they are likely to make no purchase. On the contrary, if 
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they perceive a high reputation of the online store, the purchase could be possible. In 
an attempt to validate the Stimulus-Organism-Response (S-O-R) model of online 
retailers, Eroglu, et al (2003) confirmed the direct effects of the Stimulus on the 
Response construct. Online trust was also found to have direct effect on visitors’ 
purchase intention and to act as a mediator passing the effect of perceived risk or 
perceived website reputation trough the intention (Galeziewska, 2014; Chang and Chen, 
2008; Ling, et al., 2011; Zhu, et al., 2011). As a result, Hypotheses 5 and 6 are as the 
following. Figure 1 shows the study’s conceptual model with the four proposed 
hypothesis. 

H5: customers’ perceived risk is negatively related to purchase intention, and 
H6: customers’ perceived website reputation is positively related to purchase 

intention. 

Research and Methodology Questionnaire Development 

The survey questionnaire consisted of five major sections. Section 1 asked five 

questions to measure subjects’ perceived risk. The scales were adjusted from Man 

(2006). In Sections 2 to 4 were each five questions measuring their perception of website 

reputation, their trust in electronic commerce and their purchase intention, respectively. 

The scales were based on Mansour and Yaghoob-Nejadi (2009) and Chang and Chen 

(2008). Section 5 asked the subjects’ demographics. The questions in Section 1 to 4 used 

five-point Likert-type items, anchored by 1 = least agreement and 5 = most agreement. 

Given that the subjects are Thai, we translated all items into Thai and had them checked 

by two faculty members in the language institute to ensure the translation quality. We 

subsequently pretested them with two members in Chulalongkorn Business School and 

five online shoppers to assess the face validity. We made a few changes based on 

comments from the pretest participants. 
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Sampling and Data Collection 

The current study adopted a web-based survey because the target subjects are 

those who have been engaged in online shopping activities or have at least once 

completed an online transaction. As a result, we had a few screening questions at the 

beginning of the survey to recruit only qualified subjects. Furthermore, according to 

comments from one pretest subject, it would have been difficult for subjects to respond 

properly to questionnaire items if they have had no frame of reference. In other words, 

we could not have just asked their perception of website reputation without giving what 

the website is. As a result, we specifically refer to one of the most accepted electronic 

commerce website in Thailand: weloveshopping.com. To draft and manage the online 

questionnaire, we decided to use the service at surveymonkey.com. We also relied on 

the quota sampling technique to ensure online shoppers in four age groups: less than 15 

years old, 16-25, 26-35, 36-45 and 46 or higher. 

According to Dillman (2000), we needed at least 60 subjects in each age group, 

yielding the total of 300 survey participants. The call for research participants were 

placed through multi channels including personal email contacts and various online 

discussion boards on electronic commerce topics. Included in the call for research 
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participation is the explanation through which the sample’s participation was assured (1) 

the anonymity and confidentiality and (2) no right or wrong answer. Such explanation 

followed the recommendations of Podsakoff, et al. (2003) and Chang, et al (2010) to 

minimize the problem of common method variance (CMV). We were finally able to have 

the 300 qualified subjects within the two-month data collection. Of the 300 participants, 

71 percent were educated to a college level or above, 41 percent were still students, 

and 33 percent were staff in private companies. 37 percent had at least one time 

experience completing online shopping but all of them admitted their online shopping 

activities, ranging from looking for the best offer, locating product comparison to 

searching for product reviews. 

Analysis 

In line with the two-approach recommended by Anderson and Gerbing (1988), we 

first confirmed the measurement using the confirmatory factor analysis (CFA). The 

structural equation modeling (SEM) was then estimated for hypothesis testing. In addition 

to the two-step approach, descriptive statistics were provided. 

Both the measurement model and the structural model were assessed using the 

maximum likelihood method (Chang and Chen, 2008) in AMOS (version 22). To evaluate 

the fit of the model, the comparative fit index (CFI), the goodness of fit index (GFI), the 

adjusted goodness of fit index (AGFI), the normed fit index (NFI) and root mean square 

error of approximation (RMSEA) were assessed in addition to the chi-square test. In 

general, model fit is considered to be adequate if GFI, NFI and CFI are larger than 0.9, 

AGFI is larger than 0.8 and RMSEA is smaller than 0.08 (Hair, 2013). 

Findings Measurement Model 

The measurement model yielded the ratio of the chi-square to the degrees of 

freedom (x2/df) is 2.355, which falls within the suggested value of 5 or below (Hair, 

2013). In addition, all indices appear to confirm the measurement model (CFI=0.941, 
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GFI=0.898, AGFI=0.858, NFI=0.903 and RMSEA=0.067). As a result, there was an 

acceptable fit between the model and the observed data. 

Furthermore, each construct was evaluated separately by examining the indicator 

loading for statistical significance and assessing the construct’s reliability and variance 

extracted (Hair, 2013). As shown in Table 1, the Cronbach’s alpha for each of the four 

constructs is higher than 0.7, the threshold of which is considered acceptable (Nunnally, 

1978). Also, the composite reliability value for each construct is larger than 0.7, 

confirming the construct reliability. To establish the measurement’s discriminant 

reliability, we adopted the average variance extracted technique. As reported in Table 2, 

the value of the average variance extracted for each of the four constructs is higher than 

0.5, the threshold of which is considered acceptable (Hair, 2013). After the measurement 

was deemed valid and reliable, descriptive statistics of the four constructs were 

computed and shown in Table 3. An examination of skewness and kurtosis in Table 3 

validated the normal distribution of all four constructs since the absolute values of the 

two statistics are all less than one (Mulylle, et al., 2004). 

Structural Model 

To assess the model structure and to test all hypotheses, AMOS (version 22) was 

used with the maximum likelihood method. Given the multiple and interrelated 

dependence relationships among the constructs, the structural equation modeling 

technique is appropriate. The overall fit of the model is acceptable. The ratio 

of chi-square to the degrees of freedom (x2/df) is 1.914, indicating a good fit. The other 

indices confirm acceptable fit of the model (CFI=0.960, GFI=0.913, AGFI=0.878, NFI=0.921, 

RMSEA=0.055 with the pvalue of 0.179, and HOELTER .05=188). 
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The result shown in Figure 2 supported all hypotheses. Perceived risk and 

website reputation have significant effects on trust, supporting H1 and H2. It implies an 

amount of trust is significantly attributable to perceived risk and website reputation. 

While the effect of the perceived risk is negative, that of the website reputation is 

positive. Also, the website reputation contributes significantly to the perceived risk. H3 is 

therefore supported. However, the higher the reputation, the less the risk. Finally, the 

trust, the perceived risk and the website reputation jointly explain the purchase 

intention. H4, H5, and H6 are thus supported. Note that both of the perceived risk and 

the website reputation have direct and indirect effects on the purchase intention, albeit 

at varying degree and with different directions. All direct, indirect and total effects are in 

Table 4. Further discussion will be in the next section. 
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Conclusion 

The findings provide support for the conceptual framework in Figure 1 and for 

the hypotheses regarding the structure of the four constructs. The analytic results 

demonstrate that customers’ perceived risk and the website reputation significantly 

affect their online trust, and in turn, their purchase intention toward online transaction. 

In other words, online trust is a mediator through which effects of the perceived risk and 

the website reputation pass onto the purchase intention. Also, the direct effect of the 

perceived risk and that of the website reputation on the purchase intention are found 
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significant in the present study. Based on the Stimulus-Organism-Response (S-O-R) 

concept, the website reputation, seen as the Stimulus, significantly affects the perceived 

risk and the trust, both of which are seen as two instances of the Organism. The 

discussion are below. 

First, the results show that the purchase intention is directly and indirectly 

attributable to the perceived risk, the website reputation and the online trust. The 

contribution is large for the R2 = 0.667. While all of the three factors directly affect the 

purchase intention, the perceived risk and the website reputation did have the indirect 

effect mediated through the trust on the intention. Based on Table 4, the total effects of 

the three factors on the intention are -0.522, 0.628, and 0.484, respectively. That is, the 

website reputation appears to have the highest amounts of impact on the intention 

whereas the trust contributes to the purchase intention the least. Both effects are 

positive, implying the high amounts of the website reputation or the trust will result in 

the high amount of the purchase intention. The effect of the perceived risk is also 

significant but in the opposite direction. Such effect could be expected because once 

visitors perceive the large amount of risk in doing an online transaction, they are unlikely 

to make any online purchase. Only work of Change and Chen (2008) included all four 

constructs in the current study. We have confirmed their results. However, the online 

trust in their study had the highest total effect on the purchase intention followed by 

the perceived risk and the website reputation (or the website quality in their work). Given 

the Taiwanese in Chang and Chen (2008) and Thai in the present study, our findings 

point to cultural differences in perceptions regarding the online commerce. Besides 

Chang and Chen’s (2008) work, other previous studies had addressed a few links 

investigated in the present work. Examining roles of trust, risk and purchase intention 

among Irish online shoppers, Galeziewska (2014) confirmed the positive effect of trust 

and the negative effect of perceived risk on purchase intention. Yet, Comegys, et al., 

(2009) discovered no relationship between the perceived risk and the actual first buying 

transaction; nonetheless, trust still played a significant role in the purchase. 
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Second, customers’ online trust is proved to be the significant mediator through 

which the effects of the perceived risk and the website reputation pass onto the 

purchase intention. Table 4 demonstrates that the indirect effect of the two factors 

mediated through the trust are of -0.292 and 0.433, respectively. The different signs 

indicate different direction of the effects. Considering only the magnitude, the website 

reputation appears to have more significant indirect effect through the trust on the 

purchase intention than does the perceived risk. Indirect effects of the perceived risk and 

the website reputation on the purchase intention were also reported in Chang and Chen 

(2008). Called in their study as the website quality, the website reputation had less 

indirect effects on the intention than did the perceived risk. Based on the differences in 

the posited links in Chang and Chen (2008); however, the comparison between their and 

our studies must be made with caution. Using the structural equation modeling 

technique, Ling, et al., (2011) confirmed the indirect effect of Malaysian online shoppers’ 

perceived risk on their purchase intention through the online trust. 

However, the effects of the perceived risk and the website reputation on the 

purchase intention were not only mediated through the trust, but also direct on it. 

Considering only the direct effects on the purchase intention from the three sources, the 

effect of trust is the most substantial (e.g., 0.484) while that of the website reputation is 

the least (0.195). Also as expected, the direct effect of the perceived risk is in the reverse 

direction from those of the website reputation and the trust. Our findings on the direct 

effects are in line with Chang and Chen (2008), Sun, et al., (2010) and Zhu, et al., (2011) 

in which the direct effect of the website reputation on the online trust was confirmed. It 

is therefore reasonable to claim that both online trust and perceived risk directly affect 

purchase intention and the effect of the former on the intention is more substantial than 

that of the latter. 

Third, based on the Stimulus-Organism-Response (S-O-R) concept, the website 

reputation can be seen as a stimulus for online visitors to perceive different degrees of 

risk associated with online transaction. It is evident in the present study that the 
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perception of the risk depends reversely on the website reputation. Should visitors note 

the reputation of the website, they would perceive significantly less risk. However, Sun, 

et al., (2010) failed to verify the direct effect of the website reputation on the perceived 

risk. Nonetheless, the website reputation did have direct effect on the purchase 

intention (see Figure 2). This may post the limitation on the application of the S-O-R 

concept. Had the concept been robust, the effect of the website reputation on the 

purchase intention (i.e., seen as the Response component of the S-O-R concept) would 

have been mediated only through the trust. 

Finally, using the structural equation modeling, the online trust was remarkably 

explained by the perceived risk and the website reputation for the R2 = 0.649. 

Considering the total effects of both factors on the trust (see Table 4), the website 

reputation appears to contribute more to the trust than does the perceived risk. Yet, the 

direct effect of the perceived risk is more significant than that of website reputation. It 

implies the indirect effect of the website reputation on the online trust (0.337) happens 

to be larger than its direct effect (0.293). This may hence emphasize the importance of 

applying the Stimulus-Organism-Response (S-O-R) concept and the structural equation 

modeling technique to examine the direct, indirect, and total effects of the perceived 

risk and the website reputation on the online trust. It further implies that the trust is 

more sensitive if visitors perceive the reputation of the website than if they perceive the 

risk associated with the online transaction. Such finding is in line with Yao and Li (2008). 

The study’s findings offer both theoretical and practical contributions. Three 

issues on the theoretical insights are as follow. First, we are able to validate the 

framework proposed in Figure 1 using the structural equation modeling technique on 

data collected in Thailand. It verified that the online trust is a significant drive to the 

visitors’ purchase intention, in addition to the direct effects from their perceived risk and 

perceived reputation of the website. Second, the perceived risk and the website 

reputation hold the distinctive direct effects on the purchase intention as well as the 

indirect effects mediated through the trust. Adding to much research which recognizes 
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the mediating role of the online trust, our findings confirm the significant and direct 

effects of the two factors on the purchase intention. Finally, our results on the highest 

total effect of the website reputation on the purchase intention, as compared to those 

of the perceived risk and the online trust point to the critical adoption of the Stimulus-

Organism-Response (S-O-R) concept to examining influential factors in the online retailing 

context. 

Also, our discovery has practical utility. First, practitioners must be attentive to 

antecedents of online trust. Since the perceived risk and the website reputation 

accounted for the large portion of trust, online vendors should look for a design 

guideline for an electronic commerce website to gain high reputation. Such 

recommendation is a result of the website reputation being found to have higher impact 

on the online than does the perceived risk. Second, all three factors (i.e., the perceived 

risk, the website reputation and the online trust) have the significant total effects on the 

purchase intention. Practitioners must therefore put effort to manage them sensibly. If 

the budget is the issue, their focus may be on crafting the website to earn reputation 

since it has the largest total effect on the purchase intention. 
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 กุลนิดา แย้มทิม 2 

วรัชญ์ ครุจิต, Ph.D.3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 2) เปรียบเทียบการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 4) ศึกษาทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย โดยการ
วิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของธุรกิจร้านค้าและบริการผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ประกอบด้วยสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าแฟชั่น 
สินค้าอุปกรณ์ไอที และสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม รวมทั้งหมด 18 ร้านค้า และ 2) สัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่มีประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านเฟซบุ๊ก
และ/หรืออินสตาแกรม จ านวน 20 คน 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า 1) ร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม นิยมน าเสนอ

เนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ ใช้วิธีการน าเสนอโดยการแนะน าสินค้า ผู้ขายตอบค าถามอยู่ใน

ระดับเร็ว และมีการตอบสนองเชิงบวก 2) จุดเหมือนของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 

ได้แก่ นิยมน าเสนอเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และผู้ขายตอบสนองเชิงบวก ส่วนจุดต่าง

                                                           
2 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ระหว่างร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ได้แก่ ด้านวิธีการน าเสนอ คือ ร้านค้าออนไลน์บน  

เฟซบุ๊กนิยมใช้การให้ข้อมูลร้านค้า ส่วนร้านค้าออนไลน์บนอินสตาแกรมนิยมใช้การแนะน าสินค้า และด้าน

ความเร็วในการตอบค าถามของผู้ขาย คือ ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กตอบค าถามอยู่ในระดับปาน

กลาง ส่วนผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนอินสตาแกรมตอบค าถามอยู่ในระดับเร็ว 
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

ผ่านเฟซบุ๊กมากกว่าอินสตาแกรม ใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล 1-3 วัน เฉลี่ยวันละ 1-3 ชั่วโมง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกซื้อ ได้แก่ ความสะดวกในการซื้อ การค้นหาข้อมูล
และการติดต่อกับผู้ขายได้ง่ายและรวดเร็ว และความหลากหลายของสินค้า ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซื้อ ได้แก่ การอ่านรีวิวสินค้า ความต้องการและความชอบโดยส่วนตัว และมีขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ       
5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การตระหนักถึงปัญหา (2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การ
ซื้อ และ (5) การประเมินผลหลังการซื้อ 2) กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ชื่นชอบร้านค้าออนไลน์ที่น าเสนอภาพสินค้าจริง พร้อมรายละเอียดที่
ครบถ้วน และมีการรีวิวสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ แต่มีข้อแนะน า
เพ่ิมเติม คือ ควรใช้วีดีโอในการแนะน าและรีวิวสินค้า และมีความชื่นชอบผู้ขายที่ตอบค าถามอยู่ในระดับ
เร็ว มีบุคลิกเป็นกันเอง ส่วนผู้ขายที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ คือ ผู้ขายที่ตอบค าถามอยู่ในระดับเร็ว ใช้ภาษา
ทางการ มีความรู้ในตัวสินค้าดี มีความสามารถในการแนะน ารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ และมีความเป็น
กันเอง ส่วนความพึงพอใจจากประสบการณ์ในการซื้ออยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก แต่ทุกระดับยินดี
ทีจ่ะเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป ดังนั้นร้านค้าออนไลน์สามารถน าผลการศึกษานี้
ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า 1) กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการ

เลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมือนกันคือ ช่องทาง ประเภทสินค้า และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 

ส่วนความแตกต่างคือ ความถี่ในการค้นหาข้อมูลและการพูดคุยกับผู้ขาย  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตั้งใจซื้อ 2) กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ที่เหมือนกันคือ รูปแบบร้านค้าออนไลน์ที่ชื่นชอบ ร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ และผู้ขายที่

น่าเชื่อถือในอุดมคติ ส่วนความแตกต่างกันคือ ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ที่ชื่นชอบ 

 

ค ำส ำคัญ: สื่อสังคมออนไลน์, ร้านค้าออนไลน์, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, เจเนอเรชั่นวาย, พฤติกรรมการ
เลือกซื้อ, ทัศนคติในการเลือกซื้อ 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

Abstract 

 The objectives of this research are 1) to study social media communication of 
online shops via two digital channels: Facebook and Instagram 2) to compare social 
media communication of online shops between Facebook and Instagram 3) to study 
generation Y consumers’ behavior of purchasing decision via Facebook and Instagram 4) 
to study generation Y consumers’ attitude of purchasing decision via Facebook and 
Instagram. 

This research is divided to 2 sections 1) Content analysis of social media 
communication of online shops via Facebook and Instagram by using sample of 18 
online shops which were categorized into 3 groups: fashion, technology, and health and 
beauty products 2) In-depth Interview of 20 generation Y consumers who have 
purchased products via Facebook and/or Instagram. 

The results of a quantitative study were as follows: 1) Online shops on Facebook 
and Instagram mostly posted photos with texts and the product’s information. The 
sellers replied to customers quickly with positive responses. 2) Online shops on 
Facebook and Instagram were found to similarly posted photos with texts, and the seller 
of both channels both responded positively. However, Facebook sellers mostly gave 
product’s information, while Instagram sellers mostly use personal recommendation 
style. Instagram sellers also responded quicker than Facebook sellers. 

The results of a qualitative study were as follows: 1) Generation Y consumers’ 
behavior of purchasing was buying more from Facebook than from Instagram. The 
duration of information search was from one to three days and the average was from 
one to three hours per day. The factors that affected social media usage for buying were 
convenience, fast and easy information search and communication with a seller, and a 
variety of products. The factors that affected purchasing intention were product’s review, 
needs and individual preferences. Consumers have a similar 5-step buying decision 
process: need recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase 
decision, and postpurchase evaluation. 2) Generation Y consumers’ attitude of 
purchasing via social media included favorite online shops that posted real product’s 
photos with complete details and product’s reviews that conform with an ideal 
credibility online shop. Some interviewees recommended using video for presentation 
and review. Their favorite online sellers were sellers who were friendly and gave quick 
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answers. An ideally credible seller were perceived to be the one who gives quick 
answers, uses formal language, is an expert for the product and able to suggest more 
details, and has friendly personality. Satisfaction of purchasing experiences were 
moderate to high level, but all of the interviewees were willing to choose social media 
for purchasing again. Therefore, online shops can apply this research findings to build 
credibility that is the important factors to influence consumer’s purchasing decision. 

Keywords: Social Media, Online Shops, Facebook, Instagram, Generation Y, Purchasing 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

บทน ำ 
ในยุคปัจจุบันแทบทุกสิ่งได้เข้าสู่โลกของดิจิทัล ทั้งเรื่องของแนวโน้มการตลาด สื่อสังคมออนไลน์ 

เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือธุรกิจต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้น านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กันมากขึ้น และหนึ่งในดิจิทัล คือธุรกิจสินค้าและบริการที่
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเดิมจากที่เป็นการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยการ
ท าธุรกิจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการท าธุรกิจร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) มากขึ้น มีความสร้างสรรค์ด้วยการน าสินค้ามาขายผ่านเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ท าให้
ในปัจจุบันนี้มีสินค้าหลายอย่างที่สามารถหาซื้อได้บนโลกออนไลน์  ท าให้เกิดการตลาดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วและเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกันได้      
24 ชั่วโมง จึงท าให้ร้านค้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทตนเองและสินค้า รวมถึงใช้เป็นช่องทางการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือพูดคุยตอบข้อซักถามถึงสินค้าและบริการ (วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 
2556) เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างแบรนด์ และช่วยประหยัดต้นทุนในการขาย 

ผู้บริโภคยุคดิจิทัลจ านวนไม่น้อยใช้เวลาอยู่กับเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น และมีพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าและบริการแตกต่างจากสมัยก่อน เช่น การค้นหาข้อมูลของสินค้าบนโลกออนไลน์ก่อน
การซื้อ การอ่านรีวิวจากผู้ใช้จริง การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตน 
และการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากเจ้าของร้านค้าโดยตรง โดย We Are Social 
ดิจิทัลเอเจนซี่ในสิงคโปร์ ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 พบว่า ประชากรไทยใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของประชากร
ทั้งหมด และใช้สื่อสังคมออนไลน์ 34 ล้านคน คิดเป็น 50% ของประชากรทั้งหมด โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่
มีผู้ใช้งานสูงสุดคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) 32%, ไลน์ (Line) 29% , กูเกิ้ลพลัส (Google+) 22% และ
อินสตาแกรม (Instagram) 19% ส่วนด้านการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า มีการซื้อสินค้าหรือบริการ 44%, 
ค้นหาสินค้าหรือบริการ 48% และเข้าชมเว็บไซต์ของร้านค้า 40% (Marketing Oops, 2559,              
9 กุมภาพันธ์) 

กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เป็นกลุ่มที่นิยมใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด 
และพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้งานคือ การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพ่ือน และการเลือกซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ 
โดยผลส ารวจของ AOL (American Online, Inc) บริษัทอเมริกันที่ให้บริการทางด้านมัลติมีเดียได้เผยผล
ส ารวจในเดือนพฤศจิกายน 2556 พบว่า กลุ่มคนอายุ 18 – 34 ปี ที่อยู่ในเจเนอเรชั่นวายกว่า 60% 
ยอมรับว่า ได้เลือกดูสินค้าออนไลน์อยู่ทุกวัน แม้ว่าจะไม่ได้วางแผนที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นก็ตาม (ขวัญชนก 
กมลศุภจินดา, 2557) นอกจากนี้ผลส ารวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการช าระเงินของผู้บริโภคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประจ าปี 2558 โดยวีซ่า (Visa Consumer Payment Attitudes Study 
2015) เปิดเผยว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ได้เข้าสู่วัยที่มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดย 66% นิยมใช้
แอพพลิเคชั่นบนมือถือในการซื้อสินค้าออนไลน์ และใน 82% นิยมช าระเงินผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
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(Brandbuffet, 2559, 16 กุมภาพันธ์) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ท า
การส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มที่มี
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนิยมใช้ช่องทางในการสื่อสารคือ         
เฟซบุ๊ก 94.9%, ไลน์ 88.3%, อินสตาแกรม 49.8% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ และหมวด
สินค้าหรือบริการที่ได้รับความนิยมสั่งซื้อออนไลน์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  สินค้าแฟชั่น 42.6%, 
สินค้าอุปกรณ์ไอที 27.5% และสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม 24.4% (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2558) 

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อหนึ่งของสังคมออนไลน์ที่จัดได้ว่าเป็นสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
ระดับโลกที่ได้รับความนิยมสูงมาก โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ 
วีดีโอ และสนทนาพูดคุยกัน และในปีพ.ศ. 2558 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยทั้งหมด 35 ล้านบัญชี 
(เพ่ิมข้ึน +34.6%) (Zocial Inc, 2558, 20 เมษายน) ส าหรับด้านผลกระทบของเฟซบุ๊กต่อผู้นิยมซื้อสินค้า
ออนไลน์ชาวไทย พบว่า คนไทย 57% รู้จักสินค้าครั้งแรกผ่านทางเฟซบุ๊ก โดย 2 ใน 3 ค้นหาข้อมูลสินค้า
บริการผ่านทางเฟซบุ๊ก, คนไทย 48%  เคยซื้อสินค้าที่เจอบนเฟซบุ๊ก และ 4 ใน 10 ของคนไทยซื้อของ
แล้วต้องไปแชร์บอกต่อบนเฟซบุ๊ก ( IT24hrs, 2558, 13 ตุลาคม) ส าหรับธุรกิจร้านค้าบนเฟซบุ๊กได้
ปรับเปลี่ยนเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบสนองต่อการค้าขายอย่างลงตัว เนื่องจากมีรูปแบบประเภท
ร้านค้าที่เหมาะกับธุรกิจในทุก ๆ ขนาด มีการอ านวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าแก่ทั้งผู้ประกอบการ
ร้านค้าออนไลน์และลูกค้า อีกทั้งเปิดพ้ืนที่ให้กับทางร้านค้าได้ลงโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการด้วย 

จะเห็นได้ว่าเฟซบุ๊กคือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเหมาะสมในรูปแบบหนึ่งในการเปิดร้านค้า
ออนไลน์ ไม่เพียงเพราะว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมาก หากยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิด
โอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจร้านค้าและตอบสนองลูกค้าที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
และบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย 

อินสตาแกรม (Instagram) ถือเป็นเครือข่ายทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ โดย Zocial Inc. ได้ท าการรวบรวมข้อมูลร้านค้าบนอินสตาแกรม 
พบว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2556  มีจ านวนร้านค้ามากกว่า 35,414 ร้าน ส่วนในครึ่งปีหลัง มีจ านวนร้านค้า
เพ่ิมขึ้นมากกว่า 66,559 ร้าน คิดเป็นอัตราเติบโตมากกว่า 88% และในครึ่งปีแรกของปี 2557 มีจ านวน
ร้านค้ามากกว่า 163,271 ร้าน และมีอัตราการเติบโตสูงถึง 145 %  (Positioning, 2557, 5 สิงหาคม) 
และจากการเปิดเผยของอินสตาแกรมประเทศไทย มีผู้ใช้งานจริง (Active users) ต่อเดือนมากกว่า 7.8 
ล้านคน มีรูปอัพโหลด (Upload) ผ่านอินสตาแกรมกว่า 1.8 ล้านรูปต่อวัน และวิดีโอ 45,000 คลิปต่อวัน 
ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-34 ประมาณ 72% (ฉกาจ ชลายุทธ, 2558, 14 กันยายน) และผู้ใช้ 
85% ติดตามแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 1 แบรนด์ และ 49% สั่งซื้อสินค้าแบรนด์ที่ติดตาม, ผู้ใช้ 59% บอก
ว่าอินสตาแกรมช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่สร้าง
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

ความผูกพันสูง (High Engagement) และลักษณะการใช้งานอินสตาแกรมของคนไทย 60 % เพ่ือค้นพบ
สิ่งใหม่ ๆ (Discovery), 59 % เพ่ือสร้างการรับรู้ (Awareness) และ 49% มีการซื้อสินค้าแบรนด์ที่
ติดตาม (Purchase) ท าให้อินสตาแกรมนั้นเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจรองลงมาจากเฟซบุ๊ก ที่มีผู้ใช้งานจริง
ต่อเดือนอยูใ่นระดับสูง และเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกด้วย (Marketing Oops, 2558, 15 ธันวาคม) 

จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าธุรกิจออนไลน์ในอินสตาแกรมเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก และมีการ
เติบโตของร้านค้าด้วยอัตราที่สูง อาจมองได้ว่าภาพรวมคนไทยมีการซื้อ-ขายกันผ่านช่องทางออนไลน์มาก
ขึ้นและมีความเชื่อใจในการซื้อของโดยไม่ต้องเห็นสินค้าจริงมากขึ้น  อีกทั้งการเปิดตัวโฆษณาบน
แพลตฟอร์ม (Platform) อินสตาแกรมในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 ก็เป็นการตอกย้ าโอกาสทางธุรกิจ
ร้านค้าที่จะมีการตั้งร้านในอินสตาแกรมมากข้ึนอีกด้วย 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการขยายตัวอย่างมากในปีที่ผ่านมา 
ปัจจุบันมีเพจร้านค้าในเฟซบุ๊กขายของกว่า 1,100,000 เพจ ส่วนร้านค้าในอินสตาแกรมจ านวนร้านค้า
มากกว่า 163,271 ร้าน (Positioning, 2558, 8 ตุลาคม) และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจ
ร้านค้าทั้งขนาดใหญ่ตลอดจนขนาดเล็ก เริ่มที่จะเปลี่ยนมาใช้ช่องทางการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งสองเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ เป็นที่นิยมท าธุรกิจมากสุดคือ       
เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสองรูปแบบนี้ โดยมุ่งศึกษาถึง
เนื้อหาสารของธุรกิจร้านค้าสามประเภทที่นิยมเป็นอย่างมาก ได้แก่ ร้านค้าแฟชั่น ร้านค้าอุปกรณ์ไอที 
และร้านค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม โดยเปรียบเทียบเนื้อหาสารของร้านค้าระหว่างเฟซบุ๊กและอินสตา
แกรม รวมถึงการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม
ใหญ่ในประเทศไทยที่มีก าลังซื้อที่เพ่ิมข้ึนและมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า
และบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและ

อินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 
4. เพ่ือศึกษาทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและ

อินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

      

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

วิธีกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรม

และทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน  
(Mixed Methods Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ดังนี้ 

กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis) เพ่ือศึกษาเนื้อหาการ
สื่อสารในการน าเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และ
อินสตาแกรม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากตารางลงรหัส (Coding Sheet) และเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 
4 เมษายน 2559 – 10 เมษายน 2559 และ 18 เมษายน 2559 – 24 เมษายน 2559  เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณนี้ คือ ธุรกิจร้านค้าจากเฟซบุ๊ก 9 ร้านค้า และธุรกิจร้านค้า
จากอินสตาแกรม 9 ร้านค้า โดยแบ่งร้านค้าออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ซ่ึงประกอบด้วยสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าแฟชั่น สินค้าอุปกรณ์ไอที และสินค้ากลุ่มสุขภาพและความ
งาม รวมทั้งหมด 18 ร้านค้า โดยก าหนดตัวอย่างหนึ่งร้านค้าต่อหนึ่งขนาดร้านค้า  

การสื่อสารของธุรกิจรา้นค้าและบริการผ่านสื่อ
สังคมออนไลน ์ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
- รูปแบบเนื้อหาการน าเสนอ 

- วิธีการน าเสนอเนื้อหา 

- ความเร็วในการตอบค าถามของผู้ขาย 

- การตอบสนองความคิดเห็นของผูข้าย 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการของกลุ่ม
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย 
- ช่องทางที่ใช้ในการเลือกซื้อสินคา้ 
- ความถี่และระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล 
- ความถี่ในการพูดคุยกับผู้ขายก่อนการซื้อ 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
   ในการเลือกซื้อสินค้า 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า 
- ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 

ทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของกลุ่ม
ผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย 
- ความช่ืนชอบในธุรกิจร้านค้า 
- ความเชื่อถือในธุรกิจร้านค้า 
- ความช่ืนชอบในตัวผู้ขายของธุรกิจร้านค้า 
- ความเชื่อถือในตัวผู้ขายของธุรกิจร้านค้า 
- ความพึงพอใจจากประสบการณใ์นการเลือกซื้อ  
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตารางลงรหัส จะประมวลผลด้วยการค านวณหาค่าร้อยละ
ของแต่ละประเภทข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่ำงร้ำนค้ำบนเฟซบุ๊กและอินสตำแกรม 

ประเภท ขนำด ร้ำนค้ำบนเฟซบุ๊ก 
จ ำนวน
ผู้ติดตำม 

ร้ำนค้ำบนอินสตำแกรม 
จ ำนวน
ผู้ติดตำม 

แฟชั่น 
ใหญ่ SlyQ 1,461,705 Babyrose by Pancake 169,000 
กลำง Wivienshop 476,171 Streetdress 90,300 

เล็ก Mild Daisy 95,450 Watcharawalee Shop 7,594 

อุปกรณ์ไอที 
ใหญ่ 

Huawei Mobile 
Thailand 

605,018 Charger_store 105,000 

กลำง Digilife Thailand 139,756 Thephone1_shop 67,700 
เล็ก Tree Mobile 42,227 Minigameshop 9,269 

สุขภำพและ
ควำมงำม 

ใหญ่ Hothit – Big Eye 1,446,377 Orderbeauty 122,000 
กลำง Phupretty 455,700 Chiconme 67,100 

เล็ก CosmeNista 92,764 Mooo_Shop 6,041 
รวม 18 ร้านค้า 

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยประชากรที่ใช้ใน

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้คือ กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงอายุ 16 – 35 ปี จ านวน 20 คน ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม และมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการในกลุ่มของ
สินค้าแฟชั่น สินค้าอุปกรณ์ไอที หรือสินค้าเก่ียวกับสุขภาพและความงาม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือเฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม หรือเลือกซื้อผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งก็ได้ โดยมีจ านวนการซื้ออย่างน้อย 10 ครั้งในหนึ่งปีที่
ผ่านมา เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – 15 พฤษภาคม 2559 

ส าหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยจะทดสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้การทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (Data Triangulation) ได้แก่ 1) ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) ใช้วิธีการ
สังเกตลักษณะบุคลิก น้ าเสียง และท่าทางประกอบ ควบคู่ไปกับการซักถาม และ 2) ด้านผู้วิจัย 
(Investigator Triangulation) คือ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาความเชื่อถือได้ระหว่างผู้ลงรหัส              
(Co-Coder) พิจารณาความแตกต่างระหว่างการบันทึกข้อมูล 2 ชุด โดยใช้สูตรค านวณของ Holsti ได้ค่า
ความเชื่อถือได้ระหว่างผู้ลงรหัสเท่ากับ 0.98  
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ผลกำรวิจัย 

ส่วนที่ 1  กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) 
1.1 กำรสื่อสำรของธุรกิจร้ำนค้ำผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตำแกรม 

 ส าหรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กโดยภาพรวม พบว่า 1) ด้านรูปแบบเนื้อหาการน าเสนอ 
นิยมใช้รูปภาพพร้อมข้อความ (62.50%) 2) ด้านวิธีการน าเสนอ นิยมใช้การให้ข้อมูลร้านค้า (34.75%) 3) 
ด้านความเร็วในการตอบค าถามของผู้ขายอยู่ในระดับปานกลาง (53.35%) และ 4) ด้านการตอบสนอง
ของผู้ขายอยู่ในเชิงบวก (94.47%) 
 ส าหรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์บนอินสตาแกรมโดยภาพรวม พบว่า 1) ด้านรูปแบบเนื้อหาการ
น าเสนอ นิยมใช้รูปภาพพร้อมข้อความ (78.04%) 2) ด้านวิธีการน าเสนอ นิยมใช้การแนะน าสินค้า 
(50.63%) 3) ด้านความเร็วในการตอบค าถามของผู้ขายอยู่ในระดับเร็ว (87.50%) และ 4) ด้านการ
ตอบสนองของผู้ขายอยู่ในเชิงบวก (75.00%) 
 ส าหรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์บนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม โดยภาพรวม
พบว่า 1) ด้านรูปแบบเนื้อหาการน าเสนอ นิยมใช้รูปภาพพร้อมข้อความ (74.18%) 2) ด้านวิธีการน าเสนอ 
นิยมใช้การแนะน าสินค้า (43.76%) 3) ด้านความเร็วในการตอบค าถามของผู้ขายอยู่ในระดับเร็ว 
(54.10%) และ 4) ด้านการตอบสนองของผู้ขายอยู่ในเชิงบวก (89.48%) 

1.2 กำรเปรียบเทียบกำรสื่อสำรของธุรกิจร้ำนค้ำระหว่ำงเฟซบุ๊กและอินสตำแกรม 
เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมร้านค้าประเภทสินค้าแฟชั่นระหว่างร้านค้าบนเฟซบุ๊กกับร้านค้าบน

อินสตาแกรม พบว่า ร้านค้าประเภทสินค้าแฟชั่นมีการสื่อสารเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน คือ นิยมใช้ 1) เนื้อหา
ประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ (เฟซบุ๊ก 79.86%, อินสตาแกรม 69.37%) 2) วิธีการน าเสนอเนื้อหาโดย
ใช้พรีเซ็นเตอร์ (เฟซบุ๊ก 34.12%, อินสตาแกรม 31.11%) 3) ผู้ขายตอบค าถามลูกค้าอยู่ในระดับเร็ว     
(เฟซบุ๊ก 53.41%, อินสตาแกรม 50.00%)  และ 4) ผู้ขายมีการตอบสนองเชิงบวกกับลูกค้า (เฟซบุ๊ก 
93.37%, อินสตาแกรม 96.46%) 

เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมร้านค้าประเภทสินค้าอุปกรณ์ไอทีระหว่างร้านค้าบนเฟซบุ๊กกับร้านค้า
บนอินสตาแกรม พบว่า ร้านค้าประเภทสินค้าอุปกรณ์ไอที มีการสื่อสารเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน คือ 1) นิยม
ใช้เนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ (เฟซบุ๊ก 40.60%, อินสตาแกรม 58.00%) 2) ผู้ขายตอบค าถาม
ลูกค้าอยู่ในระดับเร็ว (เฟซบุ๊ก 52.22%, อินสตาแกรม 78.57%)  และ 3) ผู้ขายมีการตอบสนองเชิงบวก
กับลูกค้า (เฟซบุ๊ก 94.93%, อินสตาแกรม 72.00%) ส่วนความแตกต่างกันคือ วิธีการน าเสนอเนื้อหาโดย 
ร้านค้าบนเฟซบุ๊ก นิยมใช้วิธีการให้ข้อมูลร้านค้า (36.71%) ส่วนร้านค้าบนอินสตาแกรม นิยมใช้วิธีการ
แนะน าสินค้า (45.43%) 

เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมร้านค้าประเภทสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามระหว่างร้านค้าบน     
เฟซบุ๊กกับร้านค้าบนอินสตาแกรม พบว่า ร้านค้าประเภทสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม มีการสื่อสาร
เนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน คือ 1) นิยมใช้เนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ (เฟซบุ๊ก 50.29%,         
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

อินสตาแกรม 85.07%) และ 2) ผู้ขายมีการตอบสนองเชิงบวกกับลูกค้า (เฟซบุ๊ก 94.69%, อินสตาแกรม 
56.63%) ส่วนความแตกต่างกันคือ 1) วิธีการน าเสนอเนื้อหาโดย ร้านค้าบนเฟซบุ๊ก นิยมใช้วิธีการให้
ข้อมูลร้านค้า (40.14%) ส่วนร้านค้าบนอินสตาแกรม นิยมใช้วิธีการแนะน าสินค้า (58.74%) และ 2) 
ความเร็วในการตอบค าถามของผู้ขาย โดยผู้ขายของร้านค้าบนเฟซบุ๊ก มีการตอบค าถามลูกค้าอยู่ในระดับ
ปานกลาง (68.81%) ส่วนผู้ขายของร้านค้าบนอินสตาแกรม มีการตอบค าถามลูกค้าอยู่ในระดับเร็ว 
(56.63%) 
ส่วนที่ 2  กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

2.1 พฤติกรรมกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตำ
แกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวำย 

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศชาย เลือกใช้เฟซบุ๊ก  
ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากกว่าอินสตาแกรม โดยเพศหญิงนิยมเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น สินค้ากลุ่ม
สุขภาพและความงาม และสินค้าอุปกรณ์ไอที ตามล าดับ ส่วนเพศชายนิยมเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น สินค้า
อุปกรณ์ไอที และสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม ตามด าดับ  

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงจะใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูล 1-3 วัน เฉลี่ยวันละ 1-2 
ชั่วโมง โดยมีการพูดคุยกับผู้ขายจ านวน 1 ครั้งก่อนการสั่งซื้อสินค้า แต่กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศ
ชายจะใช้เวลา 1-2 วัน เฉลี่ยวันละ 1-3 ชั่วโมง ควบคู่ไปกับการไม่ก าหนดเวลาแน่ชัด เพราะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของตัวสินค้าด้วย 

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง มีการพูดคุยกับผู้ขายจ านวน 1 ครั้งก่ อนการสั่งซื้อ          
เพ่ือสอบถามรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศชาย มีการพูดคุยกับ
ผู้ขายในการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียว เพราะมีการค้นหาข้อมูลมาอย่างดีแล้ว  

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศชายเลือกซื้อสินค้า
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะสังคมออนไลน์ให้ความสะดวกในการเลือกซื้อการค้นหาข้อมูลสินค้าได้ง่าย 
สินค้าออนไลน์มีความหลากหลาย และราคาที่ถูกกว่าสินค้าในพื้นที่  

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง เลือกซื้อสินค้าและบริการจากการอ่านรีวิวสินค้าและความ
คิดเห็นเชิงบวกจากลูกค้า ความต้องการและความชอบโดยส่วนตัว การโปรโมชั่น ความจ าเป็นที่ต้องใช้งาน 
และการพูดคุยกับคนรอบตัว ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศชาย เลือกซื้อสินค้าและ
บริการจากความต้องการและความชอบโดยส่วนตัว การอ่านรีวิวสินค้าจากทางลูกค้าแ ละร้านค้า          
การโปรโมชั่น การพูดคุยกับบุคคลรอบข้าง และความจ าเป็น ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีลักษณะขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
เหมือนกัน คือ เริ่มจากการรับรู้ถึงเหตุผลและความต้องการของตนเองในการเลือกซื้อ ต่อมาคือ การค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต จากบุคคลรอบข้าง และจากประสบการณ์ของตนเอง 
ต่อมาคือ การประเมินผลทางเลือก เปรียบเทียบสินค้าและร้านค้าโดยการก าหนดเกณฑ์ของแต่ละบุคคล 
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ต่อมาคือ การซื้อสินค้า โดยสั่งผ่านผู้ขายและช าระเงินผ่านทางธนาคารออนไลน์ และสุดท้ายเมื่อได้สินค้า
มา ก็จะประเมินตัวสินค้าและบริการจากทางร้านค้าโดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น จากการ
อ่านรีวิวหรือข้อคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์การซื้อสินค้า และจากการพูดคุยกับผู้ขาย เป็นต้น 

2.2 ทัศนคติในกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและ       
อินสตำแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวำย 

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีความชื่นชอบในรูปแบบการน าเสนอของ
ร้านค้าออนไลน์ที่เหมือนกัน คือร้านค้าน าเสนอภาพสินค้าจริง มีข้อมูลแสดงรายละเอียดของสินค้าอย่าง
ครบถ้วน มีการรีวิวสินค้าจากผู้ขายและลูกค้าที่เคยซื้อใช้ การแจ้งเลขที่พัสดุ และการน าเสนอโดยวีดีโอ  

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีความชื่นชอบในตัวผู้ขายของร้านค้าออนไลน์
ที่คล้ายคลึงกันคือ ผู้ชายที่ตอบค าถามเร็วและชัดเจน มีบุคลิกที่มีความเป็นกันเอง มีความรู้ ในตัวสินค้าดี 
แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของภาษา ซึ่งทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ค าตอบที่หลากหลาย เช่น บางกลุ่มชื่น
ชอบผู้ชายที่ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ แต่บางกลุ่มชื่นชอบผู้ขายที่ใช้ภาษาเป็นทางการ  

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นถึงร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือใน
อุดมคติที่คล้ายคลึงกันคือ ร้านค้าต้องมีการรีวิวจากทางลูกค้า และมีความคิดเห็นแต่ในทางบวก มีการ
แสดงภาพสินค้าท่ีจ าหน่ายจริง มีการแสดงรายละเอียดของสินค้าครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องของราคา และมี
วีดีโอน าเสนอสินค้า ส่วนความแตกต่างที่ค้นพบบางประการคือ เพศหญิงให้ความเชื่อถือในร้านค้าที่มี
จ านวนผู้ติดตามมาก ส่วนเพศชายให้ความเชื่อถือกับร้านค้าที่ผู้ขายแสดงตัวตนชัดเจน และมีเพ่ือนหรือคน
รู้จักที่มีประสบการณ์ซื้อจากร้านนั้นมาก่อน 

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นถึงผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ใน
อุดมคติที่คล้ายคลึงกันคือ ผู้ขายสามารถตอบค าถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว การใช้ภาษาที่เป็นทางการ           
มีความรู้ในตัวสินค้าและบริการเป็นอย่างดี สามารถตอบค าถาม สามารถบอกรายละเอียดได้ถูกต้องหรือ
แนะน าลูกค้าในด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้ และมีลักษณะเป็นกันเองกับลูกค้า  

กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากประสบการณ์
ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในระดับมาก แต่ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มตัวอย่างบางคนที่มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง แต่ทุกคนยินดีที่จะซ้ือสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากผลการศึกษามีประเด็นน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. กำรสื่อสำรของธุรกิจร้ำนค้ำผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตำแกรม 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม มีการใช้รูปแบบเนื้อหาประเภทรูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะ
เป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทใด ภาพก็ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่มีความส าคัญ หากแต่ต้องมีข้อความ
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

ประกอบในการจูงใจ อาจเพราะเนื่องจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ การ
สร้างการรับรู้ การสร้างความผูกพัน และการประชาสัมพันธ์จากแบรนด์สู่ผู้บริโภค ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการ
จ าหน่ายสินค้าโดยตรง และในเรื่องการท าธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการเพ่ิมจ านวน
ผู้ชม หรือเพ่ิมยอดการรับรู้ หากยังมีเรื่องของข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้า จึงจ าเป็นจะต้องมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมถึง
การใช้ภาษาในการจูงใจ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุทธาภา อมรวิวัฒน์ และอ่ืน ๆ (2556) ได้อธิบายไว้ว่า เจเนอเรชั่นวายให้ความสนใจกับข้อมูลที่เป็น
ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพถ่ายซึ่งดึงดูดความสนใจได้ดี โดยน ามาประกอบกับข้อมูลที่บ่งบอกคุณสมบัติของ
สินค้าหรือบริการอย่างครบถ้วน ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อในทันที 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม ใช้วิธีการน าเสนอเนื้อหาที่ โดยการแนะน าสินค้ามากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจ
ร้านค้าออนไลน์ให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่
ผู้บริโภคไม่สามารถสัมผัสสินค้าจริงได้ ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนจะมีผลต่อการพิจารณาก่อนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้ จะท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจในคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของสินค้าโดยปราศจากข้อสงสัย ดังนั้นการสร้างเนื้อหาจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่แสดงออกถึงความ
สร้างสรรค์ในการใช้ภาษาของผู้ขายที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากที่สุด ส าหรับเจเนอ
เรชั่นวายเป็นกลุ่มที่ชอบค าบรรยายด้วยภาษาท่ีไม่เป็นทางการ มีใจความกระชับ ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน 
เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่า        
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายชื่นชอบร้านค้าที่น าเสนอภาพสินค้าจริงและแสดงข้อมูลสินค้า
อย่างละเอียด โดยเฉพาะเรื่องราคา  
 หากดูในภาพรวมของร้านค้าประเภทสินค้าแฟชั่นบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมจะพบลักษณะของ
วิธีการน าเสนอสินค้าโดยการใช้พรีเซ็นเตอร์มากที่สุด อาจเป็นเพราะสินค้าประเภทแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งที่อยู่บนร่างกายของมนุษย์ เมื่อผู้บริโภคมองเห็นตัวสินค้าผ่านตัวพรีเซ็นเตอร์ 
จะท าให้สามารถจินตนาการและเปรียบเทียบกับขนาดรูปร่างของตนเองได้โดยง่าย และความแตกต่าง
ระหว่างการเห็นภาพสินค้าอย่างเดียวกับภาพสินค้าที่ถูกสวมใส่โดยพรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น และในด้านของ
อารมณ์ การใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นการดึงดูดความสนใจ สร้างความเพลิดเพลินในระหว่างการเลือกดูสินค้า 
และส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากลองใช้สินค้าโดยไม่ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการเลือกซื้อ
มากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ได้พบว่า ร้านเสื้อผ้าผู้หญิงออนไลน์ใน
อินสตาแกรมที่มีการโฆษณาแฝงโดยใช้ดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียงถ่ายภาพกับสินค้า เป็นกลยุทธ์ที่ช่วย
ดึงดูดความสนใจ และส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่ดีต่อกลุ่มลูกค้าน าไปสู่การตัดสินใจที่ใช้เวลาไม่นาน        
ทั้งนี้อาจจะแสดงให้เห็นได้ว่า พรีเซ็นเตอร์เป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดูดี และเป็นเครื่อง
ยืนยันคุณภาพของสินค้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคผ่านสื่อสังคม
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ออนไลน์ได้อย่างดี เพราะผู้บริโภคไม่สามารถสัมผัสกับสินค้าได้โดยตรง บางครั้งข้อมูลของสินค้าอย่าง
ละเอียดอาจมีความส าคัญไม่เพียงพอกับการจ าหน่ายสินค้าประเภทแฟชั่น  
 หากดูในภาพรวมของร้านค้าประเภทสินค้าอุปกรณ์ไอทีบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม จะเห็นได้ว่า
วิธีการน าเสนอโดยการให้ข้อมูลสินค้าและร้านค้า มีความส าคัญมากส าหรับร้านค้าประเภทนี้ ซึ่งส่วนใหญ่
เนื้อหาที่น าเสนอจะเป็นรูปภาพสินค้าพร้อมข้อความอธิบายสินค้าอย่างละเอียด และควบคู่กับการให้ข้อมูล
ร้านค้าและข้อมูลของผู้ขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงเลขที่พัสดุ และภาพการรับโอนเงินจากลูกค้า 
แสดงให้เห็นว่า สินค้าอุปกรณ์ไอทีเป็นสินค้าที่มีราคาแพง ซึ่งผู้ซื้อจะต้องหาใช้เวลาอย่างมากในการหา
ข้อมูลอย่างละเอียดทั้งในตัวสินค้าและร้านค้า เพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวงจากผู้ขาย เมื่อหาข้อมูลได้
เพียงพอจนเกิดความมั่นใจ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สุดาพร กุณฑลบุตร 
(2550) ได้อธิบายไว้ว่า การซื้อสินค้าท่ีต้องใช้ความเกี่ยวข้องสูง (High Involvement) ได้แก่ การซื้อสินค้า
ที่มีราคาแพง มีความส าคัญ เป็นสินค้าชิ้นใหญ่ หรือมีเทคโนโลยีสูง ผู้ซื้อต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ 
ตั้งใจหาข้อมูลมาก 
 หากดูในภาพรวมของร้านค้าประเภทสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
จะพบว่า วิธีที่ใช้น าเสนอมากที่สุดคือ การแนะน าสินค้าและการให้ข้อมูลร้านค้า โดยจากการสังเกตพบว่า 
ส่วนใหญ่มีการใช้ภาษาไม่เป็นทางการในการน าเสนอสินค้าและในข้อความที่ผู้ขายสื่อสารถึงลูกค้า ลักษณะ
สไตล์ของข้อความเน้นสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือให้ลูกค้าให้เกิดความรู้สึกที่ดี และถึงแม้ว่าสินค้าในกลุ่มนี้
อาจจะไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้ความเกี่ยวข้องสูงมากเท่าสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ไอที แต่ในแง่ของความส าคัญที่มีผล
ต่อความมั่นใจของบุคคลอยู่ในระดับสูง เช่น ในเรื่องของการท างาน และการติดต่อสื่อสาร และจากการ
สังเกตได้พบลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือ ร้านค้าทุกร้านในกลุ่มสินค้าประเภทนี้ได้ใช้วิธีการรีวิวสินค้า 
เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจากร้านค้ากลุ่มสินค้าประเภทอ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้า
กลุ่มสุขภาพและความงามเป็นสินค้าที่มีความส าคัญต่อชีวิตของผู้บริโภคในระดับสูง ซึ่งผู้บริโภคจะรู้สึก
ไว้วางใจ และเชื่อความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในสินค้าที่พวกเขาสนใจ อาจเป็นเพราะสินค้า
กลุ่มนี้มีราคาค่อนข้างแพง และมีผลต่อสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภค โดยเฉพาะเพศหญิง ซึ่งเป็นเพศที่
รักสวยรักงาม พิถีพิถันในการแต่งหน้าแต่งตัว ต้องการให้ตัวเองดูดี จึงส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการหาข้อมูล
อย่างละเอียด ทั้งในตัวสินค้าและร้านค้า รวมถึงความพึงพอใจจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์จริง จนเกิด
ความชอบและเพ่ิมความมั่นใจ ตลอดจนน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด ดังนั้นการรีวิวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และถ้าร้านค้าหรือสินค้าของทางร้านได้รับรีวิวในเชิงบวก ก็จะท าให้ผู้บริโภค
เกิดความไว้วางใจในธุรกิจร้านค้านั้นมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น แต่ถ้าร้านค้านั้นมี
รีวิวในทางลบ ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลใจหรือปฏิเสธสินค้าจากทางร้านค้านั้นได้เช่นกัน 
 หากดูในภาพรวมของการตอบค าถามของผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
จะเห็นถึงลักษณะการตอบค าถามที่อยู่ในระดับเร็ว แสดงให้เห็นว่า ผู้ขายมีความกระตือรือร้นในการ
บริการ ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคในยุคดิจิทัลไม่ชอบการรอคอย 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

และรู้ว่ายังมีตัวเลือกอ่ืนอีกมากมาย ดังนั้นผู้ขายควรใช้สื่อให้สุดขีดความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค 
โดยเฉพาะเรื่องความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวลูกค้า ที่อาจส่งผลให้เกิดการบอกเล่าแบบปากต่อปาก
ของสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการแสดงความคิดเห็น การกล่าวชมเชยถึงการใส่ใจบริการที่ดี
ของผู้ขาย ซึ่งเป็นโอกาสที่ทางร้านค้าออนไลน์ไม่ควรมองข้าม และควรตระหนักถึงความส าคัญให้มาก 
เพราะจุดเด่นของร้านค้าออนไลน์คือการที่ลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลูกค้า
สามารถเข้ามาซักถามและพูดคุยได้ทันที หรือฝากข้อความทิ้งไว้ได้โดยไม่ต้องรอคิว ไม่เสียเวลาเดินทาง 
เพราะบางครั้งความอยากและความต้องการของลูกค้ามีระยะเวลาจ ากัด ถ้าผู้ขายละเลย ปล่อยให้เวลา
ผ่านไป ก็จะท าให้เสียโอกาสได้ลูกค้า เนื่องจากระดับความอยากของลูกค้าอาจจะลดลงมา จนถึงขั้นไม่
อยากซื้อสินค้าชิ้นนั้นอีก  
 หากดูในภาพรวมของการตอบสนองของผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 
จะเห็นได้ว่า ทุกธุรกิจร้านค้ามีการตอบสนองเชิงบวก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์มีความ
ใส่ใจในตัวลูกค้า แม้จะแสดงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันในรูปแบบของภาษาที่เป็นทางการและภาษา
ไม่เป็นทางการ แต่ผู้ขายทุกร้านค้าได้มีการตอบค าถามด้วยภาษาสุภาพและครบถ้วนชัดเจน รวมถึงการ
ตอบกลับและขอบคุณลูกค้าท่ีเข้ามาแสดงความคิดเห็นติชมด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้ขายที่
ดี มีมารยาท และเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีแม้ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แบบพูดคุยกับตัว
ต่อตัวก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่น
วายเพศหญิงชื่นชอบผู้ขายที่มีลักษณะเป็นกันเอง เป็นเหมือนเพ่ือนที่คุยปรึกษากันได้ง่าย ๆ ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศชายจะมีความยืดหยุ่น ไม่มีลักษณะของผู้ขายที่ชื่นชอบตายตัว และบางคนมี
ความคาดหวังในตัวผู้ขายที่มีบุคลิกความเป็นกันเอง และสอดคล้องกับ Sernovitz (2006 อ้างถึงใน บงกช 
ขุนวิทยา, 2556, น. 44) ได้อธิบายไว้ว่า ผู้บริโภคมีความคาดหวังให้ผู้ขายมีการตอบกลับหรือแจ้งข้อมูล
ข่าวสารในประเด็นที่ผู้บริโภคต้องการรู้เช่นกัน จึงสามารถก่อให้เกิดการสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง และหากมีการตอบกลับจากผู้ขายอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า
นั้นเช่นกัน เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อีกด้วย  
2. กำรเปรียบเทียบกำรสื่อสำรของธุรกิจร้ำนค้ำผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และอินสตำแกรม 
 เฟซบุ๊กกับอินสตาแกรม มีความแตกต่างกันอยู่หลายประการ ดังนี้  
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจร้านค้าบนอินสตาแกรมทุกขนาด มีจ านวนโพสต์มาก กว่า
ร้านค้าบนเฟซบุ๊กที่อยู่ในขนาดเดียวกันทุกร้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ร้ านค้าบนอินสตาแกรมมีความ
กระตือรือร้นในการน าเสนอเนื้อหามากกว่าร้านค้าทุก ๆ ขนาดบนเฟซบุ๊ก ทั้งการน าเสนอตัวสินค้าและการ
น าเสนอเนื้อหาอ่ืน ๆ เพ่ือความบันเทิง อาจเป็นเพราะลักษณะของอินสตาแกรมเอ้ือให้มีการโพสต์ได้เป็น
จ านวนมาก เน้นการโพสต์รูปภาพ เพราะโดยส่วนใหญ่ธรรมชาติของผู้ที่ชอบเล่นอินสตาแกรมจะชอบดู
รูปภาพ แต่ลักษณะของเฟซบุ๊ก จะต้องมีความระมัดระวังและความตั้งใจในการโพสต์เป็นอย่างมาก เพราะ
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มีผู้ใช้งานและผู้ติดตามจ านวนมากกว่า จึงท าให้ต้องคิดข้อความอย่างรอบคอบก่อนการโพสต์ เนื่องจาก
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะท าให้ส่งผลเสียเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกันร้านค้าบน
อินสตาแกรมมีอัตราการเติบโตตามหลังร้านค้าบนเฟซบุ๊ก จึงท าให้ร้านค้าต้องสร้างความน่าสนใจเพ่ือดึงดูด
ความสนใจจากลูกค้าให้มากขึ้น โดยการหมั่นน าสินค้าออกมาเสนอลูกค้า ทั้งสินค้าเก่าและสินค้าใหม่ ซึ่งโพ
สต์อย่างสม่ าเสมอในทุก ๆ วัน เพ่ือท าให้ลูกค้าเห็นมากขึ้น และให้ลูกค้าเห็นผ่านตาและรู้สึกว่าร้านค้ามี
ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งแสดงถึงความตั้งใจขายสินค้าของผู้ขาย ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ลูกค้าที่มีต่อร้านค้าเพ่ิมขึ้น และไม่เพียงแต่จ านวนโพสต์ของทางร้านค้าอินสตาแกรมที่จ านวนมากกว่า
ร้านค้าบนเฟซบุ๊ก แต่ได้รวมไปถึงจ านวนของรูปแบบวีดีโอในการน าเสนอเนื้อหาที่มีมากกว่าในร้านค้า
บนเฟซบุ๊กเช่นกัน คือ ร้านค้าบนอินสตาแกรมมีการน าเสนอสินค้าและรีวิวสินค้าโดยใช้คลิปวีดีโอสั้น ๆ 
พร้อมเสียงประกอบและไม่มีเสียงประกอบ ซึ่งเป็นการดึงลักษณะที่โดดเด่นของแอพพลิเคชั่นอินตาแกรม
ในการน าเสนอเป็นคลิปวีดีโอสั้น ๆ ได้อย่างน่าสนใจ  
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะพบว่า ร้านค้าบนเฟซบุ๊กนิยมใช้วิธีการให้ข้อมูลร้านค้า ส่วน
ร้านค้าบนอินสตาแกรมนิยมใช้วิธีการแนะน าสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านเทคนิคการ
น าเสนอสินค้า คือร้านค้าบนอินสตาแกรมให้ความส าคัญกับข้อมูลและรายละเอียดของตัวสินค้ามากที่สุด 
เช่น ชื่อแบรนด์ รุ่น สี ขนาด น้ าหนัก วัสดุ ส่วนประสม ราคา รวมถึงวิธีการใช้งาน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า
ร้านค้าบนอินสตาแกรมมีความจริงจังและมุ่งเน้นในการขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากร้านค้าอินสตาแกรมยัง
ไม่เป็นที่นิยมมากนัก การแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจนถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
ร้านค้าเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ร้านค้าบน เฟซบุ๊กให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลร้านค้า คือการให้ที่อยู่ของ
ร้านค้า ข้อมูลของผู้ขาย ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ กล่องข้อความเฟซบุ๊ก ( Inbox) ไอดีไลน์        
(ID Line) การแจ้งเลขที่พัสดุของลูกค้า การอัพเดทสินค้าใหม่ การแจ้งข่าวสารจากทางร้านค้า และการ
พูดคุยระหว่างผู้ขายกับลูกค้าโดยทั่วไป แสดงให้เห็นว่าร้านค้าบนเฟซบุ๊กมุ่งเน้นเกี่ยวกับตัวร้านค้าและตัว
ผู้ขาย แต่ก็มีลักษณะที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยผู้ขายได้โพสต์ข้อความในลักษณะการพูดคุยทั่วไป
กับลูกค้า ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะขายสินค้าอย่างเดียว ซึ่งทั้งสองวิธีการน าเสนอทั้งการแนะน าสินค้าและการให้
ข้อมูลร้านค้าล้วนมีความส าคัญต่อความต้องการข้อมูลของลูกค้าเท่า ๆ กัน โดยสอดคล้องกับผลการศึกษา
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้ที่พบว่า ร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติของกลุ่มตัวอย่างเจเนอ
เรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย ต้องมีการน าเสนอภาพสินค้าจริง และมีรายละเอียดของสินค้าอธิบายไว้
ใต้ภาพอย่างครบถ้วนและชัดเจน เช่น คุณสมบัติของสินค้า วิธีการใช้งาน ช่องทางการติดต่อ รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลของตัวผู้ขาย จึงจะจัดได้ว่าร้านค้ามีความน่าเชื่อถือ  
 หากดูในภาพรวมของระดับความเร็วในการตอบค าถามของผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรม จะเห็นได้ว่า ผู้ขายของร้านค้าบนอินสตาแกรมมีการตอบค าถามลูกค้าเร็วกว่าผู้ขายของ
ร้านค้าบนเฟซบุ๊ก ตัวอย่างเช่น จากงานวิจัยนี้พบว่า ผู้ขายของร้านค้าขนาดใหญ่ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

สินค้าแฟชั่น สินค้าอุปกรณ์ไอที และสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามบนเฟซบุ๊ก มีการตอบค าถามอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนผู้ขายของร้านค้าขนาดใหญ่บนอินสตาแกรมในประเภทเดียวกันมีการตอบค าถามอยู่
ในระดับเร็ว ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนอินสตาแกรมมีความกระตือรือร้นและใส่ใจ
ในค าถามและข้อสงสัยของลูกค้ามากกว่าผู้ขายของร้านค้าบนเฟซบุ๊ก อาจเป็นเพราะร้านค้าบนอินสตา    
แกรม มีลูกค้าซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนน้อยกว่าร้านค้าบนเฟซบุ๊ก จึงท าให้ผู้ขายสามารถ
ตอบค าถามได้รวดเร็วกว่า และเมื่อยิ่งมีลูกค้าเป็นจ านวนน้อย โอกาสในการเลือกซื้อสินค้าจึงมีจ านวนน้อย
กว่าเช่นกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องรักษาลูกค้าไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากงานวิจัยนี้พบว่า ไม่พบข้อซักถามหรือ
การแสดงความคิดเห็นใด ๆ จากลูกค้าในร้านค้าขนาดเล็กทุกประเภทบนอินสตาแกรม แต่ในทางกลับกัน
กลับพบว่า ร้านค้าทุกประเภทบนเฟซบุ๊ก มีลูกค้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับสินค้าเป็น
จ านวนมาก และลูกค้ามักจะเข้าไปดูรูปสินค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งถ้าหากสนใจสินค้าก็จะติดต่อผู้ขายเป็น
การส่วนตัวมากกว่าการคอมเม้นท์ใต้รูปภาพนั้น จึงท าให้ร้านค้าบนอินสตาแกรมดูเหมือนไม่มีความ
เคลื่อนไหว ไม่มีลูกค้า และไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้ขายของร้านค้าบนอินสตาแกรมจึงต้องปรับตัว          
และแสดงความกระตือรือร้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าร้านค้าบนเฟซบุ๊ก มีความกระฉับกระเฉง 
รวดเร็ว เอาใจใส่ลูกค้า และไม่ปล่อยให้ลูกค้าใช้เวลาในการรอค าตอบนาน เพราะถ้าเมื่อใดผู้ ขายไม่ปฏิบัติ
หรือเกิดความละเลย ก็อาจจะท าให้ลูกค้าไม่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ และหันไปสนใจร้านค้าอ่ืนใน
ประเภทเดียวกัน อีกท้ังอาจจะเสียเปรียบร้านค้าคู่แข่งได้ 
3. พฤติกรรมกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตำแกรม  
ของกลุม่ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวำย 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชายเลือกซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊กมากกว่าอินสตาแกรม และทั้งสองกลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อสินค้าแฟชั่นมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับผลส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2558) พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายใช้เฟซบุ๊ก
มากกว่าอินสตาแกรม โดยใช้เฟซบุ๊ก คิดเป็นจ านวนร้อยละ 94.9 และใช้อินสตาแกรม คิดเป็นร้อยละ 49.8 
ในการติดต่อสื่อสารเป็นอันดับต้น ๆ และประเภทสินค้า/บริการที่นิยมซื้อผ่านออนไลน์มากที่สุดคือ สินค้า
แฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 42.6 ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า เฟซบุ๊ก คือสื่ออันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่น
วายนิยมใช้ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ แม้ว่าพวกเขาจะใช้ทั้งเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันก็ตาม และสินค้าแฟชั่นเป็นสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายมีความไว้
วางในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากที่สุด อาจเป็นเพราะเสื้อผ้าออนไลน์เป็น
สินค้าท่ัวไป มีราคาไม่สูงมาก มีความหลากหลาย และมีความทันสมัย  
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย จะใช้เวลาในการ
ค้นหาสินค้าและอ่านรีวิว 1-3 วัน เฉลี่ยวันละ 1-3 ชั่วโมง และความถี่ในการพูดคุยกับผู้ขายก่อนการซื้อ 
พบความแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบเพศ โดยเพศหญิงจะมีการพูดคุย สอบถามผู้ขายก่อนสั่งซื้อสินค้า       
1 ครั้ง ส่วนผู้ชายจะคุยกับผู้ขายในตอนสั่งซื้อเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลสินค้าและการรีวิวสินค้า         
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คือสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ และเพศหญิงชอบการพูดคุยโดยตรง และมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ขายเพ่ือลดความไม่มั่นใจในตัวสินค้าและร้านค้า ส่วนเพศชายมีลักษณะที่ชอบหาข้อมูลสินค้าและ
ข้อมูลร้านค้าด้วยตัวเอง มากกว่าการพูดคุยกับทางผู้ขายโดยตรง และต้องมีความมั่นใจก่อนที่จะคุยกับ
ผู้ขายเพื่อสั่งซื้อในขั้นตอนเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษติกา คงสมพงษ์ (2548) พบว่า เพศชาย
มีความสามารถในการตัดสินใจโดยไม่ต้องปรึกษาคนอ่ืน มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เพศหญิง
ส่วนใหญ่มีนิสัยช่างเจรจา และมีความประนีประนอมมากกว่าเพศชาย 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ความเห็นว่า 
ความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ การค้นหาข้อมูลและติดต่อกับผู้ขายได้ง่ายและรวดเร็ว ร้านค้ามี
สินค้าที่หลากหลาย และสินค้ามีราคาถูกกว่าร้านปกติ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าละบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ 
(2556) ได้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านอินสตาแกรม คือความง่ายไม่ยุ่งยากหลาย
ขัน้ตอน และความสะดวกเนื่องจากสามารถซื้อได้ 24 ชั่วโมง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา โพธิ์
ไพรทอง (2556) ได้พบว่า ราคามีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์         
จึงแสดงให้เห็นว่า ไม่เพียงแต่สื่อออนไลน์จะเป็นสื่อที่สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทั่วไป แต่ยังเอ้ือประโยชน์ให้แก่ธุรกิจร้านค้าและบริการต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้บริโภคได้ตลอดเวลาเนื่องจาก ผู้บริโภคสามารถซักถาม เลือกดูสินค้าภายในร้านค้า และสั่งซื้อสินค้าได้
ทุกเวลาที่ต้องการ การช่วยลดต้นทุนให้แก่ร้านค้า เนื่องจากร้านค้าออนไลน์ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีค่าเช่าที่         
จึงส่งผลให้ราคาสินค้าถูกกว่า และยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้จากหลายร้าน 
ส่งผลให้ร้านค้าจึงต้องมีการแข่งขันกันในเรื่องของการตั้งราคาเพ่ือดึงดูดใจลูกค้าเช่นกั น และร้านค้า
ออนไลน์ จัดได้ว่าเป็นร้านค้าที่ผู้บริโภคคาดหวังถึงความทันสมัย และรวดเร็ว จึงส่งผลให้ร้านค้าออนไลน์มี
การปรับตัวให้ทันเทรนด์โลก เพราะกระแสมาเร็วไปเร็ว จึงมีการน าเสนอสินค้าที่ทันสมัย มีความแตกต่าง
จากสินค้าร้านอ่ืน ๆ และมีการอัพเดทตลอดเวลา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าร้านค้าออนไลน์มีความเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความคล่องตัวทางเทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ต ไม่ชอบการรอคอย และชื่นชอบความแปลกใหม่  
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง ให้ความเห็นว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด คือการอ่านรีวิวจากทางลูกค้าและ
ร้านค้า และความคิดเห็นเชิงบวกจากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการ อาจเป็นเพราะเพศหญิงเป็นเพศที่มี
ความพิถีพิถันและละเอียดอ่อนในการคิดและตัดสินใจซื้อสินค้า มีความถี่ในการซื้อสินค้าสูง ชอบเข้าสังคม 
ชอบพูดคุย ปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนในกลุ่มมากกว่าเพศชาย ท าให้การรีวิวสินค้าได้
กลายเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเพศหญิงมักจะเชื่อเพ่ือนหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการนั้น 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ มากกว่าการเชื่อค าโฆษณาจากร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับ 
Schiffman and Kanuk (2010) ได้อธิบายไว้ว่า เพศหญิงจะมีแรงจูงใจที่เป็นลักษณะพิเศษ ช่างสรรหา 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

และมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ในทางกลับกันเพศชายจะมีแรงจูงใจในการซื้อที่ต้องอาศัยข้อมูลสินค้า และมี
พฤติกรรมเลือกซื้อตามสะดวก ส่วนกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศชาย กลับให้ความเห็นที่แตกต่างว่า 
ความต้องการและความชอบโดยส่วนตัว คือปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อ อาจเป็นเพราะเพศ
ชายเป็นเพศที่มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความคิดไตร่ตรองมาอย่างดีก่อนการตัดสินใจ จึงท าให้ยึดถือ
ความคิดตัวเองเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bakshi (2011) ได้อธิบายไว้ว่า เพศชายมีแนวโน้ม
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยมองที่ความต้องการของตัวเองโดยตรง 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อที่เหมือนกัน คือ 1) รับรู้ถึงเหตุผลและความต้องการของตนเองในการเลือกซื้อ 2) การค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต 3) เปรียบเทียบสินค้าและร้านค้าโดยการก าหนดเกณฑ์
ของแต่ละบุคคล 4) การซื้อสินค้าและช าระเงินผ่านทางธนาคารออนไลน์ และ 5) การประเมินความพึง
พอใจในสินค้าและร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler and Armstrong (2014) ที่กล่าวว่า เมื่อท าการซื้อผู้
ซื้อจะตัดสินใจผ่านกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายที่รู้ถึงเหตุผลในการต้องการสินค้า น าไปสู่การค้นหาข้อมูลผ่านทางออนไลน์ที่ตนถนัด เพราะ
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว จากนั้นน าไปสู่การประเมินทางเลือกโดยใช้ข้อมูลที่มีมากมายในโลก
ออนไลน์ ท าให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ทันที 
4. ทัศนคติในกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตำแกรม        
ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวำย 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ความเห็นว่า         
มีความชื่นชอบในธุรกิจร้านค้าและบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ที่น าเสนอภาพสินค้าที่ทางร้านค้าจะขาย
จริง พร้อมรายละเอียดในด้านของคุณลักษณะและราคาอย่างครบถ้วนและชัดเจน และการรีวิวสินค้าจาก
ร้านค้าและลูกค้าที่เคยมีประสบการณ์จากการซื้อสินค้าที่พวกเขาสนใจ ซึ่งตรงกับ Pimploen (2558)         
ได้อธิบายไว้ว่า ร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือจะต้องมีรายละเอียดของเนื้อถูกต้องชัดเจนในด้านสินค้า ร้านค้า 
และผู้ขาย และควรมีคอมเม้นท์และการรีวิวจากลูกค้าอยู่เสมอ ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า ข้อเท็จจริงและความ
โปร่งใสของข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญส าหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย อาจเพราะเจเนอเรชั่นวายมีลักษณะที่เชื่อมั่นใน
ตัวเอง เชื่อในสิ่งที่เห็น และเชื่อค าแนะน าจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์จริงมากกว่าการจินตนาการตามค า
โฆษณา และการซื้อของแบบไม่มีสินค้าจริงให้ลอง การซื้อแบบไม่รู้จักตัวผู้ขาย ท าให้ผู้บริโภคต้องใช้ความ
กล้าและความมั่นใจอยู่ในระดับสูง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ โดยรูปแบบการน าเสนอ
สินค้าของธุรกิจร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ชื่นชอบนี้ มีลักษณะตรงกับคุณสมบัติของธุรกิจร้านค้าบนสื่อ
สังคมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเช่นกัน แต่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้ให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมคือ ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ควรใช้วีดีโอในการแนะน าและการรีวิ วสินค้าด้วย        
อาจเป็นเพราะวีดีโอเป็นรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ สนุกสนาน มีความแปลกใหม่ สามารถสร้างสรรค์
เนื้อหาได้อย่างหลากหลาย และไม่ชอบอ่านข้อความยาว ๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศ
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หญิงได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือจะต้องมีจ านวนผู้ติดตามมาก 
อาจเป็นเพราะพวกเขาคิดว่าร้านค้าที่มีผู้ติดตามมากคือร้านค้าที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค และคิดว่ามีการ
ซื้อขายเป็นจ านวนมาก ดูน่าเชื่อถือ และรู้สึกปลอดภัยที่มีคนกลุ่มใหญ่ร่วมอยู่ด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างเจเนอ
เรชั่นวายเพศชายให้ความเห็นว่า ร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลผู้ขายชัดเจน และต้องมี
เพ่ือนที่เคยมีประสบการณ์การซื้อสินค้าจากร้านนั้น ๆ มาก่อน อาจเป็นเพราะเพศชายเชื่อในข้อมูล ทุกสิ่ง
สามารถจับต้องได้ และมีรายละเอียดที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับ Aswegen (2015) ได้กล่าวไว้
ว่า เพศชายชื่นชอบข้อมูลที่เป็นความจริง เช่น เครื่องหมายการค้า พรีเซ็นเตอร์ และความรวดเร็ว มากกว่า
ความคิดเห็นส่วนตัวจากการรีวิวของลูกค้า และมีพ้ืนฐานของเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ  
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศหญิง ให้ความเห็นว่า มีความชื่นชอบ
ผู้ขายของธุรกิจร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะการตอบค าถามเร็ว มีบุคลิกเป็นกันเอง และใช้
ภาษาไม่เป็นทางการ แสดงให้เห็นว่า เพศหญิงให้ความส าคัญกับความเป็นกันเอง และจะรู้สึกผ่อนคลาย
ด้วยภาษาพูดแบบทั่ว ๆ ไป และอยากให้ผู้ขายเป็นเหมือนเพ่ือนที่คุยปรึกษากันได้ง่าย ๆ แต่ถึงอย่างไรก็
ต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่วนกลุ่มกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศชายกลับพบค าตอบที่
หลากหลาย โดยจากการสังเกตพบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศชายตอนต้น มีแนวโน้มที่จะชอบ
ผู้ขายที่ใช้ภาษาทางการและมีความสุภาพ อาจเป็นเพราะยังมีอายุประสบการณ์ในการซื้อสินค้าไม่มากนัก 
จึงต้องการเสริมสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือมากกว่า ดังนั้นระดับของภาษาในการสื่อสารจึงเป็น
สิ่งส าคัญ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายเพศชายตอนปลาย มีแนวโน้มที่จะชอบผู้ขายที่มีความเป็น
กันเอง ใช้ภาษาแบบใดก็ได้ แต่ต้องตอบค าถามอย่างชัดเจนและรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าเพศชายตอนปลาย
ให้ความส าคัญกับข้อมูลสินค้า มากกว่าการติดต่อสื่อสารกับผู้ขาย และอาจเพราะมีประสบการณ์ซื้อสินค้า
ที่มากกว่าเมื่อเทียบในด้านอายุ จึงไม่จ าเป็นต้องพิจารณาด้านความน่าเชื่อถือของผู้ขายมากนัก  
 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ความเห็นว่า 
ผู้ขายของธุรกิจร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่        
1) ตอบค าถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว 2) ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ 3) มีความรู้ในตัวสินค้าและบริการเป็นอย่างดี 
4) มีความสามารถในการแนะน ารายละเอียดหรือแนะน าเพิ่มเติมได้ และ 5) มีลักษณะความเป็นกันเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ที่พบว่า ลักษณะของผู้ขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่
ได้รับความไว้วางใจ จะต้องมีความรู้ในตัวสินค้าและบริการ สามารถเสนอทางเลือกอ่ืนเมื่อลูกค้าต้องการได้ 
ตอบสนองข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ที่
น่าเชื่อถือในอุดมคติควรมีความเป็นแบบแผน และมีลักษณะที่จริงจังในเรื่องการใช้ภาษาและตอบค าถาม
เร็วที่แสดงถึงความเอาใจใส่ในตัวผู้บริโภค ซึ่งอาจจะแตกต่างกับลักษณะผู้ขายที่ชื่นชอบ อาจเป็นเพราะ
เรื่องของความคุ้นเคยระหว่างผู้บริโภคและผู้ขาย แต่ส าหรับเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ขายถือเป็นปัจจัย
อันดับต้น ๆ ที่เกี่ยวข้องของการตัดสินใจซื้อส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายทั้งเพศหญิงและเพศชาย ให้ความเห็นว่า 
จากประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ่านมา มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงระดับมาก แต่ทุกระดับมีความยินดีที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ต่อไป แสดงให้เห็นว่า การเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายยังคงเป็นที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบันและอาจต่อเนื่องไปถึงในอนาคต เพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มความพอพึงพอใจใน
สินค้าอยู่ในระดับสูง ย่อมมีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าหรือบริการนั้นอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ส าหรับในกลุ่มตัวอย่าง
บางคนอาจมีระดับความพึงพอใจที่อยู่ในขั้นปานกลาง แต่ก็ยังยินดีที่จะใช้บริการต่อไป อาจเพราะขึ้นอยู่
กับประสบการณ์การซื้อที่แตกต่างของแต่ละคน แม้ว่าจะเจอประสบการณ์ไม่ดี แต่กลุ่มตัวอย่างก็ยังให้
โอกาส เพราะเห็นในส่วนของข้อดีที่มากกว่าข้อเสีย หรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้บริการร้านค้าใหม่ เนื่องด้วย
ลักษณะของเจเนอเรชั่นวายมักจะชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ และชอบความรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจร้านค้าบนสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีร้านค้าที่ให้เลือกได้อย่างหลากหลายส าหรับการซื้อ
ขายสินค้าในหลาย ๆ ประเภท 

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. จากผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการน าเสนอประเภทรูปภาพพร้อมข้อความ และวิธีการ

น าเสนอโดยการแนะน าสินค้า เป็นรูปแบบที่มีความส าคัญและเป็นที่นิยมของร้านค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก 
ซึ่งอาจน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับร้านค้าออนไลน์หรือผู้ที่ก าลังจะเริ่มท าธุรกิจร้านค้าออนไลน์สามารถ
พิจารณาเลือกน าไปใช้ให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทร้านค้าของตนเอง เช่น ร้านค้าประเภทสินค้า
อุปกรณ์ไอทีทุกขนาด นิยมน าเสนอรูปภาพสินค้าจริง และแนะน าสินค้าด้วยรายละเอียดที่ครบถ้วน          
พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าและผู้ขายด้วย เป็นต้น 

2. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในการเลือกซื้อสินค้าผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ได้ให้ความคิดเห็นว่า ร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือควรมีการใช้วีดีโอในการแนะน าสินค้า
และการรีวิวสินค้าเพ่ิมเติมด้วย เพราะเป็นรูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าดูน่าสนใจ และยังพบเห็นได้น้อยใน
ปัจจุบัน ดังนั้นร้านค้าออนไลน์ควรประยุกต์ใช้วีดีโออย่างสร้างสรรค์ ผลิตเนื้อหาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความชื่นชอบของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน  
 ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ท่ีจะท ำวิจัยครั้งต่อไป  
 1.  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาการสื่อสารของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีการศึกษาร้านค้าออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
เพราะในปัจจุบันธุรกิจหลากหลายประเภท เริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจ าหน่ายสินค้าและ
ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคมากข้ึน ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนร้านค้าในแต่ละประเภทที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี  
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 2.  การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างร้านค้าบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเท่านั้น ดังนั้นวิจัยครั้ง
ต่อไปจึงควรศึกษาร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น ไลน์ (Line), ทวิตเตอร์ (Twitter) และ วีแชท 
(WeChat) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ก าลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในหมู่ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยในปัจจุบัน และมีจ านวนร้านค้าเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
 3. งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวาย โดยเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านเพศ
เท่านั้น ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาตัวแปรอ่ืน เช่น ด้านรายได้ หรืออาจจะศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
เจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X), กลุ่มเจเนอเรชั่นซี (Generation Z)          
และ กลุ่มเจเนอเรชั่นซี (Generation C) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในอัตราสูงใน
ปัจจุบัน 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบ

โพรซูเมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต การผลิตเนื้อหาสาระ และพฤติกรรมการบริโภค
สื่อ ของผู้บริโภคสื่อในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 408 คน โดยวิธีการแจกแบบสอบถามผ่านบุคคลแบบเห็นตัวตนและวิธีการผ่าน
อินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคสื่อส่วนใหญ่มีคุณสมบัติความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์อยู่
ในเกณฑ์มาก การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์น้อย การผลิตเนื้อหาสาระอยู่ใน
เกณฑ์น้อยที่สุด และพฤติกรรมการบริโภคสื่ออยู่ในเกณฑ์ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า คุณสมบัติความ
เป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต การผลิตเนื้อหาสาระ และ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันใน 3 กรณี คือ 1) คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบ
โพรซูเมอร์มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 2) คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์        
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตและการ
ผลิตเนื้อหาสาระ และ 3) คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
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ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  “In a creative way and with a high degree of interaction. The emergence of tools 

making it easy without having high digital skill, has led the grown of Prosumers” 

  ในวิถีทางของสังคมแห่งความสร้างสรรค์ที่มีปฎิสัมพันธ์ในระดับสูง การเข้าถึง เครื่องมือในการ

สื่อสารสามารถกระท าได้ง่ายมากโดยไม่จ าเป็นต้องมีทักษะด้านดิจิตอลในระดับสูง ปัจจัยเหล่านี้ล้วน

ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ “ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์” 

เมธินซ์และอลอนโซ (Matinez & Alonso, 2015, p. 87) 

  นับตั้งแต่เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนามาสู่ยุคที่ไม่มีขีดจ ากัดด้านรูปแบบการเข้าถึงวิวัฒนาการ

ของสื่อและการพัฒนาของอุปกรณ์การสื่อสารมีเพ่ิมมากขึ้น มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการใช้สื่อและ

ข้อมูลได้หลายช่องทาง ปราศจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนอีกต่อไป สื่อทุกชนิดสามารถมาอยู่บนอุปกรณ์การ

สื่อสารได้เพียงชิ้นเดียว รูปแบบใหม่ของการใช้สื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากการเลือกใช้อันหลากหลายและ

บริบทที่แตกต่างกัน ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลชัดเจนต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภค เนื่องจาก

การใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการข้อมูลที่แต่ละคนสนใจ อีกทั้งยังสามารถสร้างข้อมูลขึ้นมาได้ด้วยตัว

ของผู้บริโภคสื่อเอง ท าลายข้อจ ากัดของหน้าที่ในกระบวนการสื่อสาร ปรากฏการณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพ

สังคมที่เรียกว่า “การหลอมรวมสื่อ” (Media Convergence) ซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการท ากลยุทธ์

การตลาด และการวางกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรสื่อหรือบริษัทผู้ผลิตสื่อ เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อของผู้บริโภคสื่อสมัยใหม่จนพัฒนาสู่การเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ (Prosumer) รวมทั้งยัง

เปลี่ยนระบบนิเวศของกระบวนการทางการสื่อสาร (Communication Process) จากอดีตเป็นอย่างมาก 

  ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ถือเป็นมิติใหม่ในการแสดงออกซึ่งศักยภาพสูงสุดของความเป็น

ผู้บริโภคสื่อแบบเก่าในอดีตซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกอร์ฮาร์ด (Gerhardt, 2008) ปรากฏการณ์

ของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ที่เกิดข้ึนทั่วโลกรวมทั้งสภาวการณ์ทางการสื่อสารของประเทศไทย 

 ประเทศไทยกับสังคมแห่งกำรหลอมรวมสื่อ 

  เจนกินส์ (Jenkins, 2006, p. 184) ได้ให้ความหมายของค าว่า การหลอมรวมเป็นค าที่ใช้อธิบาย

ลักษณะของเทคโนโลยี อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยกระบวนการท าให้

เป็นสื่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจ ากัดอีกต่อไป หากมองในมิติของเนื้อหาสาระก็จะ

หมายความถึง ความอิสระในการเผยแพร่เนื้อหาสาระ ได้หลากหลายช่องทาง โดยไม่จ ากัดประเภทหรือ

รูปแบบของสื่อ ความร่วมมือ ระหว่างอุตสาหกรรมสื่อแต่ละสื่อ หรือหากมองในภาพรวม หมายถึง 
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สถานการณ์ที่ระบบของสื่อต้องอยู่ร่วมกัน โดยมีเนื้อหาสาระแพร่กระจายผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ในความ

เข้าใจของการหลอมรวมโดยทั่วไป เจนกินส์มองว่า เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดยั้ง หรือการมาบรรจบกัน        

ระหว่างระบบสื่อที่แตกต่างกัน โดยไม่มีลักษณะตายตัวเสมอไป 

  สังคมของการใช้สื่อในประเทศไทยถือว่ามีรูปแบบการหลอมรวมสื่อที่สอดคล้องกับนิยามข้างต้น 

จากข้อมูลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2558) รัฐบาลไทยได้พยายามขับเคลื่อน

สังคมไทยสู่นโยบายดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิตอล พัฒนาธุรกิจทางการสื่อสารให้มีความ

ทันสมัยและเทียบเท่านานาอารยประเทศ ด้วยการกระจายเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ มีเครือข่ายที่เพียงพอต่อการ

ใช้งานของประชาชน มีเสถียรภาพและราคาที่เหมาะสม อันน าไปสู่การต่อยอดกิจกรรมพัฒนาประเทศด้าน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

พัฒนำกำรของผู้บริโภคสื่อมำสู่ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 

  เมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีพัฒนาการมากขึ้นตามล าดับ ผู้บริโภคสื่อสามารถเข้าถึงการใช้สื่อ

ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตยังคงมีข้อจ ากัดทางด้านความสามารถในการ

เป็นผู้บริโภคสื่อ กล่าวคือ ผู้บริโภคสื่อท าหน้าที่เป็นเพียงผู้รับสารได้เพียงมิติเดียวเท่านั้น แต่ในสังคมแห่ง

การหลอมรวมสื่อ การใช้สื่อที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายไร้สายยุคที่ 3 

และยุคที่ 4 (3G/4G) และอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในราคาที่ถูกลง ท าให้สามารถ

เปลี่ยนมิติทางการสื่อสารไปเป็นผู้ส่งสารหรือผลิตสารได้ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จึงได้มีการศึกษา

ปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวว่า คือความสามารถในการเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 

 เกอร์ฮาร์ด (Gerhardt, 2008, p. 1) กล่าวว่า ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ถือเป็นมิติใหม่ในการ

แสดงถึงศักยภาพของผู้บริโภคในอดีต สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอันเป็นปัจจัยที่

น าไปสู่ผลกระทบของทุกอุตสาหกรรมในภาพรวม ซึ่งถือเป็นโอกาสส าคัญของประชาชนผู้ใช้ทั่วไป         

ที่จะเป็นผู้ร่วมก าหนดทิศทางความต้องการสินค้าและบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้กลุ่มผู้บริโภคแบบ

โพรซูเมอร์ยังคงมีจ านวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่าง

น้อยปีละ 8 – 10 % ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกลุ่มบริษัทอิริคสัน (Ericson, 2015) เมื่อปี พ.ศ. 

2558 

 ส าหรับในประเทศไทย พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 

ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบสมาร์ทโฟน การได้รับความนิยมมากขึ้นของเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น          
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เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น ท าให้ผู้บริโภคสื่อมีโอกาสในการเป็นผู้สร้างเนื้อหา

สาระหรือข้อมูลที่ตนต้องการสื่อสารไปสู่สาธารณะได้มากขึ้นในทุกเวลาและทุกโอกาสที่ต้องการ 

พัฒนาการดังกล่าวจึงส่งเสริมให้เกิดผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่องตาม

ระดับการพัฒนาและการครอบคลุมของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 

  จากสถานการณ์ทางการสื่อสารของประเทศไทยในข้างต้น จึงท าให้เกิดการศึกษาเรื่อง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อบนเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคแบบโพรซูเมอร์ในสังคมแห่งการหลอมรวม

สื่อ ซึ่งมีแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การเลือกใช้สื่อ การผลิตเนื้อหาสาระด้วยตนเอง อัน

น ามาสู่การเกิดความหลากหลายในเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในสภาพแวดล้อมทางการสื่อสารยุคการ

หลอมรวมสื่อ และพัฒนาการจากผู้บริโภคสื่อแบบดั้งเดิม มาสู่ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ ซึ่งถึอเป็นปรา

กฏการณ์ใหม่ในการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารหรือหรือกลุ่มผู้บริโภคสื่อที่มีคุณสมบัติมากกว่าในอดีต อีกทั้งยัง

ศึกษาแนวโน้มใหม่ของผู้บริโภคสื่อสมัยใหม่เพ่ือน าไปใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มองค์กรหรือ

บริษัทผู้ผลิตสื่อให้สามารถปรับตัวต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการสื่อสารในประเทศไทยได้

อีกด้วย 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่าย

สังคมผ่านอินเทอร์เน็ต การผลิตเนื้อหาสาระ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อในสังคมแห่งการหลอมรวมสื่อ 

กรอบแนวคิดงำนวิจัย 

1. แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 

  การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริโภคสื่อของผู้บริโภคในงานวิจัยชิ้นนี้ มีรากฐานมาจาก

การศึกษาการวิเคราะห์ผู้รับสาร และการศึกษาพฤติกรรมของผู้รับสาร อันน ามาสู่มองผู้รับสารในฐานะ

ผู้บริโภคสื่อและพัฒนาการมาสู่ความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 

  กาญจนา แก้วเทพ (2545, หน้า 292) ได้วิเคราะห์พัฒนาการของ “ผู้รับสาร” ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งมีความหลากหลายตามแต่ละช่วงเวลา แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ผู้รับสาร

ที่มีลักษณะเป็นผู้ชม ผู้รับสารที่มีลักษณะเป็นกลุ่มสาธารณชน ผู้รับสารที่มีลักษณะเป็นมวลชนและผู้รับ

สารที่มีลักษณะเป็นผู้บริโภค  

  เมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นดิจิตอล เริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก ท าให้ผู้บริโภคสื่อทุกคนสามารถเข้าถึ งเครื่องมือทางการสื่อสารได้
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

อย่างเท่าเทียมกัน โดยเชน (Chen, 2009,p. 22 – 25) พบว่าผู้บริโภคสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเพียง

ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีตัวตนจริง เกิดกระบวนการสื่อสารมากกว่า 2 ทางผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการสื่อสารจากในอดีต กล่าวคือ ผู้บริโภคสื่อดั้งเดิม

มักจะเป็นเพียงผู้รับสารแบบเปิดรับอย่างเดียว (Passive Audience) เท่านั้น แต่ผู้บริโภคสื่อผ่าน

อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มในการเป็นผู้รับสารแบบตื่นตัวที่พร้อมจะมีปฏิสัมพันธ์เสมอ (Active Audience) 

โดยผู้บริโภคสื่อทั้งสองแบบแสดงให้เห็นในภาพต่อไปนี้ 

 ผู้บริโภคสื่อมีมิติในกระบวนการสื่อสารแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

  1) ผู้บริโภคสื่อแบบเปิดรับเพียงอย่างเดียว มีลักษณะเปิดรับสารหรือบริโภคสื่อในมิติเดียว และไม่

ค่อยได้มีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการสื่อสารมากนัก   

  2) ผู้บริโภคแบบตื่นตัว มักจะมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อหรือให้ข้อมูลที่สามารถท าให้เกิดเนื้อหา

สาระจากอีกมุมมองหนึ่ง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระของสื่ออย่างสม่ าเสมอ จึงเป็นพัฒนาการไปสู่

ความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ได้อีกด้วย 

  การศึกษาของมาร์ตินซ์และอะลอนโซ่ (Martinez and Alonso, 2015, p. 88) ได้อธิบายสาเหตุ

ของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของผู้บริโภคในแง่มุมของการสื่อสาร ที่น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงจากผู้บริโภค

สื่อแบบดั้งเดิมมาสู่ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ ว่า สื่อดั้งเดิมที่เคยให้ประสบการณ์ความบันเทิงและข้อมูล

ข่าวสารในชีวิตประจ าวันมาแต่อดีต ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการบริโภคสื่อของผู้บริโภคสื่อ

สมัยใหม่ได้อีกต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในยุค Web 2.0 ที่มีคุณสมบัติในการสร้างการมีส่วนร่วม (Collaborative)  ส่งเสริมให้เกิด

การคิดในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Attitude)  และมีคุณสมบัติในการหลอมรวมทุกสื่อเข้าไว้ด้วยกัน ท า

ให้ผู้บริโภคสื่อที่อยู่ในกระบวนการสื่อสาร จากแต่เดิมนั้นเป็นเพียงผู้รับสาร มีมิติหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น จน

กลายเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสาระหรือผู้ส่งสาร  

 งานวิจัยของ วอร์ชิงตัน (Washington, 2006) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวน

ทัศน์ในการใช้สื่อและการผลิตสื่อในรูปแบบวิดีโอ ของผู้บริโภคสื่อแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่ผู้บริโภคแบบโพรซู

เมอร์ โดยงานวิจัยนี้ได้ข้อสรุปว่า เทคโนโลยีการสื่อสารมีศักยภาพในการช่วยอ านวยให้เกิดการสร้างเนื้อหา

สาระที่มีคุณภาพ โดยผู้บริโภคสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองในกระบวนการสื่อสารจาก

ผู้บริโภคสื่อทางเดียวไปสู่การเป็นผู้พัฒนาและผลิตสื่ออย่างแท้จริง โดยการมีส่วนร่วมโดยตรงในการ

ออกแบบ วางแผน และพัฒนา เนื้อหาสาระที่ปรากฏในสื่อ ตามทิศทางความต้องการอันสอดคล้องกับ

พฤติกรรมผู้บริโภค  



 
50 

  การศึกษาของเกอร์ฮาร์ด (Gerhardt, 2008, p. 1) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์       

ถือเป็นมิติใหม่ในการแสดงถึงศักยภาพของผู้บริโภคในอดีต  สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการ

สื่อสารอันทีป่ัจจัยน าไปสู่ผลกระทบของทุกอุตสาหกรรมในภาพรวม ซึ่งถือเป็นโอกาสส าคัญของประชาชน

ผู้ใช้ทั่วไป ที่จะเป็นผู้ร่วมก าหนดทิศทางความต้องการสินค้าและบริการต่างๆได้ด้วยตนเอง ในเบื้องต้นนั้น 

วิลเลี่ยมส์มองว่า กลุ่มผู้บริโภคแบบโพรซูเมอร์ยังคงมีจ านวนที่ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้บริโภค

ทั่วไป แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 8 – 10 %  

 การศึกษาลักษณะความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพซูเมอร์ของมาร์ติเนซ์และอะลอนโซ่ (Martinez 

and Alonso, 2015)  ได้แบ่งพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่มีคุณลักษณะบ่งชี้ความเป็นโพรซูเมอร์               

ได้          7 ประการ ได้แก่  1) เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับการสื่อสารผ่านสื่อทุกช่องทาง 2) เป็นผู้ที่มี

นวัตกรรม 3) เป็นผู้เสาะแสวงหาข้อมูลในเชิงลึก 4) มีลักษณะเป็นผู้ที่สนใจร่วมผลิต คิดเนื้อหาสาระ ต่างๆ 

ที่ตนต้องการ 5) มีการใช้อินเทอร์เน็ต 6) มีทักษะทางด้านดิจิทัล 7) มีความพร้อมในการจ่ายเพ่ือซื้อเนื้อ

เนื้อหาสาระแบบดิจิทัล 8) มีการบริโภค หรือใช้สื่อสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต  

  สังคมไทยในปัจจุบันมีพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 

ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบสมาร์ทโฟน  การได้รับความนิยมมากขึ้นของเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เฟ

ซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป  ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น ท าให้ผู้บริโภคสื่อมีโอกาสในการเป็นผู้สร้างเนื้อหาสาระ

หรือข้อมูลที่ตนต้องการสื่อสารไปสู่สาธารณะได้มากขึ้นได้ทุกเวลาและทุกโอกาสที่ต้องการ พัฒนาการ

ดังกล่าวจึงส่งเสริมให้เกิดผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจากการ

เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมในชีวิตจริง ซึ่งมีการแปลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล รวมทั้งแต่ละบุคคล

ในเครือข่ายสังคมต้องมีการรวมตัวอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Uniformity) โดยเงื่อนไขของการ

รวมกลุ่มของคนในสังคมที่ท าให้เกิดเครือข่ายระหว่างบุคคลตามการศึกษาของอัลบริททอน (Albritton, 

2007) ประกอบไปด้วย 

 1) ความประสานหรือเกี่ยวข้องกันอย่างแนบแน่นทางสังคม (Social Cohesion) หมายถึง การที่

แต่ละบุคคลในสังคมเป็นสมาชิกท่ีมีความชัดเจนในด้านแนวคิดและพฤติกรรมรวมถึงมีอิทธิพลทางความคิด

ซึ่งกันและกัน เพ่ือเชื่อมต่อบุคคลต่างๆให้เข้ามารวมกลุ่มกันในเครือข่ายสังคม โดยสามารถแสดงความ
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

คิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทั้งยังใช้หลักการประนีประนอมกัน ( Compromise)          

และสามารถพ่ึงพาอาศัยแบบต่างตอบแทน (Reciprocity) ให้ความช่วยเหลือบุคคลในกลุ่มได้เสมอ  

  2) ความเท่าเทียมทางโครงสร้าง (Structural Equivalence) หมายถึง การที่แต่ละบุคคลใน

สังคมเป็นสมาชิกมีความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆ เช่น เพศ อาชีพ การศึกษา ระดับการศึกษา          

ความสนใจ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงกันในด้านลักษณะทางประชากรและข้อมูลส่วนบุคคลของแต่

ละคน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมยังเป็นตัวก าหนดให้เกิดลักษณะของการรวมกลุ่มทางสังคมที่มีความ

สอดคล้องกันอีกด้วย  

 โดยปกติ เครือข่ายสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลแต่ละบุคคล หรือองค์กร (ผู้กระท า) ที่เชื่อมโยง

เครือข่ายความสัมพันธ์โดยบุคคลคนเดียว หรือเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจมีลักษณะ

เป็นเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง กลุ่มผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน การแลกเปลี่ยนทางการเงิน กลุ่มผู้มีอารมณ์

บางอย่างร่วมกัน ความสัมพันธ์ทางชู้สาว หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ทางความเชื่อร่วมกัน ความรู้        

หรือ ความภาคภูมิใจ (Kane, Alavi, Labianca & Borgatti, 2014, pp. 275 – 303) 

  อัลบริททอน (Albritton, 2007) ได้ท าการศึกษาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

เครือข่ายสังคมที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับความสัมพันธ์แบบไม่แน่น

แฟ้น (Weak Ties) หมายถึง คนรู้จักในระดับทั่วไป เพ่ือนของเพ่ือน ญาติห่างๆ เป็นต้น 2) ระดับ

ความสัมพันธ์แบบแข็งแกร่ง (Strong Ties) หมายถึง เครือข่ายผู้ที่ท างานร่วมกัน มีความไว้วางใจใน

ระดับสูง และสามารถแบ่งปันข้อมูลร่วมกันได้ตลอดเวลา 

 การจ าแนกระดับความสัมพันธ์แบบไม่แน่นแฟ้น และความสัมพันธ์แบบแข็งแกร่ง ตามการศึกษา

ของ (Granovetter, 1973; Granovetter, 1982) ผู้วิจัยได้ชี้ถึงปัจจัยอันเป็นตัวชี้วัดระดับความสัมพันธ์ 

โดยมีองค์ประกอบ ต่อไปนี้  

  1) ความแข็งแกร่งของบทบาทแต่ละบุคคลในสังคม (Strength of a Tie Characterizes)  

  2) ความใกล้ชิดสนิทสนมของแต่ละบุคคล (The Closeness) 

  3) การมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ( Interaction of a Relationship 

between two Parties) 

  4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายความสัมพันธ์ (Information Exchange) 

 ระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันทั้งสองแบบข้างต้น ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบไม่แน่นแฟ้น และ

ความสัมพันธ์แบบแข็งแกร่ง  ถือเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่ามีการเชื่อมโยงกันของเครือข่ายสังคมระหว่าง

บุคคล ในระดับมากน้อยเพียงใด น ามาซึ่งการเกิดสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สามารถ
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เชื่อมโยงและพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับที่ก่อให้เกิดการผู้บริโภคสื่อที่หลากหลาย (Media 

Consumption by Consumer) และด้วยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสังคมแห่งการหลอมรวม        

เป็นตัวเร่งให้เกิดลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อที่เรียกว่า “โพรซูเมอร์” ได้นั่นเอง ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้

ตัวชี้วัดด้านตัวแปรการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีตัวบ่งชี้คือ ความเป็นเพ่ือนใน

เครือข่ายสังคมกับความเป็นเพ่ือนในชีวิตจริง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในเครือข่ายสังคม และความไว้เนื้อ

เชื่อใจซึ่งกันและกันกับคนในเครือข่ายสังคม 

3. แนวคิดเก่ียวกับการผลิตเนื้อหาสาระโดยผู้บริโภคสื่อ 

  การพัฒนาของผู้บริโภคสื่อแบบปกติ มาสู่ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ ท าให้ผู้ใช้สื่อมีความสามารถ

ในการผลิตเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง ประกอบกับความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้าถึงมนุษย์ได้

โดยทั่วไปนั้น เอ้ืออ านวยให้เกิดพฤติกรรมการผลิตเนื้อหาสาระของผู้บริโภคสื่อได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เนื้อหาสาระที่ถูกผลิตโดยผู้บริ โภคสื่อนั้น ล้วนมีความหลากหลายตาม

ลักษณะเฉพาะ หรือความสนใจของผู้บริโภคสื่อแต่ละคน โดย คิม (Kim, 2014, p.26 – 28) ได้สรุปใน

เบื้องต้นว่า ผู้บริโภคสื่อที่มีผลิตเนื้อหาสาระด้วยตนเอง ต้องการผลิตเพ่ือความบันเทิงและการแบ่งปัน

แหล่งข้อมูลที่ส าคัญจากอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการสร้าง (Create) และส่งต่อ (Share) เนื้อหาสาระหรือ

เรื่องราว บนเว็บไซท์ที่สามารถแพร่กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ ด้วยรูปแบบการผลิตที่

หลากหลาย ได้แก่ ตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอ อินโฟกราฟฟิค เป็นต้น โดยประเด็นเนื้อหาสาระที่คิมสรุปไว้ 

ได้แก่ 1) เนื้อหาสาระประเภทกีฬาและสันทนาการ 2) เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเมือง 3) เนื้อหาสาระ

เกี่ยวกับความตลกขบขัน 4) เนื้อหาสาระเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อขายสินค้าและบริการ 5) เนื้อหา

สาระเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือสิทธิพิเศษต่างๆ 6) เนื้อหาสาระเก่ียวกับการใช้สินค้าและบริการ 

  ผู้บริโภคสื่อที่มีความสามารถในการผลิตเนื้อหาสาระหรือโพรซูเมอร์ มักมีพฤติกรรมการสื่อสาร

และสร้างเนื้อหาสาระผ่านสื่อสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความ

ประทับใจ อารมณ์ความรู้สึก และประสบการณ์ (Nielsen BuzzMetrics, 2006) การผลิตเนื้อหาสาระใน

รูปแบบต่างๆสามารถกระท าได้โดยผ่านเว็บไซท์ประเภทเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต (SNSs) เช่น เฟ

ซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น เว็บไซท์หรือแอปพลิเคชันที่เป็นการสร้างเนื้อหาสาระโดยเฉพาะ เช่น ยูทูป 

อินสตาแกรม เป็นต้น หรืออาจเป็นเว็บไซท์ประเภทการน าเสนอประสบการณ์ร่วมในเรื่องต่างๆ 

(Consumer Review Website) ในประเทศไทย เช่น เว็บไซท์ pantip.com เป็นต้น 

 

 



 

 
53 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

4. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

  ผู้บริโภคสื่อโดยปกติจะมีหน้าที่ในการเป็นผู้รับสารในกระบวนการสื่อสารตามปกติ ทั้งนี้เนื่องด้วย

คุณสมบัติของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสื่อสามารถท าหน้าที่ได้นอกเหนือจากการเป็น

ผู้รับสาร จึงท าให้มีความสามารถในการเป็นผู้ส่งสารได้เช่นเดียวกัน (Wind, Mahajan and Gunther, 

2011, p. 4-5; Chen, 2009,p. 22 – 25; Carpentier, 2011, pp. 517 – 533) โดยสามารถกระท าได้ทั้ง

การสื่อสารในชิวิตประจ าวันและการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต  ทั้งนี้ผู้บริโภคสื่อแต่ละบุคคลล้วนมี

วัตถุประสงค์และการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไป (Narasimhamurthy, 2014, pp. 42 

– 49; Chen, 2013, pp. 1 – 30) ได้แก่ 1) เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร 2) เพ่ือความบันเทิง 3) เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคม 4) เพ่ือศึกษาในสิ่งอ่ืนๆ 5) เพื่อทราบถึงข้อมูลต่างๆรอบตัว  

  ทั้งนี้ การพ่ึงพาสื่อของผู้รับสารโดยทั่วไปนั้น เพ่ือเติมเต็ม ความต้องการของมนุษย์ อีกทั้งสื่อจะ

กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญในการสร้างชุมชนหรือเครือข่ายของผู้รับสารแต่ละบุคคลและกลุ่มคน

จ านวนมาก นอกจากนี้ นราสิฮามุด (Narasimhamurthy, 2014) ยังได้สรุปเพ่ิมเติมอีกว่า มนุษย์ในสังคม

สมัยใหม่ ที่มีระบบนิเวศทางการสื่อสารอันไร้พรมแดนมาขวางก้ัน ล้วนต้องการพ่ึงพาสื่อเพ่ือท าความเข้าใจ 

ปรากฏการณ์ สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบโลก ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภคสื่อ

แบบโพรซูเมอร์ในยุคแห่งการหลอมรวมสื่อ อีกทั้งยังพ่ึงพาสื่อเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่ง จะมีลักษณะ

การติดการใช้สื่อแต่ละชนิดที่แตกต่างออกไปตามความต้องการเฉพาะส่วนบุคคล (Ball-Rokeach and 

DeFleur, 1976) 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยข้างต้น ท าให้ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 

การศึกษาตัวแปร 4 ตัวแปร ได้แก่ คุณสมบัติความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่าย

สังคมผ่านอินเทอร์เน็ต การผลิตเนื้อหาสาระ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อ  

ระเบียบวิธีวิจัย 

  งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้ตอบกรอก

แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-administration) ทั้งเป็นแบบเผชิญหน้าและวิธีการตอบแบบสอบถามผ่าน

อินเทอร์เน็ต จ านวน 408 ตัวอย่าง โดยมีค่าความเชื่อม่ันของคอนบราคเท่ากับ .981  
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ผลกำรวิจัย 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66) มีอายุอยู่ในช่วงเจเนอร์เรชั่นวาย หรือ  

16 ถึง 34 ปี (ร้อยละ 61.3) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 59.2) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อย

ละ 31.4) มีภูมิล าเนาในเขตต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพมหานคร  เครือข่ายที่ใช้บริการ 3 อันดับแรก 

ได้แก่ เอไอเอส ทรูมูฟ และดีแทค ลักษณะการจ่ายค่าบริการเป็นแบบรายเดือนมากกว่าแบบเติมเงิน ค่าใช้

บริการรายเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 301 ถึง 600 บาท ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นเมกะไบต์ต่อ

เดือน 1.1 ถึง 3 จิกะไบต์ 

  ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของคุณสมบัติความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ เท่ากับ 3.579 อยู่ใน

เกณฑ์มาก การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต เท่ากับ 2.56 อยู่ในเกณฑ์น้อย การผลิตเนื้อหา

สาระ เท่ากับ 1.587 อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด พฤติกรรมการบริโภคสื่อ เท่ากับ 3.343 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

  หากแยกเป็นประเด็นย่อยของคุณสมบัติในการเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับ “มาก”  ( = 3.579) โดยผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย คุณสมบัติย่อยที่อยู่ในระดับ         

“มากที่สุด” ได้แก่ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (   = = 4.30) นอกจากนั้นเป็นคุณสมบัติย่อยที่อยู่ใน

ระดับ “มาก” ได้แก่ ความสนใจในนวัตกรรม (  = 3.654)  ปริมาณการใช้เครือข่ายสังคมผ่าน

อินเทอร์เน็ต        (  = 3.641)  ด้านการเป็นผู้เสาะแสวงหาข้อมูลในเชิงลึก (  = 3.632)  การใช้สื่อแบบ

หลอมรวม         (  = 3.613)  ความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบตื่นตัว (  = 3.545)  เป็นคุณสมบัติย่อยที่อยู่ใน

ระดับ           “ปานกลาง” ได้แก่ ด้านการสร้างเนื้อหาสาระ (   = 3.222)  และด้านความพร้อมในการ

ซื้อเนื้อหาสาระในรูปแบบดิจิทัล (   = 3.03) ตามล าดับ 

  ประเด็นย่อยของการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตในภาพรวม อยู่ในระดับ “น้อย”  

(   = 2.56) อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าวประกอบด้วย ประเด็นย่อย

ที่อยู่ในระดับ “มาก” ได้แก่ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันไลน์            

(   = 3.478) นอกจากนั้นเป็นประเด็นย่อยที่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ได้แก่ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม

ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (  = 3.256)  ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันต่อ 

friends/followers ที่รู้จักกันในชีวิตจริง (  = 3.16)  ความเป็นเพ่ือนในเครือข่ายสังคม 

(friends/followers) กับความเป็นเพ่ือนในชีวิตจริง (   = 3.115)  เป็นประเด็นย่อยที่อยู่ในระดับ 

“น้อย” ได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันต่อ friends/followers ที่ไม่รู้จักกันในชีวิตจริง                

(  = 2.266)  การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันอินสตาแกรม (   = 1.897) 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

และเป็นประเด็นย่อยที่อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” ได้แก่ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน

แอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (   = 0.748) ตามล าดับ 

  ประเด็นย่อยของการผลิตเนื้อหาสาระ ในภาพรวม อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” (   = 1.587) 

อย่างไรก็ตามการผลิตเนื้อหาสาระดังกล่าวประกอบด้วย ประเด็นย่อยที่อยู่ในระดับ “น้อย” ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ในการผลิตเนื้อหาสาระด้านต่างๆในฐานะผู้บริโภคสื่อ (  = 2.485)  การผลิตเนื้อหาสาระ

ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (  = 1.943)  และการผลิตเนื้อหาสาระผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (   = 1.83)  

ประเด็นย่อยที่อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” ได้แก่ การผลิตเนื้อหาสาระผ่านแอปพลิเคชันอินสตาแกรม       

(  = 1.308)  และการผลิตเนื้อหาสาระผ่านแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (  = 0.367) ตามล าดับ 

  ส าหรับการสรุปการผลิตเนื้อหาสาระในฐานะผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ในข้างต้นนั้นเป็นการสรุป

โดยภาพรวมของตัวแปร ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการแยกผลการเก็บข้อมูลเฉพาะประเด็นการผลิตเนื้อหาสาระ

ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและจ าแนกไว้ทั้งหมด 12 หมวดหมู่เนื้อหาสาระใน

บทที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ที่มีการผลิตเนื้อหาสาระในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับ 

“น้อย” (   = 2.485)  หากพิจารณาในประเด็นย่อยที่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ได้แก่ การผลิตเนื้อหา

สาระเพ่ือการสร้างเครือข่ายสังคมในกลุ่มเพ่ือนตามความสนใจที่มีร่วมกัน (   = 2.95)  การสร้างเครือข่าย

เพ่ือนและสังคมการท างาน (  = 2.88)  การสร้างเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสาระประโยชน์และความรู้รอบตัว 

(  = 2.71)  การบอกเล่าประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรือบริการ (   = 2.64) ประเด็นย่อยที่อยู่ใน

ระดับ “น้อย” ได้แก่ การสร้างเนื้อหาสาระเพ่ือแสดงวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น สัตว์เลี้ยง (  = 2.57)   

การสร้างเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านสุขภาพและความงาม (   = 2.54)  การสร้างเนื้อหาสาระ

เกี่ยวกับการตรวจสอบประเด็นทางสังคม การรณรงค์ เช่น การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พฤติกรรมที่ผิด

กฎหมายและศีลธรรม (   = 2.43)  การสร้างเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข่าวสารปัจจุบันที่พบเจอด้วยตนเอง 

เช่น การเป็นนักข่าวพลเมืองเพ่ือรายงานข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรง เป็นต้น (   = 2.4)  การสร้าง

เนื้อหาสาระเพ่ือความบันเทิง หรือ ปกิณกะ เช่น คลิปตลก การ์ตูนล้อเลียน เสียดสีสังคม เรื่องเล่า นิยาย 

ฯลฯ (   = 2.4)  การเป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ (  = 2.38)  การเป็นเน็ตไอดอลด้านความสามารถ

พิเศษหรือคุณลักษณะพิเศษ (   = 2.02)  และการเป็นเน็ตไอดอลด้านโชว์รูปร่างหน้าตา เรือนร่าง       

(   = 1.9)  ตามล าดับ 

  และส าหรับประเด็นพฤติกรรมการผู้บริ โภคสื่อ ในภาพรวม อยู่ ในระดับ “ปานกลาง”             

(  = 3.343) อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ดังกล่าวประกอบด้วย ประเด็นย่อยที่

อยู่ในระดับ “มาก” ได้แก่ วัตถุประสงค์และการใช้ประโยชน์ในการเปิดรับสื่อ (  = 3.708)  ประเด็นย่อย
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ที่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ได้แก่ การติดการใช้สื่อประเภทต่างๆ (  = 3.343) และวัตถุประสงค์และการ

ผลิตหรือสร้างเนื้อหาสาระ (  = 2.848) ตามล าดับ 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น (Path Analysis) ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบ

ปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 

ตำรำงแสดงค่ำสัมประสิทธิ์เส้นทำงและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์โมเดล 
โครงสร้ำงตำมสมมติฐำนตัวแประอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตำม 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตำม R R-square  t Sig. 
คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบ

โพรซูเมอร ์(a) 
การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม

ผ่านอินเทอร์เน็ต (b) 
0.679 0.461 0.679 18.63 0.000 

คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบ
โพรซูเมอร์  (a) 

การผลิตเนื้อหาสาระ (c) 

0.662 0.439 0.032 0.632 0.528 

การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่าน
อินเทอร์เน็ต (b) 

  0.640 12.60 0.000 

คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบ
โพรซูเมอร ์(a) 

พฤติกรรมการบริโภคสื่อ (d) 

0.669 0.447 0.431 8.53 0.000 

การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่าน
อินเทอร์เน็ต (b) 

  0.182 3.06 0.002 

การผลิตเนื้อหาสาระ (c)   0.153 3.09 0.002 

*อย่างมีนัยส าคัญ (0.05) 
จากตารางข้างต้น พบว่าคุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์มีอิทธิพลต่อการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม

ผ่านอินเทอร์เน็ต (มีค่า t เท่ากับ 18.63) อย่างมีนัยส าคัญ (0.05) 

 คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ ไม่มีอิทธิพลต่อการผลิตเนื้อหาสาระ (มีค่า t เท่ากับ 

0.632) อย่างมีนัยส าคัญ (0.05) 

 การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อการผลิตเนื้อหาสาระ (มีค่า t เท่ากับ 

12.60) อย่างมีนัยส าคัญ (0.05) 

 คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต และ การ

ผลิตเนื้อหาสาระ มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริโภคสื่อ (มีค่า t เท่ากับ 8.53, 3.06 และ 3.09 ตามล าดับ) 

อย่างมีนัยส าคัญ (0.05) 

  นอกจากนี้เมื่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างคุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซู

เมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต การผลิตเนื้อหาสาระ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

สามารถอธิบายได้ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 



 

 
57 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

  ประเด็นที่ 1 คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ มีความสัมพันธ์กับ การเชื่อมต่อเครือข่าย

สังคมผ่านอินเทอร์เน็ต ในระดับสูง คือ .679 โดยคุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์สามารถอธิบาย

ความผันแปรของการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 46.1% 

  ประเด็นที่ 2 คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่าน

อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับ การผลิตเนื้อหาสาระ ในระดับสูง คือ .662 โดยคุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อ

แบบโพรซูเมอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถอธิบายความผันแปรของการผลิต

เนื้อหาสาระได้ 43.9% 

  ประเด็นที่ 3 คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่าน

อินเทอร์เน็ต และการผลิตเนื้อหาสาระ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคสื่อ ในระดับสูง คือ .669 

โดยคุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต และการผลิต

เนื้อหาสาระสามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการบริโภคสื่อได้ 44.7% 

  ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสรุปอิทธิพลเชิงเส้นตามภาพดังนี้ 

 
จากภาพแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อ และมีอิทธิพลทางอ้อมกรณีที่ผ่านการผลิตเนื้อหาสาระและไม่ผ่านการผลิตเนื้อหาสาระ โดยที่

สามารถค านวณขนาดอิทธิพลทั้ง 2 กรณี  

 กรณีท่ี 1 ผลรวมของอิทธิพล (ผ่านการผลิตเนื้อหาสาระ)  

    = 0.431 + {(0.679)(0.640)(0.153)} = 0.497 

  กรณีท่ี 2 ผลรวมของอิทธิพล (ไม่ผ่านการผลิตเนื้อหาสาระ)  

    = 0.431 + {(0.679)(0.182)} = 0.555 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 

  ตัวแปรคุณสมบัติความเป็นผู้บริโภคสื่ อแบบโพรซูเมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่าน

อินเทอร์เน็ต การผลิตเนื้อหาสาระของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อแบบโพรซู

เมอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ (.05) 

  จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างคุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์         

การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต การผลิตเนื้อหาสาระ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อ พบ

เส้นทางของอิทธิพลของคุณสมบัติผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ใน 3 

ลักษณะดังนี้ 

  1. คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (.431) 

  ผู้วิจัยอภิปรายได้ว่า การที่คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์มีอิทธิพลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมการบริโภคสื่อในบทบาทของการเป็นผู้เปิดรับเนื้อหาสาระ และบทบาทของการเป็นผู้ผลิต

เนื้อหาสาระ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของไวนด์ มหาจาน และ กันเธอร์ (Wind, Mahajan and 

Gunther, 2011, p. 4-5) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการเปิดรับของผู้บริโภคสื่อกระแสหลักและสื่ออินเทอร์เน็ต 

ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์ตามบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีการใช้

ชีวิตประจ าวันเหมือนกับผู้บริโภคแบบดั้งเดิมตามความต้องการขึ้นพ้ืนฐานของมนุษย์ แต่มีการใช้ประโยชน์

บางอย่างเพ่ิมขึ้นเป็นกรณีพิเศษในบางเวลาโดยการใช้สื่อผ่านอินเทอร์เน็ตแสวงหาข้อมูลเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการทางด้านต่างๆ นอกจากนี้ เชน (Chen, 2009,p. 22 – 25) ยังพบว่า ผู้บริโภคสื่อสมัยใหม่มี

แนวโน้มในการเป็นผู้รับสารแบบตื่นตัวที่พร้อมจะมีปฏิสัมพันธ์เสมอ และมักจะมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ

หรือให้ข้อมูลที่สามารถท าให้เกิดเนื้อหาสาระจากอีกมุมมองหนึ่ง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระของ

สื่ออย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้คาร์เพ็นเทียร์ (Carpentier, 2011, pp. 517 – 533) ยังได้สรุปเพ่ิมเติมใน

ประเด็นการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระของสื่ออย่างสม่ าเสมอและน าไปสู่การมีส่วนร่วมกับสื่อกระแส

หลักหรือองค์กรสื่อ อีกท้ังยังน าไปสู่การมีส่วนร่วมในชุมชน เครือข่ายสังคม ประเทศชาติได้อีกด้วย 

  ผู้บริโภคสื่อในปัจจุบันมีความพร้อมในการเข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน

อินเทอร์เน็ต มีการใช้สื่อแบบหลอมรวมทั้งสื่อกระแสหลักและสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของคาดาร์ (Kadar, 2014, pp. 25-32) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคมักใช้สื่อแบบหลอมรวม โดยการใช้สื่อกระแส

หลัก และมีความพยายามน าสื่อกระแสหลักมาผนวกกับช่องทางของสื่อผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถ

น าเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลายได้ในช่วงเวลาเดียวกัน (Synchronization) เพ่ือการตอบสนองความ

ต้องการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ สามารถสื่อสารได้อย่างหลากหลาย สะดวก ง่ายดาย               
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

และประหยัดเวลา ดังนั้นจึงท าเกิดลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อด้านวัตถุประสงค์และการใช้

ประโยชน์ในบทบาทการเปิดรับและบทบาทการผลิตเนื้อหาสาระ ตามความต้องการเฉพาะและ

วัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล (Narasimhamurthy, 2014, pp. 42 – 49)   

  2. คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อผ่าน

การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตและการผลิตเนื้อหาสาระ (.066) 

   ผู้วิจัยอภิปรายได้ว่า การที่คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมการบริโภคสื่อผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตและการผลิตเนื้อหาสาระ 

เนื่องจากผู้บริโภคสื่อที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ จะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม

ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ตามความต้องการหรือความถนัดเฉพาะส่วนบุคคลที่ 

เอ้ืออ านวยให้เกิดความสะดวกในการผลิตเนื้อหาสาระในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายทอดสด การมีส่วนร่วมผ่านการเช็คอินสถานที่ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ส ารวจพฤติกรรมการใช้สื่อ ในปี ค.ศ. 2015 ของบริษัท อีริคสันคอนซูเมอร์แล็ป (Ericson Consumerlab, 

2015) ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสื่อทั่วโลก ที่มีความต้องการ

ในการเข้าถึงเนื้อหาสาระเพ่ิมสูงขึ้น  และผู้บริโภคสื่อมีความสามารถในการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสาระด้าน

ต่างๆ ที่หลากหลายและตรงตามความต้องการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสื่อด้ว ยกัน

เอง ทั้งนี้ลักษณะของการผลิตเนื้อหาสาระอาจไม่ได้เกิดจากผู้บริโภคสื่อทุกคนโดยตรง แต่เกิดจากลักษณะ

ของการแบ่งปันเนื้อหาสาระ การท าซ้ า หรือการผลิตขึ้นมาใหม่โดยเพ่ิมเติมบางประเด็น (Re-Creation) 

โดยผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซท์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ  

  3. คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อผ่าน

การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต (.124) 

  ผู้วิจัยอภิปรายว่า การที่คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม

การบริโภคสื่อผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต

ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสื่อเพ่ิมขึ้นตามล าดับ และหากเครือข่ายสังคมมีความแข็งแกร่งก็จะยิ่งท าให้

การสื่อสารรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการส ารวจข้อมูลของ ส านักงาน

พัฒนาธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2558) ซึ่งจัดอันดับความ

นิยมของเว็บไซท์หรือแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เฟซบุ๊ก 

ไลน์ กูเกิ้ลพลัส อินสตาแกรม ทวิตตเตอร์ ตามล าดับ ทั้งนี้ผู้บริโภคสื่อในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อเครือข่าย

สังคมผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นตามความนิยม และมีพฤติกรรมด้านการแบ่งปันเนื้อหาสาระ การท าซ้ า         
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หรือการผลิตขึ้นมาใหม่โดยเพิ่มเติมบางประเด็น (Re-Creation) เพ่ือการใช้ตามความต้องการและสามารถ

เข้าถึงการบริโภคสื่อได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะ 

  ผู้วิจัยขอกล่าวถึงข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาประสิทธิผลของการสื่อสาร 

  1. องค์กรผู้ผลิตสื่อ หรือองค์กรผู้ใช้สื่อ ได้แก่ สินค้า บริการ หรือตรา ควรมีการวิเคราะห์

สถานการณ์ทางการสื่อสารในปัจจุบัน วงแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร และผลิตเนื้อหาสาระที่เป็นไปใน

ทิศทางท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสื่อ นอกจากนี้ องค์กรผู้ผลิตสื่อ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารในปัจจุบัน เพ่ือทราบข้อมูลในการปรับตัวเพ่ือการการ

สื่อสาร และสามารถวางแผนในการผลิตเนื้อหาสาระไปสู่ผู้บริโภคสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ภาครัฐหรือองค์กรอิสระ ควรให้การสนับสนุนการสื่อสารของกลุ่มผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน  

ที่มีลักษณะเนื้อหาสาระ ในด้านการรักษาผลประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก่อ ให้เกิด

ลักษณะผู้บริโภคสื่อแบบตื่นตัว และสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม อันน าไปสู่ความสามัคคีและ

พัฒนาประเทศชาติในเชิงบวก 

  3. องค์กรผู้ผลิตสื่อ องค์กรอิสระ ภาครัฐ ผู้บริโภคสื่อ และผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์          

ควรประสานความร่วมมือ เพ่ือร่วมกันสร้างเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพของผู้บริโภคสื่อและประชาชนในประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy) และสามารถเผยแพร่ผลงานไปสู่เวทีสื่อสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ  

  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

  ผู้ที่สนใจด้านการสื่อสารควรมีการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยครั้งนี้ โดยเน้นการศึกษาวิจัยเรื่อง

คุณลักษณะของผู้บริโภคสื่อที่มีความสามารถในการผลิตเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเองหรือผู้บริโภคสื่อแบบ

โพรซูเมอร์ นอกจากนี้ในประเด็นการผลิตเนื้อหาสาระของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ ควรมีการศึกษาโดย

การจ าแนกแต่ละแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต  

  นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาประเด็นการผลิตเนื้อหาสาระประเภทต่างๆ ที่ขาดหายไปจาก

การศึกษาในครั้งนี้อย่างครบถ้วน เพ่ือให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป        

โดยเน้นการศึกษารายละเอียดเชิงลึก 
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พรพรรณ  ประจักษ์เนตร, Ph.D.8 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ (GRABTAXI) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพล

ทางสังคม ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ เพศชายและเพศหญิง การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์ 

การรับรู้ความง่าย ทัศนคติ และความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่  (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่

พยากรณ์ความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีการเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) แบบ Stepwise ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้พยากรณ์ความสัมพันธ์และระดับอิทธิพลของตัว

แปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม 

 สรุปผลการวิจัย ในด้านความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม ปัจจัยภายนอก

ด้านภาพลักษณ์ การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์  การรับรู้

ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใน

การใช้งานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้ ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรความตั้งใจในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ ได้แก่ (1) ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ (2) การรับรู้ประโยชน์ของ

                                                           
7 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสาตร ์
8 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคช่ันแกร็บแท็กซี่ 
(GRABTAXI) ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

Factors Influencing Technology Acceptance of GRABTAXI 
application in Bangkok 
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แอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ (3) ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ (4) ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม 

ซึ่งสามารถพยากรณ์ตัวแปรที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซ่ี ได้ร้อยละ 56 

ค ำส ำคัญ : ทัศนคต,ิ การรับรู้ประโยชน์, ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์, ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทาง

สังคม 

Abstract 
 Factors Influencing Technology Acceptance of GRATAXI application in Bangkok 

has two purposes of research which are (1) to study correlation among social influence, 

image, gender, media exposure, perceived usefulness, perceived ease of use, attitude 

toward using and behavioral intention (2) to determine the factors that influence the 

behavioral intention toward GRABTAXI application. 

 This study was applied by quantitative research method and the data were 

collected via online questionnaire with 400 samples. The statistical analysis methods 

applied were descriptive statistics and Multiple Regression statistics (Stepwise) which 

could be used for predicting correlation and influencing level among independent and 

dependent variables. 

 The results of research were the following: 

 Social influence, image, gender, media exposure, perceived ease of use were 

correlated with perceived usefulness, perceived usefulness and perceived ease of use 

were correlated with attitude toward using and attitude toward using was correlated with 

behavioral intention at the statistical significant level of .05. However, factors on attitude 

toward using, perceived usefulness, image and social influence are considered factors 

that affect the behavioral intention toward GRABTAXI application at 56% 

Keywords: attitude, perceived usefulness, image, social influence 
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บทน ำ 

ปัจจุบันการใช้บริการรถแท็กซี่ เป็นเรื่องที่จ าเป็นและได้เข้ามามีบทบาทในการเดินทางใน

ชีวิตประจ าวันของคนในสังคม โดยเฉพาะผู้คนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากขึ้นเรื่อยๆ         

ดังจะเห็นได้จากอัตราการเพ่ิมขึ้นของรถแท็กซี่ โดยยอดจดทะเบียนสะสมรถแท็กซี่ทั้งหมดในประเทศไทย 

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2558 มีอยู่ 103,554 คัน (กลุ่มสถิติการขนส่ง, 2558)  ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้น

มา รัฐบาลได้มีนโยบายให้เพ่ิมจ านวนแท็กซี่ได้ไม่จ ากัดจ านวน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

ในบางพ้ืนที่ซึ่งมีปัญหาการเรียกรถแท็กซี่ที่ไม่เพียงพอ โดยจะเห็นได้จากสถิติการร้องเรียนในช่วงเดือน

ตุลาคม 2554– กันยายน 2555  และ ช่วงเดือนตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 พบว่ามีการร้องเรียนเข้า

มาถึง 20,162 ราย (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556)  จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงท าให้เกิดธุรกิจ

การเรียกรถแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นที่กลายมาเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือช่วยตอบ

โจทย์เรื่องความสะดวกสบายของผู้โดยสารรวมไปถึงยังสามารถป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่กล่าว

มาข้างต้นได้ เนื่องจากคนขับรถแท็กซี่ทุกคันจะต้องท าการลงทะเบียนประวัติคนขับกับทางแอพพลิเคชั่น

ก่อน ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบประวัติคนขับรถและยังช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆอีกด้วย        

ซึ่งในปี 2558 นี้ การเรียกใช้บริการแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นจะสามารถท าสัดส่วนได้มากกว่า1% และเชื่อ

ว่าตลาดการเรียกแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นนี้จะสามารถเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยการเติบโตของ

สมาร์ทโฟน ซึ่งในขณะนี้สัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครมีมากถึง 60% จากประชากรราว 

10 กว่าล้านคน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2558) ทั้งนี้ทั้งนั้น หนึ่งในแบรนด์ที่เข้ามาเป็นผู้น าธุรกิจการ

เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในประเทศไทยนั้นก็คือ แกร็บแท็กซี่ (GRABTAXI) อันเห็น

ได้จากอัตราคนขับรถแท็กซี่ที่เข้ามาลงทะเบียนกับทางแกร็บแท็กซี่ (GRABTAXI) ปัจจุบันจ านวนถึง 

15,000 คัน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558) และจากอัตราการแข่งขันในตลาดการเรียกรถแท็กซี่ผ่าน

โมบายแอพพลิเคชั่นที่ก าลังเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากแบรนด์ต่างๆทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติแล้ว 

ในอนาคต กรมขนส่งทางบกของไทยยังได้วางแผนที่จะเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่เพ่ือ

ให้บริการด้วยตนเองอีกด้วย ปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่างแผนเบื้องต้นซึ่งยังไม่ก าหนดแล้วเสร็จดี               

แต่อย่างไรก็ดี การที่ทางรัฐบาลได้เข้ามาท าการวางแผนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเภทนี้ ก็ถือเป็น

สัญญาณที่ดีของการขนส่งสาธารณะของประเทศไทยที่จะเดินหน้าอย่างมีศักยภาพและพัฒนาการ

ด ารงชีวิตของคนในเมืองได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับ

การใช้งานและการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชั่นในปัจจุบัน ทั้งในด้านของปัจจัยภายนอกและ

แรงจูงใจภายในที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่  
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วัตถุประสงค์ในกำรท ำวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance 

Model: TAM) ของ Davis F.D. (1989) มาดัดแปลงเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม ภาพลักษณ์ เพศ

ชายและเพศหญิง การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ทัศนคติและความตั้งใจในการ

ใช้งานแอพพลิเคชั่น   แกร็บแท็กซี่ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น

แกร็บแท็กซี่ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยภายนอกคือ อิทธิพลของตัวแปรภายนอกที่เข้ามาสร้างความรับรู้ให้แต่ละบุคคลแตกต่างกัน

ไป ได้แก่ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น (Ajzen, 1991 ; 

Davis , 1989) อ้างใน (อรทัย เลื่อนลั่น, 2555)  

ด้านอิทธิพลทางสังคม (Fishbein & Ajzen, 1975; Venkatesh, Morris, Davis, 2003) ได้ให้

ความหมายว่า การกระท าโดยคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดหรื อ

ความรู้สึกของคนอ่ืน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วอิทธิพลทางสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติ เพ่ือน หรือคนรอบ

ข้าง รวมถึงการที่คนอ่ืนมองเราในภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อใช้เทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการยอมรับ

เทคโนโลยี และส่งผลให้เกิดการตัดสินใจใช้จริงต่อไป 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

ด้านภาพลักษณ์ (Moore and Benbasat, 1991, p.195) อ้างถึงใน (Clemens Hiraoka, 2009, 
p.24)  ได้ให้ความหมายของค าว่าภาพลักษณ์ว่า ระดับการรับรู้ว่าการใช้นวัตกรรมสามารถยกระดับ
สถานะของผู้ใช้นวัตกรรมในสังคม รวมไปถึงความทันสมัย และการเป็นผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยี 

การรับรู้ถึงประโยชน์ เป็นระดับความเชื่อของแต่ละบุคคลที่รับรู้ถึงการใช้งานระบบพิเศษใดๆ เพ่ือ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเสนอทางเลือกที่มีคุณค่าส าหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งถ้าใช้

เทคโนโลยีใหม่นี้จะท าให้ได้งานที่มีคุณภาพหรือท างานเสร็จเร็วขึ้น (Davis, 1989)  

การรับรู้ความง่าย เป็นระดับความคาดหวังต่อระบบสารสนเทศว่าต้องมีความง่าย สะดวก และไม่

ต้องใช้ความพยายามมากในการใช้ เป็นปัจจัยที่ก าหนดในแง่ความส าเร็จที่ได้รับว่าตรงตามความต้องการที่

คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์และพฤติกรรมของผู้ใช้ (Szajna, 1996) 

ทัศนคติต่อการใช้ระบบ เป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและการรับรู้

ถึงการใช้งานได้ง่าย ซึ่งน าไปสู่ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นๆ (Davis, 1989) 

ความตั้งใจในการใช้งาน คือระดับความตั้งใจของบุคคลว่าจะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกร รม 

(Ajzen, 1991; Davis, 1989) อ้างใน (อรทัย เลื่อนลั่น, 2555) 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ

เก็บแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างที่ที่เคยใช้โมบายแอพพลิเคชั่นแกร็

บแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบ

จ านวนประชากร ก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณได้จากสูตรของ 

Taro Yamane ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการกระจายลิ้งค์ (Link) แบบสอบถามออกไปตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

ได้แก่ Facebook ของผู้วิจัย และเว็บไซต์พันทิป http://www.pantip.com โดยจะท าการตั้งกระทู้ไว้ที่

ห้องสยาม สแควร์ซึ่งเป็นห้องสนทนาเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่น และห้องรัชดาซึ่งเป็นห้องสนทนา  เกี่ยวกับเรื่อง

ของยานพาหนะเพ่ือการขนส่ง เช่นรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา      

1 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558- พฤศจิกายน 2558 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยลักษณะของค าถามในส่วนนี้จะเป็นมาตรวัด

ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดย

http://www.pantip.com/
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เลือก เพียงค าตอบเดียว ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะทางประชากร จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้

ส่วนตัว อาชีพ และระดับการศึกษา  

 ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ (GRABTAXI) 

ได้แก่ สื่อดั้งเดิม และสื่อรูปแบบใหม่ ซึ่งแบ่งค าถามออกเป็นข้อย่อยตามสื่อแต่ละประเภท โดยลักษณะ

ค าถามเป็นการแสดงการเปิดรับสื่อแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และใช้มาตรการประเมิน

ตัววัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert’s Rating Scale) โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 1-5 โดย 1 หมายถึง ไม่ได้ท า

ทุกสัปดาห์/ ไม่ได้ท าเลย และ 5 หมายถึงท าทุกวัน 

 ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น       

แกร็บแท็กซี่ โดยมีทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม  ปัจจัยภายนอกด้าน

ภาพลักษณ์ การรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ การรับรู้ความง่ายของแอพพลิเคชั่นแกร็บ 

แท็กซี่ ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ และความตั้งใจในการใช้งาน และใช้มาตรการประเมินตัววัด

แบบลิเคิร์ทสเกล (Likert’s Rating Scale) โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 1-5 โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย

เป็นอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึง เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

 ทั้งนี้ก่อนการเก็บแบบสอบถามจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

แบบสอบถามในแต่ละส่วย ด้วยการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาค 

(Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ดังนี้ การเปิดรับข่าวสาร (สื่อดั้งเดิม) เท่ากับ 0.840 

การเปิดรับข่าวสาร (สื่อรูปแบบใหม่) เท่ากับ 0.934 ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม เท่ากับ 0.888 

ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ เท่ากับ 0.875 การรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ เท่ากับ 

0.860 การรับรู้ความง่ายของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ เท่ากับ 0.806 ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็ก

ซี่ เท่ากับ 0.886 และความตั้งใจในการใช้งาน เท่ากับ 0.799 รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 0.860 ซึ่งจาก

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงท่ีได้ แสดงว่าผลการวัดจากแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 และ

เพศชาย จ านวน  90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5  

เมื่อพิจารณาถึงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี จ านวน 251 คน  คิดเป็นร้อยละ 

62.8 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 120 คน  คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอายุ 41 -50 ปี จ านวน 20 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

คน คิดเป็นร้อยละ 5 รองลงมาอายุ 15-20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 รองลงมาอายุ 51 ปีขึ้นไป 

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  และน้อยสุดอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 เมื่อพิจารณาถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่

ระหว่าง20,001 – 30,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา 50,000 บาทขึ้นไป 

จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมา10,001-20,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 

รองลงมา 30,001-40,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 รองลงมา 40,001-50,000 บาท 

จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และน้อยสุด ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 

 เมื่อพิจารณาถึงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมาเป็น ธุรกิจส่วนตัวจ านวน 39 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.8 รองลงมาเป็น อ่ืนๆ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 รองลงมาเป็น นิสิต/นักศึกษาจ านวน 

25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รองลงมาเป็น ค้าขาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 รองลงมาเป็น 

ข้าราชการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ รับจ้าง/ลูกจ้างจ านวน     

12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และ พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3  

 เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมา ปริญญาโทจ านวน 126 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.5  และน้อยสุด ต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม พบว่า  

ปัจจัยภายนอกอิทธิพลทางสังคมกับการรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิ เคชั่นแกร็ บแท็กซี่               

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ.005 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์  (r) เท่ากับ 

.343** หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์กับการรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิ เคชั่นแกร็บแท็กซี่                  

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ.005 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์  (r) เท่ากับ 

.437** หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

ลักษณะทางประชากรด้านเพศชายกับความตั้งใจในการใช้งาน มีความสัมพันธ์อยู่ที่ .434 ซึ่งถือว่า

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ที่ต่ ากว่า .005 

ลักษณะทางประชากรด้านเพศหญิงกับความตั้งใจในการใช้งาน มีความสัมพันธ์อยู่ที่ .434 ซึ่งถือ

ว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ที่ต่ ากว่า .005   
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การรับรู้ข่าวสาร(สื่อดั้งเดิม) กับการรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ.005 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ .216** หมายถึง

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

การรับรู้ข่าวสาร(สื่อรูปแบบใหม่) กับการรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ มี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ.005 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์  (r) เท่ากับ 

.310** หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

การรับรู้ความง่ายของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซ่ีกับการรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็ก

ซี่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ.005 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ 

.534** หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

การรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่กับทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่          

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ.005 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ 

.721** หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

การรับรู้ความง่ายของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่กับทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่           

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ.005 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ 

.703** หมายถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่กับความตั้งใจในการใช้งาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทาง

สถิติ ที่ระดับ.005 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) เท่ากับ .712** หมายถึงมีความสัมพันธ์

ในทิศทางเดียวกัน 

 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ 

ตัวแปรพยำกรณ์ R2 
R2 
Cha
nge 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

B Beta 

1.ทัศนคติที่มีต่อระบบ (Attitude 
toward Using) 

.507 .507 .505 20.213 .000 .755 .712 

2.การรับรู้ประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) 

.544 .038 .542 5.727 .000 .262 .280 

3.ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ 
(Image) 
 

.553 .009 .550 2.790 .000 .075 .104 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

ตัวแปรพยำกรณ์ R2 
R2 
Cha
nge 

R2 
Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

B Beta 

4.ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทาง
สังคม  
(Social Influence) 

.560 .007 .555 2.427 .000 0.065 0.087 

  
อภิปรำยผล 
 จากการที่ได้เริ่มมีนวัตกรรมใหม่เข้ามาอย่างแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่นั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะ
ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิคั่นแกร็บแท็กซี่ ” โดยผู้วิจัยได้น า 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) พร้อมทั้งแนวคิดด้านการ
เปิดรับข่าวสารและเพศ เพ่ือใช้อธิบายปัจจัยด้านต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น
แกร็บแท็กซี่ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม ภาพลักษณ์ เพศชาย และเพศหญิง การ
เปิดรับข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ การรับรู้ความง่ายของแอพพลิเคชั่นแกร็
บแท็กซี่ ทัศนคติที่มีต่อแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ และความตั้งใจในการใช้งาน รวมถึงศึกษาปัจจัยที่
พยากรณ์ความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ 

ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า มีตัวแปรพยากรณ์ 4 ประเภท ที่สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปร

ความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซ่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสถิติที่ 0.05  

โดยมี 4 ตัวแปรตามล าดับความส าคัญได้แก่ 

1) ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซ่ี 

2) การรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ 

3) ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ 

4) ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม 

 โดยทั้ง 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายพยากรณ์ตัวแปรความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น   

แกร็บแท็กซี่ได้ร้อยละ 56 โดยทัศนคติที่มีต่อระบบ (Attitude toward Using) ได้ร้อยละ 50.7 การรับรู้

ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ได้ร้อยละ 3.8 ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ (Image) ได้ร้อยละ 

0.9 และปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ได้ร้อยละ 0.7 ผลการวิจัยเป็นไปตาม

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ Davis (1989) ที่อธิบายว่ากุญแจหลักของแบบจ าลอง

คือ การใช้ระบบสารสนเทศสามารถอธิบายและท านายได้จากแรงจูงใจของผู้ใช้ (User’s Motivation) ที่

เกิดมาจากสิ่งเร้าภายนอก ทั้งนี้ แรงจูงใจของผู้ใช้ (User’s Motivation) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่  
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(1) การรับรู้ความง่ายของการใช้ (Perceived Ease of Use), (2) การรับรู้ความมีประโยชน์ในการใช้งาน 

(Perceived Usefulness), และ (3) ทัศนคติต่อการใช้ระบบ (Attitude Toward Using the System) 

ซึ่ง Davis ตั้งสมมติฐานว่า ทัศนคติต่อการใช้ระบบเป็นตัวแปรส าคัญในการตัดสินใจที่จะใช้หรือปฏิเสธ

ระบบ ซึ่งทัศนคติดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้ความง่ายและการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ซึ่งทั้ง

สองปัจจัยได้รับอิทธิพลมาจากคุณลักษณะของระบบ  (Davis, 1989) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่ 

ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม และภาพลักษณ์ ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติ  จึงท าให้

ทัศนคติสามารถพยากรณค์วามตั้งใจในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ได้มากที่สุด ดังนั้นการท าให้

ผู้ใช้งานมีทัศนคติที่ดีต่อแอพพลิเคชั่นในเชิงของฟังก์ชั่น (Function) การใช้งานที่มีความน่าสนใจ ใช้งานได้

ง่าย ใช้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ รวมถึงใช้แล้วท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี จะท าให้เกิดความตั้งใจในการใช้งาน

และยอมรับเทคโนโลยีนี้ต่อไปในอนาคต โดยสามารถใช้หลักการสื่อสารการตลาดเพ่ือแนะน าการใช้งาน

แอพพลิเคชั่น หรือน าผู้ที่มีอิทธิพลทางสังคมมาช่วยอธิบายว่าแอพพลิเคชั่นมีความส าคัญและมีประโยชน์

อย่างไรต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของฐาวรา หวังสมบูรณ์ดี (2553) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งคือ ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยด้านอิทธิพลด้านสั งคมกลุ่มอ้างอิงที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 โดยปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งมากที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
ทัศนคติที่มีผลต่อ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง รองลงมาคือปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์จากการ
ใช้อินเทอร์เน็ต และ ปัจจัยด้านอิทธิพลด้านสังคมกลุ่มอ้างอิง ตามล าดับ ในขณะเดียวกันด้านภาพพจน์
จากการใช้อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้งมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
กับบุคคลที่ใกล้ชิด เช่น  เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่รู้จักและต้องท าการติดต่อ เช่นลูกค้าของธนาคาร ที่จะ
มองกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นผู้ที่ มีภาพลักษณ์ท่ีดีในเรื่องของการเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็น
ผู้ที่ทันสมัย อีกทั้งยังส่งผล ต่อทัศนคติที่ดีต่อการบริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งในด้านตวามน่าเชื่อถือ สิริ
สุดา รอดทอง (2556) พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชั่นมากที่สุดในแง่ของ การค านึงถึงประโยชน์ ความน่าสนใจ ความคุ้มค่า รวมถึงความชื่นชอบใน
การดาวน์โหลดโมบาย แอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน รองลงมาคือด้านการ
รับรู้ประโยชน์มีอิทธิพล ต่อความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่น ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยด้าน
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงตามล าดับ  

 

 



 

 
73 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น        

2  ประเด็น ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ จากผลการศึกษาพบว่าในส่วนของ

แรงจูงใจของผู้ใช้ (User’s Motivation) คือด้านการรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความ

ตั้งใจในการใช้งานดังนั้นบริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Developer) จึงควรให้ความส าคัญในแง่ของการ

ค านึงถึงประโยชน์ในการใช้งาน ในเรื่องความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพในการเรียกรถแท็กซี่ ความ

สะดวกสบายในการใช้งาน และความน่าสนใจ เช่นการพัฒนาลูกเล่น (Features) ให้หลากหลาย และเพ่ิม

ฟังก์ชั่นการใช้งาน (Function) ให้มีประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงในมุมมองการสื่อสารการตลาด นัก

สื่อสารการตลาดของแบรนด์ควรเน้นการสื่อสารถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน เพ่ือท าให้ผู้ใช้งานหันมาให้

ความสนใจและมองเห็นถึงคุณค่าการใช้แอพพลิเคชั่นในการเรียกรถแท็กซี่ 

2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้อธิบายรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีของระบบขนส่งไทย โดย

อาจน าผลวิจัยที่ได้ไปน าเสนอแก่กระทรวงคมนาคม เพ่ือเป็นประเด็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างในการ

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึง

ยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของกลุ่มธุรกิจประเภทอ่ืนๆได้ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
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พรพรรณ  ประจักษ์เนตร, Ph.D.9 

บทคัดย่อ 

  การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสังคมมีบทบาทและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของประชากรทุกกลุ่มรวมทั้งประชากร
กลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาเชิงลึกพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือเอน
กายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เกิดพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือนอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น (3) 
ศึกษาการรับรู้ความสามารถของประชากรกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่นในการจ ากัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสังคม 

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
บทความวิจัยนี้น าเสนอในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 40 คนที่เป็นกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นที่มีอายุระหว่าง 39 ปี ถึง 19 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสังคมมากกว่า 10 ชั่วโมง 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมดเป็นเจ้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และมีบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรมเพ่ือการ
ท างาน การติดตามข่าวสาร การสื่อสารและความบันเทิง  ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแน่นิ่งจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมคือ การท างาน อิทธิพลจากสังคมและเพ่ือน ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเกือบทั้งหมดรับรู้ว่าตนเองไม่สามารถจ ากัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมได้และเกิด
ความรู้สึกเชิงลบเมื่อขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม ผลการวิจัยนี้น าไปสู่การน าเสนอเชิง
ปฏิบัติและนโยบาย ได้แก่ การน าเสนอแนวทางและนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม
อย่างปลอดภัย นโยบายการลดพฤติกรรมแน่นิ่งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ส าหรับข้อเสนอแนะเชิง
วิชาการ ได้แก่ การด าเนินวิจัยเพื่อลดพฤติกรรมแน่นิ่งในกลุ่มประชากรเน็ทเจเนอเรชั่น 
                                                           
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

กำรศึกษำเชิงคุณภำพพฤติกรรมแน่นิ่งจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น 

The In-depth Examination of Information Communication 
Technology Based Sedentary Behavior among Net Generation 
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ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารเทศ อิทธิพลจากสังคมและเพ่ือน การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจ ากัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Abstract 

 The rapid growth of information communication technologies (ICTs) has 
generated profound impact on Thailand’s economic, cultural, social and political 
development. ICT became an integral part of today’s generation in every aspects of lives 
including work, education, communication, and entertainment. The objectives of this 
study were to: (1) examine the ICT based sedentary behavior among net generation; (2) 
identify factors influencing the ICT based sedentary behavior among net generation; and 
(3) examine the perceived self-efficacy in the exercise of control over using the ICT.     

The qualitative approach was employed in this study. Semi-structured interviews 
were undertaken with forty key informants who were net generation populations aged 
between 39 and 19 years old and reported using the ICT and social media more than 
ten hours per day.  

The result showed that all of key informants owned at least one smartphone and 
laptop and reported having one Facebook, Line and Instagram accounts. The purpose of 
using social media was for work, communication and entertainment. The findings shown 
that factors influencing ICT based sedentary behavior were work, peer pressure and 
social influences. In addition, almost all of key informants reported having a very low 
perceived self-efficacy in the exercise of control over using the ICT and social media. 

Research findings have implications for practices, policy and research. It is crucial 
to launch national guideline for the safe use of ICTs and social media. Ministry of Public 
Health and Ministry of Digital Economy and Society should formulate and implement the 
ICT safe use policies to reduce ICT based sedentary behaviors in workplace.  More 
intervention research is needed to reduce the ICTs based sedentary behavior among net 
generation. 

Keywords: ICT Based Sedentary Behavior, Peer Pressure and Social Influence, and 
Perceived Self-Efficacy 

 

 



 

 
77 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1991 (พ.ศ. 2534) นักวิจัยชาวอเมริกันประจ า Paolo Alto Research 
Center ผู้คิดค้นค านิยาม “หน่วยประมวลผลที่สามารถเห็นได้ทั่วไป (Ubiquitous Computing)” ท านาย
ว่าประชากรโลกส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟนตลอดเวลาเพ่ือค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต ฟังเพลงและการติดต่อสื่อสารและท้ายที่สุดจะกลายเป็นยุคแห่งสารสนเทศ (Palfrey & 
Gasser, 2013) ค าท านายดังกล่าวกลายเป็นความจริง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในลักษณะล่องหน มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สังเกตถึงการด ารงอยู่ของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพราะอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแพร่กระจายไปทุกหนทุกแห่งและหลอม
รวมเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์ (Tettegah & Huang, 2015)  

กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่นที่เกิดในช่วงเวลาการเริ่มต้น
พัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Tapscott, 2008) Tapscott ให้นิยามค าว่า “กลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น (Net 
Generation)” ว่าเป็นผู้ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 ถึงปี พ.ศ. 2540 ที่มีอายุตั้งแต่ 39 ปี จนถึง 19 ปี 
(Tapscott, 2008) ประชากรกลุ่มนี้มีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพราะเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิต  ประชากรกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นเติบโตขึ้นในยุคที่มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน การ
ส่งข้อความและสื่อสังคม มีความเคยชินกับการเชื่อมต่อผ่านระบบดิจิทัลและใช้อุปกรณ์ดิจิทัลแบบ
เคลื่อนที่ (ITU, 2014) 

ความเคยชินกับการเชื่อมต่อระบบท าให้กลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่ งที่
ส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกับปัจจัยสี่ หนึ่งในสามของกลุ่มเน็ตเจนเนอเรชั่นที่เรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก บราซิล อังกฤษ ฝรั่งเศส เสปน เยอรมันี 
อิตาลี รัซเซีย อินเดียว จีน ญี่ปุ่นและออสเตรเลียเชื่อว่า อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญเทียบเท่าอากาศ น้ า
และที่พักอาศัย และมากกว่าครึ่งของกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเชื่อว่าไม่สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้
โดยปราศจากอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้มี
ทัศนะต่อโลกที่มองเทคโนโลยีเป็นจุดศูนย์กลาง (Cisco, 2011) และมีความคาดหวังในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในที่ท างาน เพ่ือการประกอบธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงานและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม นอกจากนี้วัฒนธรรมแบบเน็ทเจนเนอเรชั่นจะเปลี่ยนแปลงนิยามของสถานที่ท างาน
ในอนาคตให้มีลักษณะเป็นสังคม การประสานความร่วมมือ เปิดกว้างและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและนวัตกรรมให้เจริญก้าวหน้า (Price Water House Coopers, 
2012)  

ในด้านการเรียนรู้ กลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นใช้เครื่องมือเพ่ือค้นหาความรู้แตกต่างจากกลุ่มคนในยุค
เก่าโดยมุ่งสนใจการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต Sandars and Morrison (2007) ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ
กับกลุ่มนักศึกษาแพทย์จ านวน 197 คนในประเทศอังกฤษพบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 70              
มีประสบการณ์การใช้งานบล๊อกและวิกิพีเดียและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้งานเพราะก่อให้เกิดการ
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แบ่งปันข้อมูลและสร้างเครือข่ายสังคมแก่ผู้ใช้งาน ผู้วิจัยสรุปว่า กลุ่มประชากรเน็ทเจเนอเรชั่นมีพฤติกรรม
เชิงรุกในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ผ่านกลุ่มเพ่ือนใน
ระดับสูงเพราะเชื่อว่ากลุ่มเพ่ือนแบบออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการเรียนรู้ 

ในประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกลุ่มประชากรเน็ทเจนเนอเรชั่นที่มีอายุตั้งแต่ 39 ปีจนถึง 19 ปี มีจ านวนประมาณ 
10 ล้านคนทั่วประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมถูกหลอม
รวมเข้ากับการด าเนินชีวิตของกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่น ในขณะเดียวกันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาแห่งการ
ปรับเปลี่ยนทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศ รวมทั้งการกระตุ้นให้ประชากรไทยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
สังคมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการท างาน การค้า การบริการ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลนอกจากจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านบวกต่อการพัฒนาประเทศแล้ว ยังเกิดผลกระทบเชิงลบต่อประชากรในประเทศไทย
รวมทั้งกลุ่มเน็ทเจอเนเรชั่นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ประชากร
กลุ่มเน็ตเจนเนอเรชั่นเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง กลายเป็นพฤติกรรมแน่นิ่ง ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมการนั่ง
หรือเอนกายในขณะตื่นที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยและใช้พลังงานน้อยกว่า 1.5 METS หรือจ านวนเท่า
ของพลังงานที่ใช้ในขณะพัก การเกิดพฤติกรรมแน่นิ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพกาย 
ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวานและโรคหัวใจ (Sedentary Behaviour Research Network, 2012) 
นอกจากนี้งานวิจัยก่อนหน้าพบว่า พฤติกรรมแน่นิ่งมีผลต่อความผิดปรกติของกล้ามเนื้อและกระดูกโครง
ร่าง (Musculoskeletal disorders) (Costigan, Barnett, Plotnikoff, & Lubans, 2013) อาการปวด
หลังช่วงล่าง (Chen, Liu, Cook, Bass, & Lo, 2009) อาการปวดคอ แขน บ่า และไหล่ (IJmker et al., 
2006; Wærsted, Hanvold, & Veiersted, 2010)  
 การลดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรโลกจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรหาวิธีแก้ไข      
ในระดับนานาชาติ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศออสเตรเลีย (2014) ให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่อง
พฤติกรรมแน่นิ่งจึงน าเสนอข้อปฏิบัติเพ่ือลดพฤติกรรมแน่นิ่งด้วยการลดการใช้โทรทัศน์ เกมและ
คอมพิวเตอร์เพียง 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งหากเทียบกับผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นในประเทศไทย พบว่า กลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นนั่งหรือเอนกาย
เพ่ือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม ประมาณ 5.5 ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดา และเพ่ิมเป็น 
6.15 ชั่วโมงต่อวันในวันเสาร์อาทิตย์ และพบว่า เกือบร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่างใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมในระดับสูงกว่า 10 ชั่วโมง (พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2559) 

จากอดีตที่ผ่านมามีงานวิจัยในประเทศไทยเพียงไม่กี่เรื่องที่ศึกษาพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม โดยพบว่ามีผู้ศึกษาในกลุ่มประชากรวัยรุ่น (บุหงา ชัยสุวรรณ และ
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2014) กลุ่มประชากรวัยแรงงาน (พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2015) กลุ่มเน็ทเจน
เนอเรชั่น (พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2559) อย่างไรก็ดียังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
สาเหตุการเกิดพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือเอนกายขณะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม จาก
ข้อมูลเบื้องต้นและผลการวิจัยที่ผ่านมาดังกล่าวน าไปสู่การตั้งค าถามน าการวิจัยว่า (1) กลุ่มเน็ทเจเนอ
เรชั่นมีพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งและเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมอย่างไร (2) ปัจจัย
อะไรที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในกลุ่มเน็ทเจ
เนอเรชั่น (3) ประชากรกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่นรับรู้ความสามารถของตนเองในการจ ากัดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมหรือไม่อย่างไร งานวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมแน่นิ่ง
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น” (Pornpun Prajaknate, 2016) ที่ศึกษาวิจัย
แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยบทความวิจัยนี้จะน าเสนอในส่วนของการ
ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาเชิงลึกพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น และ (3) ศึกษาการ
รับรู้ความสามารถของประชากรกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่นในการจ ากัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theories) ที่พัฒนาโดย Albert 
Bandura เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์เหตุผลของการ
เกิดพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่น Bandura 
(1989 ) อธิบายว่า ทักษะและความสามารถของมนุษย์มีความแตกต่างกันเพราะเกิดจากภาวะด้านจิตใจที่
แตกต่างกัน พฤติกรรมทางสังคมท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถได้แตกต่างกัน 
ผู้พัฒนาทฤษฎีจึงเสนอโมเดลความเป็นเหตุผล (The Model of Causation) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของทฤษฎีเพื่อใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ โดยโมเดลน าเสนอความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมของ
การก าหนดซึ่งกันและกัน (Triadic Reciprocal Determinism) ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยด้าน
ความคิดและปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่
จ าเป็นต้องมีความเท่าเทียมกัน บางปัจจัยอาจจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมมากกว่า (ภาพที่ 1)  
ภาพที่ 1. โมเดลความเป็นเหตุเป็นผล (The Model of Causation) 
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ที่มา: Bandura, A. (1989 ). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child 
development. Vol. 6. Six theories of child development  Greenwich, CT JAI Press. 
 ภาพที่ 1 น าเสนอความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่ (1) ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม 
(2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) ปัจจัยพฤติกรรมกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
 (1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยด้านพฤติกรรม (P-B) สะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดและการกระท า เพราะความเชื่อ เป้าหมายและความตั้ งใจเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรม (Bandura, 1989 ) การรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) ซึ่งหมายถึง ความเชื่อของ
ปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการก าหนดพฤติกรรม ดังนั้น การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) เป็นปัจจัยที่ตัดสินความรู้สึก ความคิดและแรงจูงใจของบุคคลในการแสดง
พฤติกรรม (Bandura, 1994) นอกจากนี้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนยังเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมด้วยเช่นกัน  
Stamatakis, Coombs, Rowlands, Shelton, and Hillsdon (2014) ส ารวจพฤติกรรมแน่นิ่งจากการ
ใช้เวลาหน้าจอโทรทัศน์และการท างานในกลุ่มประชากรวัยผู้ ใหญ่ในประเทศอังกฤษจ านวน 2289 คน 
พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ครัวเรือน สถานะทางสังคมและการศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่ง
ท างาน  Saidj et al. (2015) ศึกษาพฤติกรรมแน่นิ่งในประชากรวัยแรงงานชาวฝรั่งเศสจ านวน 35,444 
คน พบว่า อาชีพส่งผลต่อพฤติกรรมการนั่งหรือนอนใช้เวลาหน้าจอโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ ผู้ที่ใช้เวลา
หน้าจอในระดับสูงในวันธรรมดาจะมีพฤติกรรมแน่นิ่งสูงในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเช่นกัน 

 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับปัจจัยส่วนบุคคล (E-P) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง ความเชื่อ และความคิด ทั้งนี้ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
ได้แก่ อายุ เพศสภาพ และเชื้อชาติจะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (Bandura, 1989 ) 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้บุคคลไม่สามารถจ ากัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้สื่อสังคมได้ 
เพราะบุคคลใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนและครอบครัว และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ขนาดใหญ่ท าให้บุคคลใช้สื่อสังคมเกินความจ าเป็นและอาจจะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเสพติดการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Kuss & Griffiths, 2011)  

ปัจจัยส่วนบคุคล (P) 

ปัจจัยดา้นพฤติกรรม (B) ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อม (E) 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (B-E) บุคคลเป็นทั้ง
ผู้สร้างและผู้ควบคุมสภาพแวดล้อม บุคคลมักจะเลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบและมีทักษะในการปฏิบัติ 
ดังนั้นพฤติกรรมกับสภาพแวดล้อมเป็นตัวก าหนดซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันสามารถ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมได้เช่นเดียวกัน 
(Bandura, 1989 )  Sawka, McCormack, Nettel-Aguirre, Hawe, and Doyle-Baker (2013) พบว่า 
เครือข่ายเพ่ือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแน่นิ่งของเด็กและเยาวชน เพราะท าให้มีพฤติกรรมที่
คล้ายคลึงกับเพื่อน สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การควบคุมของผู้ปกครอง การเลียนแบบจากต้นแบบ 
(Modelling) และอิทธิพลจากเพ่ือน (Peer Pressure) ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมแน่นิ่งของนักเรียนใน
ขณะเดียวกันก็มีผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย (Deliens, Deforche, De Bourdeaudhuij, & 
Clarys, 2015) Marks, de la Haye, Barnett, and Allender (2015) ศึกษาพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้
สื่อในกลุ่มเยาวชนชาวออสเตรเลียพบว่า จ านวนเพ่ือน และเวลา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแน่นิ่งจาก
การใช้เวลาหน้าจอ ดังนั้นการจัดโครงการรณรงค์ที่ใช้สื่อสังคมเพ่ือสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนลดพฤติกรรมแน่นิ่งได้เช่นเดียวกัน (Zhang, Brackbill, Yang, & Centola, 2015) 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยบทความวิจัยนี้น าเสนอในส่วนของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมุ่งสนใจ
ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าข้อมูลเชิงกว้างเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์และทัศนะของปัจเจกบุคคลต่อโลกจาก
มุมมองของผู้อื่น (Rubin & Rubin, 2012) ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการด าเนินการวิจัยเพราะ
เป็นเครื่องมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือเอนกายขณะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้การท าความเข้าใจประสบการณ์และวิถีชีวิตของปัจเจก
บุคคลจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเรียนรู้การให้ความหมายของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม (Seidman, 2013) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณจ านวนทั้งสิ้น 
412 คน โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก (ภาพท่ี 2) ดังนี้ 

(1) คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีรายงานว่านั่งและเอนกายใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่
ตั้งแต่ 10 ชั่วโมงข้ึนไป ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 71 คน 

(2) หลังจากนั้นผู้วิจัยติดต่อผ่านอิเล็กทรอนิกเมล์เพ่ือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมี
ผู้ตอบรับให้การสัมภาษณ์จ านวน 40 คน   
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ภาพที่ 2. การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย 
 การวิจัยด าเนินการในระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยเบื้องต้นผู้วิจัยชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึกและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลา 40 นาที ทั้งนี้ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญได้รับและลงนามในจดหมายยินยอม ซึ่งระบุว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญอนุญาตให้บันทึกเสียงและ
เผยแพร่ในรายงานการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้นามสมมติเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมในการ
ด าเนินการวิจัย 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยพัฒนาค าถามจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีปัญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและผลการวิจัยเชิงปริมาณ ค าถามมีลักษณะกึ่งโครงสร้าง ( Semi-Structure 
Interview) ในประเด็นเรื่องเหตุผลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการลด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ และปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตจากการนั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ 
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการถอดเทปแบบค าต่อค า (Verbatim) โดยไม่มีการย่อความเพ่ือ
ยืนยันความสอดคล้องภายในเนื้อหา (Internal Reliability) และสร้างความเชื่อมั่นในงานวิจัยท าให้มั่นใจ
ได้ว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้รับการสื่อความหมายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังจดข้อมูลระหว่าง
สัมภาษณ์เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลสูญหายและท าให้การตีความผิดพลาด (Thyer, 2010) ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแบบแก่นสาระ (Thematic Content Analysis) ที่มีการจัด

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
412 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยี
มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน 

71 คน 

จ านวนประชากรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
411 คน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ตอบรับ 
40 คน 

จ านวนประชากรท่ีไม่ตอบรับ 
31 คน 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

ประเด็น จัดหมวดหมู่ ตีความและสร้างข้อสรุปจากความหมายทั้งหมด ระหว่างการวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบข้อมูลกับนักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ (Peer Debriefing) เพ่ือยืนยันความ
เที่ยงตรงของข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล (Thyer, 2010) 

ผลกำรวิจัย 

พฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งและเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมของกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น  
ผู้วิจัยแบ่งค าถามในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือเอนกายเพ่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสังคมเป็น 4 ข้อ ได้แก่ (1) จ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเจ้าของ (2) จ านวนบัญชี
สื่อสังคมท่ีสมัครใช้งาน (3) ระยะเวลาที่นั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมต่อวัน  
 จ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเจ้าของ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด (40 คน) มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เครื่องเป็นอย่างต่ า โดยทั้ง 40 คน รายงานว่าใช้สมาร์ทโฟน และเกือบทั้งหมด 
(39 คน) มีโน๊ตบุ๊คเป็นของตนเอง มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญประมาณ 17 คน ที่รายงานว่ามีอุปกรณ์อ่ืน เช่น แท็บ
เล็ท (17 คน) และเครื่องเล่นเกม จ านวน 8 คน 
 จ านวนบัญชีสื่อสังคมที่สมัครใช้งาน  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 40 คน สมัครใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ขั้นต่ า 2 อย่าง ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) นอกจากนี้มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีบัญชี
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) และอินสตาแกรม (Instagram) จ านวน 28 คน ที่เหลือยังมีบัญชี
ผู้ใช้เพ่ิมเติมได้แก่ ยูทูป (YouTube) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเกม 
 ระยะเวลาที่นั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมต่อวัน   ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
มากกว่าสามในสี่ (32 คน) ใช้เวลานั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมประมาณ 10-
15 ชั่วโมงต่อวัน มีเพียงจ านวนน้อย (8 คน) เท่านั้นที่ใช้เวลานั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสังคมมากกว่า 16 ชั่วโมงข้ึนไป 
 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมแน่นิ่งจากนั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม
ในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น  
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือเอน
กายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ การประกอบอาชีพ รองลงมาเป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความต้องการติดตามกระแส
สังคม และการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน  
ปัจจัยส่วนบุคคล: การประกอบอาชีพ 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นประชากรกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่น (31 คน 
จาก 40 คน) มีพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือเอนกายในขณะที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
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คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเพ่ือการท างานด้านเอกสาร การออกแบบกราฟฟิกและการตัดต่อ และใช้สื่อสังคม 
(Social Media) ได้แก่ ไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ก  (Facebook) เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การ
ประกอบธุรกิจและการท างานด้านการดูแลสื่อสังคมให้กับองค์กรต่างๆ  
งานเอกสาร 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมากกว่าครึ่งท่ีรายงานว่านั่งใช้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คในการท างานด้านเอกสาร
เป็นระยะเวลาตลอดทั้งวัน  “นั่งท างานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเลยค่ะ ถ้ารวมท างานด้วยก็มากกว่า 10 
ชั่วโมง ค่ะ” (ขนิษ, สัมภาษณ์,  24 ตุลาคม 2559) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นพนักงานบริษัทส่วนใหญ่นั่ง
ท างานหน้าคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมด้านเอกสาร โปรแกรมด้านบัญชีและ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลลูกค้า  

“ถ้าไม่มีออกไปประชุมกับลูกค้า ก็จะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดค่ะ ที่บริษัทท าเว็บไซต์ให้กับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะใช้ excel  PowerPoint ประกอบการท างาน 
อย่างเช่น ท า sitemap  ดูรายชื่อลูกค้า ใช้ google chrome ในการตรวจเว็บลูกค้า นั่งหน้าจอ
ให้ไปเลยค่ะ 8 ชม” (เพชร, สัมภาษณ์,  24 ตุลาคม 2559) 

“เวลาท างานจะจะใช้คอมพิวเตอร์ และนั่งตลอดเวลา โดยท างานตั้งแต่ 9 โมง ถึงหนึ่งทุ่ม ส่วน
ใหญ่จัดท าบัญชี” (ทิต, สัมภาษณ,์  4 พฤศจิกายน  2559) 

“ต้องใช้คอมท ารายการตลอดค่ะ ท าบริการหลังการขายให้กับลูกค้า อย่างเช่นตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้า ท าการขายสินค้าและบริการ ท าบริการหลังการขายให้กับลูกค้า” (รดา, สัมภาษณ์, 31 
ตุลาคม 2559) 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ต้องใช้เวลาอยู่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน ด้วยการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลประกอบการจัดท าเอกสาร
ให้ลูกค้าดังท่ีผู้ประกอบอาชีพอิสระท่านหนึ่งอธิบาย  “จ้องไปพิมพ์งานไป เฉพาะงาน 5 ชม.ต่อวันครับ นั่ง
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์และท าคลิปโฆษณาไปเรื่อยๆ ค่อยหาข้อมูลมาเขียนข่าวที่ละ ไปจนกว่าลูกค้า” 
(วัชรพล, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2559) ผู้ประกอบอาชีพอิสระอีกท่านอธิบายในทิศทางเดียวกันว่า “นั่ง
ท างานหน้าคอมพิวเตอร์ครั้งละ 2 ชั่วโมง เช่น งานเขียนบทความรีวิวสินค้าลงในเว็บบอร์ด พวกยา หรือ
บริการ” (กุล, สัมภาษณ์,  2 พฤศจิกายน 2559) 
 งานออกแบบด้านกราฟฟิกและการตัดต่อ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนหนึ่งทั้งที่เป็นพนักงานประจ าและประกอบอาชีพอิสระท างานด้านการ
ออกแบบกราฟฟิกและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ซึ่งท าให้ต้องนั่งและใช้เวลาหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็น
ระยะเวลานานมากกว่า 5 ชั่วโมงขึ้นไป โดยมีลักษณะการท างานหลายแบบ เช่น การค้นหาข้อมูลจากสื่อ
สังคมเช่น อินสตาแกรม (Instagram) และพินเทอเรสต์ (Pinterest) เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นแหล่ง
อ้างอิงในการท างาน ตามที่อธิบายโดยวิศวกรคอมพิวเตอร์ว่า "เวลาจะวาดรูป หรือหารูปมาเป็น 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

reference ในการท างาน จะหาในอินสตาแกรม  จะวาดลูกโป่งก็ค้นค าว่า “balloon” บางทีก็เพลินๆ กด 
Pinterest” (ณัญ, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน 2559) นักออกแบบกราฟฟิกท่านหนึ่งเล่าในประเด็นที่
คล้ายกันคือ ใช้ “พินเทอเรสต์ (Pinterest) เพ่ือดูภาพที่เอามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการท างาน”       
(วิน, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน 2559) ผู้ประกอบอาชีพอิสระอีกท่านหนึ่งกล่าวเสริม “ผมนั่งท างาน
ทั้งหมดโดยใช้ MacBook หมดเลยครับ ตัดต่อ กราฟฟิก ออกแบบ รวมถึงหา Reference ต่างๆ แล้วก็ส่ง
งานทางไลน์ (Line)” (อนุรักษ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีทงานด้านการออกแบบด้านกราฟฟิกและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว รายงานว่า 
นั่งเพ่ือใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบในระหว่าง 5-10 ชั่วโมงต่อวัน ตัวอย่างเช่น 

 ผมได้รับหน้าที่ตัดต่อรายการทีวีเป็นรายการที่มีความยาว 1 ชั่วโมง เจ้านายให้เวลา 5 วันต้อง
เสร็จ  วันที่1 ผมใช้เวลา 8 ชั่วโมง ในการดูฟุตเทจ (ภาพที่ตากล้องถ่ายมา) ทั้งหมดมี 3 กล้อง ต้องนั่งดู
 ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง แล้วน าทั้ง 3 กล้องมี ชิงค์เสียงกันครับ โดยปกติรายการ 1 ชั่วโมง เขาจะ
ถ่ายฟุต เทจมาประมาณ 3 ชั่วโมง เราต้องตัดให้เหลือ 1 ชั่วโมง (ทัศน์วศิน, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

มีประเภทออกแบบต่าง ๆ งานจัดหน้าหนังสือ  ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่งแบบคร่าว ให้ดู แลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย ส่วนมากจะใช้คอมพิวเตอร์เกือบทั้งวันครับ ประมาณ  
8-10 ชม หลักเวลาท างานจะเล่นที่คอมอย่างเดียวเลยครับ สะดวกเวลาส่งงาน และก็เวลาหา
ตัวอย่างท างาน (วง, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559)” (วง, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่อสังคม 

 นอกจากการนั่งขณะใช้เวลาหน้าจอเพ่ือการท างานด้านเอกสารและด้านการออกแบบกราฟฟิก
แล้ว มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญอีกส่วนหนึ่ง (19 คน จาก 40 คน) ที่ใช้สื่อสังคมเช่น ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก  
(Facebook) แฟนเพจ (Fan Page) เพ่ือติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานและลูกค้า โดยจะมีลักษณะการ
ติดต่อด้วยการส่งข้อความและเอกสารแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม โดยใช้เวลาระหว่าง 2-10 ชั่วโมง ผู้ช่วย
ฝ่ายการตลาดท่านหนึ่งเล่าถึงจ านวนกลุ่มไลน์ (Line) ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน 
 “Line นี่เล่น 10-14 ชม. เลยค่ะ เพราะว่าใช้คุยงานด้วย ยิ่งช่วงที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศก็จะคุยผ่าน
ไลน ์ ตลอด นอกจากงาน มีกลุ่มเยอะมาก แค่ที่ท างานก็เกิน 10 แล้วค่ะ เพราะติดต่องานหลายอย่างก็
 ต้องคุยแยกกลุ่มกัน” (กาญ, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2559) 

นักประชาสัมพันธ์อีกท่านใช้ไลน์ (Line) เพ่ือติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและเพ่ือนร่วมงาน “อันดับ 1 
Line เฉลี่ยน่าจะ 6 ชม.ต่อวันได้ เพราะใช้คุยงานด้วยค่ะ คุยงานภายในออฟฟิศ กับคุยกับ  Supplier ข้าง
นอกมากกว่าค่ะ” (ชินา, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) เจ้าของธุรกิจใช้ไลน์ (Line) ในการสื่อสารภายใน
บริษัทด้วยเช่นกัน “ใช้ในบริษัทเป็นไลน์ราวๆ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ใช้ Facebook 10-12 ชั่วโมง เพ่ือคุยไร้
สาระกับงานต่างประเทศ” (สุวิทย์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรท่านหนึ่งใช้เวลา
หน้าจอ 10 ชั่วโมงต่อวันในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
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ถ้าเป็นช่วงงานเร่งด่วน ต้องสื่อสารกันตลอด ก็มี1-2 ชั่วโมงต่อเนื่อง แล้วพักไปท างานที่ใช้
คอมพิวเตอร์ปกติแล้วก็กลับมาถาม-ตอบใหม่ค่ะ ถ้าเป็นช่วงงานเร่งด่วน ต้องสื่อสารกันตลอด ก็มี
1-2 ชั่วโมงต่อเนื่อง แล้วพักไปท างานที่ใช้คอมปกติแล้วก็กลับมาถาม-ตอบใหม่ค่ะ แต่ถ้าไม่
เร่งด่วนก็ถาม-ตอบทั้งวัน หลักๆ ใช้ส าหรับเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ประมาณ 10 ชม.บวกลบ มี
พักกินข้าว ถ้าต่อเนื่องมี2-3 ชั่วโมงถึงจะลุกจากเก้าอ้ี (ณิส, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2559) 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนหนึ่ง (6 คน จาก 40 คน) ท างานที่ต้องใช้สื่อสังคมเพ่ือการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด ดังนั้นจึงใช้เวลาประมาณ 2-14 ชั่วโมงต่อวัน เพ่ือนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการแฟนเพจ (Fan Page) ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเนื้อหา การออกแบบภาพ การซื้อโฆษณาและ
การโต้ตอบกับลูกค้า ดังค าสัมภาษณ์ด้านล่าง 

 “แชทคุยงานกับเพ่ือนร่วมงาน ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 6-7 ชั่วโมงค่ะ เพ่ือปั่นคอนเทนส์กับแปล
ข่าว” (แพรว, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน 2559) 

“ใช้เวลากับ Line และ Fanpage วันละ 5-6 ชม ได้ค่ะ ใช้เวลากับ Line และ Fanpage วันละ 
4-5 ชม ได้ค่ะ กับ Youtube วันละ 1 ชม IG  สัปดาห์ละ 30 นาที ท างานค่ะ มีธุระส่วนตัว เม้าท์
มอยด้วยค่ะ แต่จะงานเป็นหลัก เฟซบุ็คงานเป็นหลัก เพราะดูเพจร้าน Line ครึ่งๆ” (ปิยะฉัตร, 
สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

“อย่างต่ า 8 ชม. ครับ เพราะงานอยู่บนนี้ ถ้ารวมใช้เองด้วยก็น่าจะประมาณ 10 ชม.  Facebook 
Ads ครับ ต้องเข้าไปเช็คหน้าเพจลูกค้า แล้วก็เช็คตัวโฆษณา Backend” (คริท, สัมภาษณ์, 20 
ตุลาคม 2559) 

“เวลาใช้ก็ถ้าaccount ที่เป็นแอดมินเพจของ ISE ก็เปิดทั้งวันเลยค่ะ เพราะต้องคอยตรวจสอบ
เพจ เวลามีคน inbox ส่วนของส่วนตัวก็ใช้โทรศัพท์ของตัวเองเข้าๆ ออกๆ” (จิ๊ป, สัมภาษณ์, 31 
ตุลาคม 2559) 

ส่วนตัวมี 22 แอคเคาท์ครับแบ่งเป็นงานกับส่วนตัว โดย 1 แพลตฟอร์มมี 2 แอคเคาท์ครับ ทุก
แอคเคาท์ใช้เฉลี่ย เจ็ดถึงสิบชั่วโมงครับ line ใช้ติดต่อลูกค้าและเพ่ืแน อีก 1 ไว้รันแอดให้บาง
ลูกค้าครับ ig มี 2 ครบใช้ส่วนตัว 1 เพ่ือเล่นดูอะไรเรื่อยเปื่ยครับ อีกอันไว้รันให้ลูกค้าครับ 
(ปัจจุบันเอาเข้าแอดแมนเนเจอร์แล้ว) เฟซบุ๊ก มี 2 ครับ ส่วนตัวหนึ่ง เล่นตามข่าว ท างานหนึ่ง
ครับใช้เพื่อติดต่อลูกค้า (ชิน, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2559) 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม: การติดตามกระแสสังคมและแลกเปลี่ยนข่าวสารกับเพ่ือน 

 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เกือบ 3 ใน 4 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด (35 คน) ใช้สื่อสังคม 
เช่น เฟซบุ๊ก เพ่ือติดตามกระแสสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม ด้านความบันเทิง ด้านการตลาด ด้าน
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

งานอดิเรก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและท้ายที่ สุดสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนแบบออนไลน์ เพ่ือนในชีวิตจริงและคนใกล้ชิดได้ 
 การติดตามกระแสด้านสังคมเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้เวลานั่งเพ่ือติดตามข่าวสาร
สื่อสังคมเช่น เฟซบุ๊ก  (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 1- 6 ชั่วโมงต่อวัน 
ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊ก เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลในสภาพแวดล้อมของ
ตนเองและเพ่ือให้ทันตามกระแสสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ดังที่นักออกแบบกราฟฟิกท่านหนึ่งได้ให้
สัมภาษณ์ “ผมใช้มากที่สุดประมาณ 5 ชั่วโมง เอาไว้อัพเดทเรื่องต่างๆ เพ่ือให้ทันกระแสไวรัลที่มีทั่วไป
ในเฟซบุ๊ก  เพจปกติจะเอาไว้อัพเดทข่าวที่สนใจ ท า Fan Page ของตนเองด้วยเป็นพวกภาพการ์ตูน 
แน่นอนว่ามีปฏิสัมพันธ์กับลูกเพจค่อนข้างมากเลยทีเดียว” (วิน, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน 2559) ทั้งนี้ยัง
สามารถใช้เฟซบุ๊กเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสารเพราะเป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างที่สุด “เพ่ือนส่วนใหญ่ที่สนิทก็
จะคุยในนี้ รวมถึงข่าวสารเรื่องราวข้อมูลต่างๆ ก็กว้างหลากหลายตามที่เราสนใจ” (อนุรักษ์, สัมภาษณ์, 
31 ตุลาคม 2559) และมีการแพร่กระจายข้อมูลและข่าวสารค่อนข้างรวดเร็วและทันต่อกระแสที่เกิดขึ้น  
นักศึกษาท่านหนึ่งเล่าว่ามักจะอ่านข้อมูลที่มีอยู่ใน”เฟซบุ๊ก เพ่ือติดตามเรื่องราวของตัวเองและชีวิตเพ่ือนๆ 
แล้วก็อ่านข่าวที่ถูกแชร์มาเพ่ือให้ตามทันกับกระแสและสถานการณ์บ้านเมืองค่ะ” (ณพล, สัมภาษณ์,          
31 ตุลาคม 2559) นักธุรกิจท่านหนึ่งกล่าวในทิศทางเดียวกัน 
 ผมเอาใว้ส่องข่าวในปัจจุบันตามเพจใหญ่ๆต่างๆเช่นเพจ Drama-Addict สถานการณ์บ้านเมืองใน
 ปัจจุบัน ข่าวจากเฟซบุ๊ก ก็อัพเดทเร็วกว่าหนังสือพิมพ์ซะอีก เวลาใช้แชทเล่นเกม หรือเรียกคน
รวม ปาร์ตี้ เหมาะส าหรับเรียกเพ่ือน ส่วนกลุ่มเฟสเอาไว้ลงข้อมูลให้ทุกๆคนมาอ่านเรื่อยๆ                 
มีก าหนดการที ่ แน่นอน (วุธ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2559) 
 การติดตามข้อมูลในสื่อสังคมจะท าให้สามารถติดตามกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมได้ทันและเป็นคนที่
ไม่ตกกระแสตามที่พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ท่านหนึ่งกล่าว  
 ดูรายการต่างๆ ผ่าน YouTube ค่ะ เพราะสามารถดูย้อนหลังได้ เช่น ละคร รายการตลก เพลง 
 ช่วงเวลาที่ดูจะเป็นตอนพักงานและหลังเลิกงานค่ะ ใช้ Facebook ด้วยค่ะ ใช้เยอะมากประมาณ 
4-5  ชั่วโมงต่อวัน ส่วนมากจะใช้ดูรายการสดอย่างเช่นกีฬา หรือ ข่าวสารต่างๆที่อัพเดตในแต่ละวัน 
กลัวพลาดและตกข่าวค่ะ (รดา, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 
 นอกจากการติดตามกระแสแล้ว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นประชากรกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นยังแบ่งปัน
ข้อมูลผ่านสื่อสังคมของตนเอง เพ่ือให้เพ่ือนและคนใกล้ชิดติดตามกระแสได้ทราบถึงกระแสด้วย
เช่นเดียวกัน ดังค าให้สัมภาษณ์ด้านล่าง 

 “ส่วนมากจะใช้ Facebook หาข่าวสารรวมถึง content ด้านเทรนด์การออกแบบ กระแสสังคม 
และคุย กับเพ่ือน” (ธิติ, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2559) 

 “Facebook ใช้คุยไร้สาระกับงานต่างประเทศ คุยเรื่องของกิน ถ่ายภาพ คุยการเมือง  คุ้ยหาข่าว
รอบ โลก คุยและอ่าน” (สุวิทย์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 
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  “Facebook ไว้อ่านความเคลื่อนไหว พวกข่าวตามกระแสต่างๆ หรือบางทีก็เลือกดูเพจที่เรา
สนใจ ณ ตอนนั้น .. เรื่องแชร์ เวลามีคนแชร์อะไร ถ้าโดนจริงๆ นาถึงจะแชร์ต่อค่ะ” (ชินา, สัมภาษณ์, 31 
ตุลาคม  2559) 

 “แชร์ข้อความแบบข่าวระหว่างเพ่ือนประมาณ 1-3 ครั้งเองคะ” (แพน, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 
2559) 

 “ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอน 7:00 - 21:00 น่าจะเรียกว่านึกอะไรไม่ออก ก็เปิดค้างที่หน้าจอเฟ
ซบุ๊ก ยาว เลย เพ่ือแชร์อัพเดทข่าวกับกระแสโซเชียลตามที่มีในวงสนทนา  ส่วนใหญ่จะตามเพจที่
เป็นนักวาดภาพ  เกมแล้วก็แชทออนไลน์กับเพ่ือนที่เล่นเกมและวาดรูป ส่วนใหญ่คือ retweet แชร์เฉยๆ 
แชทแทบไม่มี”  (เบนซ์, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน 2559) 

 “แค่เฟซกับทวิต แล้วก็ line น่าจะ 6 ชม มีสลับบ้าง ต่อเนื่องช่วงหลังเลิกงาน ใช้งานตั้งแต่ 1 ทุ่ม
เป็นต้น ไป เพ่ือแชทและแชร์อะไรที่น่าสนใจ ติดตามอ่านดราม่า ทวีต ส่องดูรูป” (ทิต, สัมภาษณ์, 4 
 พฤศจิกายน 2559) 

 “แชร์ครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคลิปวิดีโอในยูทูป ถ้ายูทูปก็ดูวันละ 2-3 ชั่วโมงต่อครั้ง แต่ถ้าวัน
ไหนมี เวลาว่างก็จะดูมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อครั้งครับ” (วิช, สัมภาษณ์,  2 พฤศจิกายน 2559) 
การติดตามผู้มีชื่อเสียง 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 8 คน จาก 40 คน ใช้สื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊ก  (Facebook) และทวิตเตอร์ 
(Twitter) เพ่ือติดตามข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับผู้มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ เช่น นักร้อง นักแสดง และ
นักฟุตบอล  

 มี  Facebook ก็ถ้าว่างหรือหลังเลิกงานจะเล่นตลอดครับ ไว้อ่านข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง 
ฟุตบอล เรื่องกราฟิก ข่าวหนัง ตลกข าขัน รูปสาวๆ ดูสินค้า เรื่องจักรยาน มอเตอร์ไซค์ ความเคลื่อนไหว
ของ เพ่ือน ig ไว้ดูความเคลื่อนไหวของเพ่ือน ดารา นักฟุตบอล” (วง, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

  ที่เล่นประจ านะ เฟซบุ๊ก  อินสตาแกรม กะเกาทอค คือเล่นเรื่อยๆที่ว่าง รวมทั้งเล่นอินเตอร์เนตก็
น่าจะมากกว่า 4 ชมต่อวัน จะดูวีดีโอและพูดคุยกับเพ่ือน เวลาทั้งหมดจริงๆ คือการติดตามชีวิตของคน
ดังที่เราชื่นชอบ ดูไปเรื่อย แชร์วีดีโอ เวลาที่หมดไปเยอะไม่ใช่การคุยกับเพ่ือน” (สุจิกานต์, สัมภาษณ์, 24 
ตุลาคม 2559) 

 Facebook ใช้มากกว่า 10 ชมต่อวัน เพ่ืออ่านข่าวสารประจ าวัน ติดตามความเคลื่อนไหวเพจ
ต่างๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือนๆ โพสรูปบ้าง แชร์เรื่องที่เราสนใจค่ะ IG ดูความเคลื่อนไหวดารา 
ตามข่าวมากกว่าค่ะ โดยเฉพาะข่าวที่เป็นกระแส และเห็นความเคลื่อนไหวเพ่ือนก็จาก news feed ไม่ได้
เข้าเจาะจงไปท่ีเฟสเพื่อนคนนั้นเลย (ขนิษ, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2559) 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

 มี Account Facebook เพ่ืออ่านข่าวสารครับ ใช้เวลาน่าจะหลายชั่วโมง ถ้าถูกใจข่าวสารใดหรือ
 เนื้อหาใดก็แชร์บ้างครับ ข่าวสารเกี่ยวกับหนังหรือซ๊รี่ย์ที่ก าลังจะมาครับ ถ้าเป็นเรื่องตามกระแส 
ผมจะใช้วิธีเลื่อน New Feed เรื่อยๆ ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องใด ถ้ามันน่าสนใจก็เข้าไปอ่านเพ่ิม”         
(พี,  สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2559) 

 “ใช้ Facebook เพ่ือส่องรูปติ่งเกาหลี ดูรูปพวกศิลปะ อ่านกลอนภาษาอังกฤษ” (ณัญ, สัมภาษณ์
,  4 พฤศจิกายน 2559) 

 

 ใช้เวลาใน Facebook ประมาณวันละ 12 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะใช้อ่านข่าวสารบ้านเมือง ดูคลิป
หรือภาพสัตว์เลี้ยงตามแฟนเพจ การ์ตูนแก๊ก และนักเขียนที่ชอบ ใช้ Twitter เพ่ือ ดูรูปของศิลปินที่ชอบ” 
 (วสุ, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน 2559) 

 “มี Twitter เอาไว้ตามอ่านข่าวบันเทิง ตามดาราที่ชอบ” (อัง, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน 2559) 

 “ส่วนใหญ่แล้วออนไลน์ผ่าน Facebook นานสุดประมาณ 4 ชั่วโมง แบบนั่งอยู่ตลอดไม่ได้ไปไหน 
ส่วนใหญ่จะดูแฟชั่น บันเทิงต่างประเทศ ข่าวสารต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ตามศิลปินที่ชอบ เช่น Katy 
 Perry มีเพจหลัก ว่ามีกิจกรรมที่ไหนอย่างไร” (แพรว, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2559) 

ติดตามข่าวสารการตลาด 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 6 คน จาก 40 คน ใช้เฟซบุค (Facebook) เพ่ือติดตามข่าวสารทางด้าน
การตลาดทั้งการค้นหาสินค้าออนไลน์ โปรโมชั่นร้านค้า และเทคโนโลยี ดังบทสัมภาษณ์ด้านล่าง 

  ใช้ Facebook เพ่ือค้นหาและสมัครรับโปรโมชันของแต่ละร้านค้าส่วนมากจะใช้เวลาไปกับเฟซบุ๊ก 
นานที่สุดครั้งละ 3-4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ตลอดทั้งวัน มีช่วงพักเฉพาะตอนท างานไม่เกินชั่วโมง แต่ส่วน
ใหญ่ก็จะเปิดออนทิ้งไว้ (วิช, สัมภาษณ์,  2 พฤศจิกายน 2559) 

 อินสตาแกรมส่วนใหญ่จะเลือกค้นหาร้านค้าที่เราติดตามเลย ว่าอัพเดทสินค้าอะไรใหม่ๆบ้าง ส่วน
ใหญ่ก็ติดตามใน FB เรื่องความสวยความงามค่ะ” (ชาพร, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

 ใช้เวลา 3ชั่วโมงต่อวันค่ะ ดู Facebook คนอ่ืน ช้อปปิ้งเสื้อผ้าในอินสตาแกรม ประมาณนี้ค่ะ ทุก
วันต้องใช้ทุกสื่อก่อนนอนค่ะ บางทีปิดไฟหลับตาไปแล้วยังนึกข้ึนได้ ส่องเฟสต่ออีกหน่อยดีกว่าก็เอาเฟสมา
เลื่อนๆดูทั้งท่ีจริงๆพึ่งดูไป” (บุญญา, สัมภาษณ์,  31 ตุลาคม 2559) 

 “ใช้ Facebook คุยกับเพ่ือนบ้าง แต่เน้นอัพเดตข่าวสารบ้านเมือง บันเทิง ความสวยงาม 
นิตยสาร ออนไลน์ Cleo บทความ how to ไอจีใช้ดูรูปสวยๆ เป็นแรงบันดาลใจ” (ณัฏฐณิชา, สัมภาษณ์, 
31 ตุลาคม 2559) 



 
90 

 “มี Account ของ Facebook, YouTube, IG, Twitter, Line, LinkedIn ครับ ส่วนใหญ่จะเวลา
กับ Facebook 5 - 6 ชม. ส่วนใหญ่จะติดตามข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี การตลาด ข่าวสารทั่วไปรองลงมา
ครับ แชร์ต่อด้วยอ่ะครับ ส่วนใหญ่จะส่งในแชท” (คริท, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2559) 

 ถ้าออนไลน์ในโน้ตบุค เฟซบุ๊ก  จะออนเกินสองชั่วโมงค่ะ ส่องเพ่ือน อ่านข่าวออนไลน์  ซื้อของ
ด้วยเวลาที่เจอเพจที่ขายของ แชท กับเพ่ือนด้วย ส่องเพ่ือนประมาน ครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงค่ะ อ่านข่าวก้อ 
40 นาที ส่วนแชทกับเพ่ือน ก้อ 10 นาทีขึ้นไป ซื้อของก็ 30 นาที  มีความอยากรู้เรื่องคนอ่ืน (สุชาดา, 
 สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 
งานอดิเรก 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 5 คน จาก 40 คนรายงานว่าใช้เวลานั่งอยู่หน้าจอเพ่ือเล่นเกมและติดต่อสื่อสาร
กับเพ่ือนที่เล่นเกมออนไลน์ด้วยกันผ่านเฟซบุ๊ก และแอพพลิเคชั่นเกม การเล่นเกมแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ เกมแบบเล่นคนเดียว และเกมที่เล่นร่วมกับผู้อ่ืน  ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่ามีผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพียงหนึ่ง
ท่านที่รายงานว่าเล่นเกมประเภททีเล่นคนเดียว “เล่น ps และ steam ที่ใช้เฉพาะความบันเทิงเล่นเกม
ครับ เฉลี่ยประมาณสี่ชั่วโมงในวันเสาร์อาทิตย์ และสองชั่วโมงวันธรรมดาครับ ส่วนใหญ่เปนเกมที่เล่นคน
เดียวครับ” (ชิน, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2559) 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่านอ่ืนเล่นเกมประเภทที่ต้องเข้าสังคม มีการติดต่อสื่อสารและแบ่งปันสิ่งของ
ผ่านเกม นักศึกษาท่านหนึ่งอธิบายเรื่องการเล่นเกมแบบสังคมอย่างละเอียด 
 เล่นเกมประเภท Massive Multiplayer Online Role-Playing Game [MMORPG] ส่วนมาก
จะเน้นเป็นสังคม ตั้งเป็นสมาคมพูดคุยกัน มีค้าขายแลกเปลี่ยนซื้อขายของ เราได้ไปช่วยเพ่ือนๆหาไอเท็ม 
หรือไปช่วยกันเก็บเงินซื้อไอเท็ม ส่วนอีกแนว  Multiplayer online battle arena [MOBA] อันนี้จะเล่น
การวางแผนล้วนๆเลยค่ะ เพราะจะเล่นกันเป็นทีม 5vs5 ในคอมค่ะ” (ณพล, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 
2559)  
 นอกจากการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนสิ่งของผ่านแอพพลิเคชั่นเกมแล้ว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังมีการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมผ่านชุมชนสังคมออนไลน์ในเฟซบุคอีกด้วยเช่นกัน 

 “เล่นเกมผ่านโทรศัพท์ 2 เกม มี DA กับ Fate go ออนไลน์มี GW2 กับ lol นอกจากนี้ยังมีการ
คุยกันนอกเกมและกระทู้ถามตอบ” (ทิต, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน  2559) 

 “ถ้ามีเกมที่เล่นอยู่ก็จะไปเข้าคอมมิวนิตี้ แชทแชร์ข้อมูลโพสข้อมูลแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม เกมที่
เล่นมือถือก็ Cookie run / Digimon Linkz เกม pc ก็ Dead by Daylight / Dota 2” (วสุ, สัมภาษณ์,  
4 พฤศจิกายน 2559) 

 “แชทกับกลุ่มเพ่ือนที่เล่นเกม เรื่องเกม ข้อมูลเกม หรือบางที่ก็คุยใน Facebook แล้วแต่ว่าเล่น
เกมอะไร อย่าง พวกเกมวางแผนต่อสู้ก็คุยในเกมด้วย” (วุธ, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน 2559) 
 



 

 
91 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

การรับรู้ความสามารถของประชากรกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่นในการจ ากัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
สังคม 

ผู้วิจัยแบ่งค าถามในประเด็นการรับรู้ความสามารถของประชากรกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่นในการจ ากัด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่ (1) ระยะเวลาที่สามารถหยุดใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคม (2) ความรู้สึกถึงการไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมและ (3) เหตุผลที่ไม่
สามารถจ ากัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม 
 ระยะเวลาที่สามารถหยุดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมากกว่าครึ่งสามารถจ ากัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้มากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป อย่างไรก็ดีมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 11 คน จาก 40 คนที่
รายงานว่าไม่สามารถขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมได้เลย  
 ความรู้สึกถึงการไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพียง 6 คนเท่านั้นที่
ระบุความรู้สึกเชิงบวก เช่น “ไม่เป็นไร” “เดี๋ยวค่อยว่ากัน” “ไม่ใส่ใจ” “ไม่เป็นไร” “สบายมาก” “เฉยๆ” 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกือบทั้งหมด (33 คน จาก 40 คน) แสดงความรู้สึกเชิงลบเมื่อเกิดปัญหาบางอย่างที่ท าให้
ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมทั้งในลักษณะของค าแสดงอารมณ์ การขาดปัจจัยในการด าเนิน
ชีวิต ค าอุทานและอ่ืนๆ (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 

แสดงลักษณะและค านิยามที่แสดงความรู้สึกเมื่อขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม 

ลักษณะ ค านิยาม 

ค าแสดงอารมณ์ “หดหู่” “ร้อนรน” “โหยหา” “ว่างเปล่า” “หงุดหงิด” “อึดอัด” “กระสับกระส่าย” 

“เซ็ง” “ระแวง” “กังวล” “นอย” “หวิวสันหลัง” “มืดมิด” “โลกมืด” 

การขาดปัจจัยในการด าเนิน

ชีวิต 

“ขาดอวัยวะ” “ขาดปัจจัยที่ 5” “ติดต่อได้อุ่นใจกว่า” “ขาดส่วนส าคัญในชีวิตไป” 

“ส่วนหนึ่งของการสื่อสารในชีวิตขาดหายไป” 

ค าอุทาน “อ่าวเห้ย!!” “ไม่!” “ชิบหาย!” “ช่างมัน!” 

อ่ืนๆ “เวลาหยุด” “จบกันชีวิต” “ตกข่าว” “เรื่องใหญ่” “อยู่คนเดียวบนโลก” “ท างาน

ยาก” “ชีวิตพัง” “ชีวิตหยุดนิ่ง” “ตกงาน” 

 
 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญไม่สามารถจ ากัดเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมได้
พบว่า สาเหตุหลักคือ ปัญหาการท างาน รองลงมาคือ ปัญหาขาดการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน และล าดับ
สุดท้ายคือ ปัญหาการกลัวตกกระแสข่าวสารสังคม 
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  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกือบครึ่งหนึ่ง (16 คน จาก 40 คน) ระบุว่า ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่นไลน์ เฟ
ซบุ๊กและโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ดังนั้นจึงมีความกังวลเรื่องการขาด
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามากท่ีสุด และเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร 
หากไม่มีใช้จะรู้สึกว่าถูกสังคมกดดันว่าเป็นผู้ที่ท าให้การท างานล่าช้า ในกรณีของนักธุรกิจ เชื่อว่าตนเองจะ
ขาดโอกาสทางการขายหากไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้ากล่าว “ติดมือถือค่ะ 
ห้ามลืมมือถือ ห้ามห่างจากตัวเกิน 30 นาที เพราะต้องติดต่อกับลูกค้าค่ะ ถ้าตอบช้าเกิน 1 ชม จะท าให้
โอกาสการขายลดลง รวมถึงการอัพเดตงานกับหุ้นส่วนด้วยค่ะ” (ปิยะฉัตร, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 
ส าหรับพนักงานบริษัทส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ดังตัวอย่าง
ด้านล่าง 

 “ท างานล าบากค่ะเพราะว่าเป็นแอดมินเพจ” (กาญ, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2559) 

“ติดมาก กระสับกระส่าย addicted มั้งคะ แบบว่าขาดไม่ได้อ่ะ กลัวลูกค้าโทรมา” (ขนิษ, 
สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2559) 

  “แบตหมดไม่ได้อะครับกลัวลูกค้าติดต่อมา” (ชิน, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2559) 

 “อืมมมม ตายค่ะ เพราะงั้นเลยมี power bank และสายชาร์ตในกระเป๋าตลอด ถ้าวันท างาน
ออนไลน์ผ่านคอม เพราะลูกค้าตามงานในไลน์ด้วย ขาดได้เฉพาะตอนนอนเท่านั้น” (เพชร, 
สัมภาษณ์,  24 ตุลาคม 2559) 

“เคยมือถือพังหนึ่งครั้ง พนักงานที่ศูนย์บอกต้องทิ้งเครื่องใว้ ตอนนั้นซื้อใหม่เลยค่ะ เพราะต้อง
ท างานผ่านโทรศัพท์เยอะ เลยขาดไม่ได้จริงๆ รู้สึกว่ามีไว้อุ่นใจกว่า ต้องคุยกับลูกค้าตลอดเวลา” 
(บุญญา, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

 “ติดครับ ก็เช็คตลอด ขาดได้ครับ แต่ก็มีความกระวนกระวายใจ ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องมีงานทัก
เข้ามาหรือมีเพ่ือนทักเรื่องอะไรมาแล้วไม่ได้ตอบ รู้สึกกระวนกระวายเป็นพิเศษส่วนใหญ่ถ้างานเสร็จไม่มี
 ภาระงานก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีความจ าเป็น” (อนุรักษ,์ สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

 “ติดครับ ใช้เยอะมาก ผมจับธุรกิจส่วนตัวด้านความปลอดภัยในประเทศที่ประสบภัย เลยต้องหา
ข่าวให้ผู้รับงานตลอดเวลา พลาดไม่ได้” (สุวิทย์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

  “รู้สึกกระวนกระวายเหมือนกันค่ะ เพราะกลัวจะไม่ทันข่าวสารรวมถึงการติดต่อเรื่องงานด้วยค่ะ” 
(รดา, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

 “ไม่ได้ครับ รู้สึกกระวนกระวายกลัวใครไลน์มา ลูกค้าแก้ข่าว หรือใครจะติดต่อหาเราไม่ได้ต้องพก 

 Power bank ไปตลอดในกระเป๋า แบตหมด = ชีวิตพัง มากสุดไม่อยากเกิน 3 ครบ 3 ชม.นี่

 สุดๆ แล้ว” (วัชรพล, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2559) 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

 “กลัวมีคนติดต่อมาแล้วไม่ได้รับสาย หรือทักไลน์มาแล้วเปนเรื่องส าคัญครับ” (พี, สัมภาษณ์, 2 
 พฤศจิกายน 2559) 

  “ขาดจริงๆก็ได้ แต่จะระแวงเรื่องการติดต่อ กลัวมีเรื่องด่วนเข้า” (วุธ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 
2559)“แค่กังวลอย่างเดียวว่าจะมีใครโทรมาช่วงนั้นรึเปล่าแค่นั้น ติดเรื่องลูกค้าหลัก” (ทิต, สัมภาษณ์,  4 
พฤศจิกายน 2559) 

 การขาดการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนและคนใกล้ชิดเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถขาด
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมได้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (11 คน จาก 40 คน) ระบุว่า ไม่สามารถจ ากัดการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมได้เพราะกังวลเรื่องการขาดการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนและคนใกล้ชิด
เมื่อมีการนัดหมายหรือธุระส าคัญ 

 “ถ้าจะติดก็เพราะรอแชทจากใครบางคน เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะติดต่อเค้าได้อ่ะ ได้รู้ความ
 เคลื่อนไหวของเค้า ไม่เคยลืม หรือแบตหมด” (จิ๊ป, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

  “มือถือแบตหมด ติดต่อเพ่ือนไม่ได้หากนัดกันจะล าบาก” (วสุ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2559) 

   “ต้องใช้ ไม่งั้นติดต่อแฟนไม่ได้” (ณัญ, สัมภาษณ์,  4 พฤศจิกายน 2559) 

 “ถ้าโทรศัพท์แบตหมดจะกังวลนิดนึงกลัวติดต่อกับที่บ้าน เพ่ือนอะไรยังงี้ไม่ได้ เผื่อแม่มีอะไรโทร
มานัดเพ่ือนไว้แล้วต่อกันไม่ได้มากกว่า” (สิรีธร, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 
 ความกังวลว่าจะพลาดข่าวสารจากเพ่ือน และต้องการให้เพ่ือนได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ
ตนเองผ่านเฟซบุ๊ก เป็นสาเหตุหลักอีกประการหนึ่งที่ท าให้กลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นไม่สามารถจ ากัดการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ได้ เพราะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีชุมชนเพ่ือนของตนเองอยู่ ดังที่ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญสองท่านกล่าว  

 ขาดไม่ได้ค่ะ อึดอัดๆ รู้สึกสงสัยว่าจะมีใครคุยมาหรือเปล่า หรือพลาดข่าวสาร อะไรในกลุ่ม
เพ่ือนๆไหม หรือเวลา ไปเที่ยวไม่มีสัญญาณ มันก็อึดอัดเพราะอยากลงรูปค่ะ การอัพรูปเพ่ืออวดเพ่ือนๆ 
จะเป็นการแชร์ว่าเราแฮปปี้ ถ้าเพ่ือนกด Like เยอะ ก็รู้สึกว่าเรายังเป็นที่รัก มีตัวตนในสังคม มีแต่คนชื่น
ชอบ (ณัฏฐณิชา, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 

 ติด FB มากที่สุดค่ะ เพราะ FB เป็น Community ที่ใหญ่ที่สุดมีสังคมที่กว้างขวาง ตอบสนอง
ตัวเองได้ ได้ สามารถเห็นว่าเพ่ือนท าอะไร ถ้าแบตโทรศัพท์หมดต้องรีบออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
ติดต่อเพ่ือนได้ค่ะ Facebook เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารทั้งงานและเพ่ือน แต่เป็นเชิง
เพ่ือนมากกว่า (สุชาดา, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2559) 
 การกลัวตกกระแสถือเป็นสาเหตุส าคัญอีกประการที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นเน็ทเจนเนอเรชั่นรู้สึก
กังวลใจเมื่อถูกจ ากัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม (7 คน จาก 40 คน) เพราะจะท าให้ไม่
สามารถติดตามข่าวสารได้ดังที่ นักการตลาดออนไลน์ท่านหนึ่งกล่าว “หยุดใช้สื่อสังคมแล้วเหมือนไม่ค่อยรู้
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะครับ” (คริท, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2559) ทั้งนี้เฟซบุ๊กเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ท าให้ติดตามกระแสและข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว หากขาดการ
เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กก็จะตกกระแสและไม่สามารถต่อบทสนทนากับเพ่ือนได้ ดังที่นักข่าวท่านหนึ่งกล่าวใว้ 
 มันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง ไม่ได้ครับเพราะใช้ดูทุกสิ่งอย่าง เวลามีข่าวอะไรมาใหม่คน
พูดถึงเป็นกระแสก็จะรีบเปิดดูจากในมือถือทันทีว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไง เราจะได้เข้าใจที่เขาพูดกันอยู่ว่า
มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ แล้วก็มาคุยกะเพ่ือนเพราะส่วนใหญ่ข่าวที่ได้รับจะมาจาก Facebook เป็นที่แรก 
บางครั้งไม่ได้เข้า Facebook แค่ครึ่งวัน เพ่ือนพูดถึงเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรกันแน่ กระแส
ทุกสิ่งอย่างมันเร็วมาก (วิช, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2559) 
อภิปรำยผล 
 พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมของการก าหนดซึ่งกันและกัน (Triadic 
Reciprocal Determinism) ระหว่าง (1) ปัจจัยด้านพฤติกรรม (2) ปัจจัยด้านความคิดและปัจจัยส่วน
บุคคล และ (3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Bandura, 1989 ) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับค าอธิบาย
ดังกล่าว พบว่าพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในกลุ่ม
เน็ทเจนเนอเรชั่นเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านการประกอบอาชีพและปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
อิทธิพลจากสังคมและเพ่ือนที่ก่อให้เกิดความต้องการติดตามกระแสสังคมที่เอ้ือประโยชน์ในการเกิด
พฤติกรรมติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลกับเพ่ือน และปัจจัยทั้งพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ
ปัจจัยด้านความคิด คือ การมีความสามารถจ ากัดตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมได้ใน
ระดับต่ า  
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการประกอบอาชีพส่งผลกระทบส าคัญต่อพฤติกรรมแน่นิ่งของประชากร
กลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่น ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานด้านเอกสารและการ
ออกแบบ และใช้สื่อสังคมเช่น ไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ก  (Facebook) เพ่ือติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน
และลูกค้า และพินเทอเรสต์ (Pinterest) เป็นแหล่งอ้างอิงในการท างานจะเกิดพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่ง
ท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Stamatakis et al. (2014) ที่พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบอาชีพท าให้ประชากรวัย
แรงงานจ านวนมากมีพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือนอนเพ่ือใช้เวลาหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Saidj et al., 
2015)  
 อิทธิพลจากสังคมและเพ่ือนถือเป็นปัจจัยส าคัญประการที่ 2 ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมแน่นิ่งจากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นนั่งหรือเอนกายใช้สื่อสังคม 
เช่น เฟซบุ๊ก  (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นเวลานานเพ่ือติดตามข่าวสารด้านสังคม ด้าน
ความบันเทิง ด้านการตลาด และด้านงานอดิเรกเพ่ือให้ทันต่อกระแสสังคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือน
แบบออนไลน์ เพ่ือนในชีวิตจริงและคนใกล้ชิด เช่น เฟซบุ๊ก  (Facebook) ผลการวิจัยนี้ถือเป็นข้อค้นพบ
ส าคัญที่แตกต่างจากงานวิจัยอ่ืนที่พบว่าเครือข่ายเพ่ือนท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิด
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

พฤติกรรมแน่นิ่ง (Deliens et al., 2015; Sawka et al., 2013) อย่างไรก็แรงจูงใจจากการติดตามกระแส
สังคมก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากเพ่ือนที่ท าให้กลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นเกิดพฤติกรรม
แน่นิ่งจากการนั่งและเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มเน็ทเจนเนอ
เรชั่นมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์ในระดับสูงและต้องการใช้งานบล๊อกและวิกิพีเดียเพ่ือการแบ่งปั น
ข้อมูลและสร้างเครือข่ายสังคม เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการเรียนรู้ข้อมูล  
(Sandars & Morrison, 2007)   

เมื่อพิจารณาถึงการรับรู้ความสามารถของกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นในการจ ากัดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจัยนี้พบว่ากลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นมีการรับรู้ความสามารถในการจ ากัดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมในระดับต่ า และเกิดความรู้สึกเชิงลบเมื่อไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสังคม ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีความกังวลต่อปัญหาด้านการท างานเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทาง
หลักในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพ่ือน คนใกล้ชิด และกังวลถึงปัญหาการตกกระแสและไม่สามารถต่อ
บทสนทนากับเพ่ือนได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีปัญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) ที่
กล่าวใว้เบื้องต้นว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อความคิดของบุคคล (Bandura, 1989 )  ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมท าให้กลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมเป็นปัจจัยส าคัญใน
การด าเนินชีวิต แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมเป็นจุดศูนย์กลาง
และคาดหวังในการใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสาร และการติดตามข่าวสาร (Price Water 
House Coopers, 2012) ความคิดดังกล่าวเป็นตัวก าหนดให้ท าให้กลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่นไม่สามารถจ ากัด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้และมีพฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสังคม (ภาพท่ี 3)  
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ภาพที่ 3. แสดงผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจ าแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยส่วนบุคคลและ

ความคิด และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรลดพฤติกรรมแน่นิ่ง 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและด้านการปฏิบัติเพ่ือลดพฤติกรรม
แน่นิ่งจากการนั่งหรือเอนกายเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่น ดังนี้  

พฤติกรรมแน่นิง่จากการน่ังหรือนอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสังคม 
 

“ต้ังแต่ต่ืนนอนจนถึงเข้านอน 7:00 - 21:00 นึกอะไรไม่ออกก ็เปิดค้างท่ีหน้าจอ 

เฟซบุ๊กยาวเลย” 

ปัจจัยด้านความคิด 

การประกอบอาชีพ  “ห้ามลืมมือถือ เพราะต้องติดต่อกับลูกค้าค่ะ 
ถ้าตอบช้าเกิน 1 ชม จะท าให้โอกาสการขายลดลง รวมถึงการอัพเดท
งานกับหุ้นส่วนด้วยค่ะ” 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การประกอบอาชีพ  
เอกสาร“เวลาท างานจะจะใช้คอมพิวเตอร์ และน่ังตลอดเวลา โดย
ท างานต้ังแต่ 9 โมง ถึงหน่ึงทุ่ม ส่วนใหญ่จัดท าบัญชี”  
กราฟฟิก“ผมน่ังท างานท้ังหมดโดยใช้ MacBook หมดเลยครับ ตัด
ต่อ กราฟฟิก ออกแบบ รวมถึงหา Reference ต่างๆ แล้วก็ส่งงานทาง
ไลน์ (Line)” 
ติดต่อสื่อสาร “ไลน์น่ีเล่น 10-14 ชม. เลยค่ะ เพราะว่าใช้คุยงานด้วย 
มีกลุ่มเยอะมาก แค่ท่ีท างานก็เกิน 10 แล้วค่ะ เพราะติดต่องานหลาย
อย่างก็ต้องคุยแยกกลุ่มกัน”  
 

การติดตามกระแสสังคม “ผมใช้ไว้อพัเดทเรื่องต่างๆ เพื่อให้ทัน

กระแสไวรัลท่ีมีท่ัวไปในเฟซบุก๊ ” 

ความบันเทิง “ใช้ Facebook เพื่อส่องรูปต่ิงเกาหลี ดูรูปพวกศิลปะ 
อ่านกลอนภาษาอังกฤษ”  
การตลาด อินสตาแกรมส่วนใหญ่จะเอาใว้อัพเดทสินค้าใหม่ๆและ
ติดตามใน FB เรื่องความสวยความงามค่ะ”  
 

เพื่อนและคนใกล้ชิด “เหงา ขาดไม่ได้ค่ะ อึดอัดๆ รู้สึกสงสยัว่า 
พลาดข่าวสาร อะไรในกลุ่มเพื่อนๆมั้ย” 
กระแสสังคม “มันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึง ไมไ่ด้ครับ เวลามี
ข่าวอะไรมาใหม่คนพูดถงึเป็นกระแสก็จะรบีเปิดดูจากในมือถือทันที
จะได้เข้าใจท่ีเขาพูดกันอยู่วา่มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่” 

การรับรู้ความสามารถตนเองในการจ ากัดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคม 

 

ปัจจัยดา้นบุคคลและความคดิ ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อม 
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การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

ข้อเสนอแนะด้ำนกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งต่อไปควรด าเนินการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้กิจกรรมสอดแทรกในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม กิจกรรมที่ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ื อลด
พฤติกรรมแน่นิ่งจากการนั่งหรือนอนเพื่อใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมในกลุ่มเน็ทเจนเนอเรชั่น 
ข้อเสนอแนะด้ำนกำรปฏิบัติ 

1. ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล เอกชนและประชาสังคมควรร่วมมือกันจัดท าคู่มือเพ่ือลดพฤติกรรม
แน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมในสถานที่ท างาน พร้อมทั้งก าหนดนโยบายในการจัด
ภูมิทัศน์ในสถานที่ท างานให้มีพ้ืนที่ผ่อนคลายและปราศจากเทคโนโลยี 
 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถตนเอง  (Self-
efficacy) ในการจ ากัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม เช่น โปรแกรมการเพ่ิมทักษะการก ากับ
ตนเอง เช่น การมีวินัยในตนเอง (Self-discipline) และการจัดการด้านเวลาเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม 

บรรณำนุกรม 

ภำษำอังกฤษ 

Bandura, A. (1989 ). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child 
development. Vol. 6. Six theories of child development  Greenwich, CT JAI Press. 

Bandura, A. (1994). Self‐efficacy: Wiley Online Library. 
Chen, S.-M., Liu, M.-F., Cook, J., Bass, S., & Lo, S. K. (2009). Sedentary lifestyle as a risk 

factor for low back pain: a systematic review. International archives of 
occupational and environmental health, 82(7), 797-806.  

Cisco. (2011). Cisco Connected World Technology Report: Cisco  
Costigan, S. A., Barnett, L., Plotnikoff, R. C., & Lubans, D. R. (2013). The health indicators 

associated with screen-based sedentary behavior among adolescent girls: a 
systematic review. Journal of Adolescent Health, 52(4), 382-392.  

Deliens, T., Deforche, B., De Bourdeaudhuij, I., & Clarys, P. (2015). Determinants of 
physical activity and sedentary behaviour in university students: a qualitative 
study using focus group discussions. BMC Public Health, 15(1), 201. doi: 
10.1186/s12889-015-1553-4 

Department of Health. (2014). Australia's physical activity and sedentary behaviour 
guidelines. Canberra: Department of Health, Australian Government. 



 
98 

IJmker, S., Huysmans, M., Blatter, B. M., van der Beek, A. J., van Mechelen, W., & Bongers, 
P. M. (2006). Should office workers spend fewer hours at their computer? A 
systematic review of the literature. Occupational and Environmental Medicine.  

ITU. (2014). Measuring the Information Society Geneva: International Telecommunication 
Union. 

Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online Social Networking and Addiction—A Review of 
the Psychological Literature. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 8(9), 3528-3552. doi: 10.3390/ijerph8093528 

Marks, J., de la Haye, K., Barnett, L. M., & Allender, S. (2015). Friendship network 
characteristics are associated with physical activity and sedentary behavior in 
early adolescence. Plos One, 10(12), e0145344.  

Palfrey, J. G., & Gasser, U. (2013). Born Digital: Understanding the First Generation of 
Digital Natives: Basic Books. 

Pornpun Prajaknate. (2016). Information Communication Technology Based Sedentary 
Behavior (In Thai). Journal of Communication Arts, 34(1), 87-106.  

Price Water House Coopers. (2012). The power of the net generation: Price Water House 
Coopers International Limited. 

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data: SAGE 
Publications. 

Saidj, M., Menai, M., Charreire, H., Weber, C., Enaux, C., Aadahl, M., . . . Oppert, J. -M. 
(2015). Descriptive study of sedentary behaviours in 35,444 French working adults: 
cross-sectional findings from the ACTI-Cites study. BMC Public Health, 15(1), 379.  

Sandars, J., & Morrison, C. (2007). What is the Net Generation? The challenge for future 
medical education. Medical Teacher, 29(2/3), 85-88. doi: 
10.1080/01421590601176380 

Sawka, K. J., McCormack, G. R., Nettel-Aguirre, A., Hawe, P., & Doyle-Baker, P. K. (2013). 
Friendship networks and physical activity and sedentary behavior among youth: a 
systematized review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity, 10(1), 130. doi: 10.1186/1479-5868-10-130 

Sedentary Behaviour Research Network. (2012). Letter to the editor: standardized use of 
the terms ‘sedentary’ and ‘sedentary behaviours’. . Applied Physiology, Nutrition, 
and Metabolism, 37, 540-542.  



 

 
99 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

Seidman, I. (2013). Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in 
Education and the Social Sciences: Teachers College Press. 

Stamatakis, E., Coombs, N., Rowlands, A., Shelton, N., & Hillsdon, M. (2014). Objectively-
assessed and self-reported sedentary time in relation to multiple socioeconomic 
status indicators among adults in England: a cross-sectional study. BMJ Open, 
4(11). doi: 10.1136/bmjopen-2014-006034 

Tapscott, D. (2008). Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World: 
McGraw-Hill Education. 

Tettegah, S., & Huang, W. D. (2015). Emotions, Technology, and Digital Games: Elsevier 
Science. 

Thyer, B. (2010). The Handbook of Social Work Research Methods: SAGE Publications. 
Wærsted, M., Hanvold, T. N., & Veiersted, K. B. (2010). Computer work and 

musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: a systematic review. 
BMC musculoskeletal disorders, 11(1), 1.  

Zhang, J., Brackbill, D., Yang, S., & Centola, D. (2015). Efficacy and causal mechanism of 
an online social media intervention to increase physical activity: Results of a 
randomized controlled trial. Preventive Medicine Reports, 2, 651-657. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pmedr.2015.08.005 

ภำษำไทย 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม. 

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
บุหงา ชัยสุวรรณ และพรพรรณ ประจักษ์เนตร. (2014). พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ในกลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่า 

10-19 ปี. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมวิทยุและ
สื่อเพ่ือเด็กและเยาวชน. 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร. (2559). พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มเน็ทเจนเนอ
เรชั่น. วารสารนิเทศศาสตร์, ปีที่ 34(ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึงเมษายน), 87-106.  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2558). การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 

 
 
 



 
100 

 



 

 
101 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

 

ณพล  ผลากรกุล10 

บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.11 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประเภท

เฟซบุ๊ก และสร้างแนวทางสร้างการรู้เท่าทันสื่อต่อโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประเภทเฟซบุ๊ก ด้วย

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) 

จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดจ านวน 15 คนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการผลิต

สื่อโฆษณา กลุ่มตัวแทนผู้บริโภคและเฝ้าระวังสื่อ และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อมวลชน โดยผลการวิจัยพบ

ดังนี้ 

 (1) สภาวะปัญหาต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กแบ่ง
ออกเป็น (1.1) สภาวะปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณา (1.2) สภาวะปัญหาของกลุ่ม
คนที่ผลิตโฆษณาขาดความรับผิดชอบ (1.3) ปัญหาในการสร้างค่านิยม 
 (2) ประเภทของการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กท่ีมีปัญหา และผลกระทบต่อผู้บริโภค คือ 
โฆษณาท่ีมแีหล่งที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และแหล่งที่มาประเภทบุคคล 
 (3) ปัญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรม ที่ควบคุมผู้ผลิตสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมแบ่ง

ออกเป็น (3.1) ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย (3.2) การขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ 

และจริยธรรมของผู้ผลิตโฆษณา (3.3) การใช้กฎหมาย หรือจริยธรรมที่ไม่ได้ผล  

 (4) พฤติกรรมการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ละเมิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมต่อ

จรรยาบรรณ และจริยธรรมที่แบ่งออกเป็น (4.1) พฤติกรรมการโฆษณาสินค้าที่ไม่สามารถโฆษณาได้ในสื่อ

หลัก (4.2) การโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง (4.3) โฆษณาสินค้าที่ผิดกฏหมาย 

                                                           
10 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
11 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ผลกระทบจำกโฆษณำบนเฟซบุ๊ก และแนวทำงกำรรู้เท่ำทันสื่อโฆษณำ 

บนเฟซบุ๊ก 
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 (5) แนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนสื่อสังคม หรือกระบวนการที่ผู้รับสารต้องสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ 1) แยกแยะความเป็นโฆษณา 2) รับชมเนื้อหาในครบถ้วน 3) ไตร่ตรองความเป็นจริง    
4) รับรู้จุดประสงค์ 5) ตรวจสอบแหล่งที่มา 6) หาข้อมูลเพ่ิมเติม 7) เช็คความคิดเห็น 8) ตระหนักถึงการ
กดไลค์ และแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการส่งต่อ 9) ใช้ข้อความที่เป็นจริงในการแชร์ 

Abstract 

 This research aims to study the effect of facebook advertising for the conduct of 

consumer life and to create the media literacy guideline for Facebook Advertising by in-

depth interview technique from three groups: a group of media agency, a group of media 

academician and a group of media watcher, totally 15 key informants. 

 The research results are as follows; 

(1) The problem and negative effect about advertising on facebook, (1.1) The 

problem about the advertise realize from consumer. (1.2) The irresponsible from 

advertising creator. (1.3) The problem about popularity. 

(2) The type of Advertising which starting the problem and negative effect for 
consumer are created by sub-entrepreneurs and influencer 

 (3) The problem about the laws, ethics and morality of advertising, As we 
received. (3.1) The Problem about the laws enforcement. (3.2) The lack of knowledge 
about the laws, ethics and morality of advertising. (3.3) The ineffective about laws and 
ethics of advertising. 

(4) The act in contravention of the laws behavior and the amiss ethics and 
morality behavior of advertising on facebook, As we received. (4.1) the advertising which 
cannot  broadcast on traditional media. (4.2) The overcame advertising. (4.3) The illegal 
product and service advertising 

 (5) The media literacy Guideline for Facebook Advertising, 1) The awareness of 
advertising 2) The entirely watched 3) The fact consideration  4) Perceiving of the 
advertising purpose  5) Checking the source of advertising 6) Searching for more 
information 7) Checking for comments of other consumers  8) Beware that the like and 
the comment function are sharing to public 9) Sharing the truely message. 

Keywords-  Effect of Facebook Advertising, media literacy, Guideline for Facebook 

Advertising Media literacy 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารข้อมูลถึงกันมากขึ้น ซึ่งในช่วงเริ่มแรก

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ มักใช้ในลักษณะของงานการสื่อสารระหว่างบุคคล ท าการสื่อสารกันระหว่าง

ตนเองกับคนรู้จักใกล้ตัว จากนั้นได้มีการขยายการประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้คน

อย่างกว้างขวาง (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์,2554) โดยที่สื่อสังคม (Social Media) นับได้ว่าเป็นรูปแบบการ

สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

และอัตราการเจริญเติบโตของการเข้าถึงระบบเข้าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประชาชน (บุหงา ชัย

สุวรรณ  , 2558) โดยปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึงประมาณร้อยละ 40 ของประชากรโลก การเติบโตอย่าง

รวดเร็วนี้เห็นได้จากสถิติของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีไม่ถึงร้อยละ 1 ของประชาชนทั้งโลกในปี พ.ศ. 2542 

ก่อนที่จะเพ่ิมสูงขึ้นมากถึง 10 เท่าในปี พ.ศ. 2556 โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตครบพันล้านคนแรกในปี พ.ศ. 

2548 ครบพันล้านคนที่สองในปี พ.ศ. 2553 และคาดว่าจะครบพันล้านคนที่สามปีให้หลัง 

 เมื่อพิจารณาในสื่อสังคมทั้งหมดThe Pew Research Center’s Internet Project แสดงให้

เห็นว่า ในปี ค.ศ. 2012 ถึงปี ค.ศ. 2013 เฟซบุ๊ก (Facebook) คือสื่อสังคมที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุดถึง

ร้อยละ 67 ในปี  ค.ศ. 2012 และร้อยละ 71 ในปี ค.ศ. 2013 จากจ านวนของผู้ใช้ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตทั่วโลก อันดับที่สองคือเว็บไซต์ ลิงค์อิน (Linkedin) ที่มีสถิติการเข้าใช้อยู่ที่ร้อยละ 20 ในปี 

ค.ศ. 2012 และร้อยละ 22 ในปี ค.ศ. 2013 รองลงมาคือ Pinterest Twitter และ Instagram ตามล าดับ 

ในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน จากผลส ารวจของ สพธอ. (2557) พบว่า เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ยอด

นิยม 3 อันดับจากจ านวนผู้เข้าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งหมด ได้แก่ เฟซบุ๊ก 

(Facebook) คือร้อยละ 93.7 ไลน์ (Line) คือร้อยละ 86.8 และ กูเกิ้ล พลัส (Google Plus) คือร้อยละ 

34.6 ตามล าดับ 

ด้วยความนิยมของสื่อออนไลน์ดังข้อมูลข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก

ส่งผลให้การสื่อสารการตลาดในระบบดังกล่าวมีอัตราที่เพ่ิงสูงขึ้น บริษัทวิจัยนีลสันประเทศไทย (Nielsen 

Thailand) รายงานงบประมาณโฆษณาผ่านสื่อต่างๆในช่วงปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงธันวาคม

ซึ่งมีมูลค่ารวม 102,346 ล้านบาท พบว่า สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อเคลื่อนที่เท่านั้นที่มีแนวโน้มการใช้

งบประมาณท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในขณะที่สื่ออ่ืนๆมีการใช้งบประมาณที่ลดลง เป็นอัตราร้อยละ 9.51  

 แม้ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารต่างๆรวมถึงใช้เพื่อการสื่อสารการตลาดจะมีประโยชน์ 

แต่ก็มสีิ่งที่อาจเป็นผลกระทบในเชิงลบได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างในประเทศไทยที่มีการใช้สื่อออนไลน์ และ

สื่อสังคมได้ไม่นานนัก จากผลส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี พ.ศ. 2557 โดย สพธอ. 
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(2557) พบว่ามีจ านวนคนไทยในอัตราร้อยละ 9.9 หรือร้อยละ 10 ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ตรวจสอบ

การแชร์ ส่งต่อภาพ หรือข้อความจ าพวกข่าว บทความ ความคิดเห็นของผู้ใช้บัญชีอ่ืนในระบบ และรวมไป

ถึงการรับชมโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ซึ่งหากคิดเป็นจ านวนจากผู้ที่ใช้สื่อสังคมทั้งหมดจะพบว่ามีประชาชน

จ านวนใกล้เคียงกับ 1,725,000 คนที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสารในสื่อสังคมเช่นนี้ 

ด้วยปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ ท าให้เกิดการ

ขับเคลื่อนในการก าหนดแนวทางการรู้เท่าทันสื่อขึ้นในปี ค.ศ. 1990 ที่ประเทศอเมริกาโดยมีจุดประสงค์

เพ่ือสร้างการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการเปิดรับสื่ออย่างมีประโยชน์ และไม่ตกเป็น

เหยื่อของสื่อในด้านลบ ต่อมาได้เกิดการประชุมหารือกันระหว่างสมาชิกประเทศผู้น าทั้ง 30 กว่าประเทศ

โดยสถาบันแอสเพน (Aspen Institute) ในปี ค.ศ. 1992 จนได้ข้อสรุปต่างๆเกี่ยวกับการเข้าถึง กลยุทธ์ 

แผนความร่วมมือ และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันสื่อที่มีคุณภาพ (Center of Media 

literacy, 2015) เช่นเดียวกับที่ Oxstrand (2009) ได้ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อจากองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั่วโลกโดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนากระบวนการการให้ข้อมูล สะท้อน และการมีส่วนร่วมของบุคคลที่

เป็นผู้ที่บริโภคสาร พบว่า ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

ในการเป็นผู้ที่สามารถใช้สื่อ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทใน

ฐานะพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย    

ในประเทศไทย การรู้ เท่ าทันสื่อก็ เป็นประเด็นที่ ได้ รับความส าคัญ ดั งจะเห็นได้จาก 

พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พศ. 2558 ก าหนดวัตถุประสงค์หลักประการ

หนึ่ง คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะใน การรู้เท่าทัน

สื่อ  เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม 

และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ (2559) ที่มุ่งสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดเป็นรูปแบบ

ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทัน

ข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความ รับผิดชอบต่อสังคม  

พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  รวมถึงมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ ข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรีอีกด้วย

ตลอดจนมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อของผู้รับสื่อในมุมมองการสื่อสารจากสื่อในรูปแบบ

ต่างๆกันได้แก่ นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ (2557) ที่ท าการศึกษาวิจัยในเรื่อง ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และ

พฤติกกรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ที่ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของ
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองผู้บริโภค และ รัญชนา รัชตะนาวิน 

(2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่อง ความเสี่ยงของความเข้าใจผิดต่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกผ่านต่อใน

สังคมออนไลน์  

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ พฤติกรรม และผลกระทบที่เกิดจากการ

สื่อสารการตลาดจากสื่อสังคมแต่ก็ยังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสื่อสังคมที่เป็นภาพรวมเพียงเท่านั้นไม่ได้เป็ น

การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด หรือการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กโดยเฉพาะที่สามารถ

สร้างผลกระทบในวงกว้างแก่ผู้บริโภค และผู้รับสารได้ เนื่องจากความนิยมของเว็บไซต์ดังกล่าวที่เป็น

อันดับหนึ่งในประเภทเว็บไซต์สื่อสังคมจากทั่วโลก และในประเทศไทย และเฟซบุ๊กยั งมีลักษณะเฉพาะใน

การเข้าถึง หรือสื่อสารกับผู้บริโภคที่ไม่เหมือนกับสื่อออนไลน์ประเภทอ่ืนๆทั่วไป นอกจากนั้นยังไม่มี

งานวิจัยชิ้นใดที่มุ่งศึกษาเพ่ือสร้างแนวทางการในการปฏิบัติเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อส าหรับสื่อสังคมประเภท  

เฟซบุ๊กโดยเฉพาะอีกด้วย ดังนั้นการวิจัยในประเด็นการรู้เท่าสื่อในสื่อสังคมออนไลน์ในประเภทเฟซบุ๊ก จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในสื่อสังคมออนไลน์จากมุมมองมิติของ

ทางนิเทศศาสตร์ เพ่ือเป็นสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมที่มีการเข้าใช้สื่อออนไลน์ใน

ชีวิตประจ าวัน และเป็นการยกระดับของศักยภาพของการสื่อสารในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหา และผลกระทบจากการโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประเภท เฟซบุ๊ก 

ต่อการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค 

2. เพ่ือสร้างแนวทางสร้างการรู้เท่าทันสื่อต่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ ายสังคมประเภท    

เฟซบุ๊ก 

กรอบแนวคิด ทฤษฏี และกำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวควำมคิดเกี่ยวกับสื่อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุ๊ก  
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2555) ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า สื่อสังคมนั้นมีหลายช่องทาง นักการตลาด

จะเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ว่ากลุ่มลูกค้าอยู่ในช่องทางไหน หรือไม่อย่างไร สิ่งส าคัญคือคือต้องค านึงว่าในแต่
ละช่องทางต้องเน้นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน เช่น แบรนด์รสดี เชื่อมโยงในเรื่องความสุขภาพในครัว หรือ
ความสุขในครอบครัว ซึ่งท ากิจกรรมทางเฟซบุ๊ก ให้ลูกค้าส่งรูปถ่ายเมนูอาหารส่วนตัวมาร่วมกิจกรรม ใช้ยู
ทูปแนะน าวิธีท าอาหาร ใช้ทวิตเตอร์ให้บรรดาลูกค้าแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ท าให้มีความสุขในครอบครัว
มากที่สุด ซึ่งเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ช่องทางในการสื่อสารจาก สื่อสังคมที่ไม่มีขีดจ ากัด โดยทุก
ช่องทางจะเชื่อมโยงไปกับคุณค่าของสินค้าทั้งสิ้น  
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เฟซบุ๊ก (Facebook) @mimee และ @tuirung (2553) อธิบายว่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
มีผู้ใช้งานมากที่สุด เป็นสถานที่ท่ีผู้ใช้สามารถติดต่อกับบุคคลอ่ืนๆ สามารถสร้างอัลบั้มรูปไว้อวดเพ่ือนๆ มี
มินิเกมส์ต่างๆให้เล่นในเว็บไซต์ ก าหนดตารางนัดหมายกับกลุ่มต่างๆ และยังใช้สนทนากันระหว่างผู้ ใช้คน
อ่ืนๆได้ด้วย นอกจากนั้นเฟซบุ๊ก ยังเปิดให้กลุ่มบุคคลที่ 3 เข้ามาพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆมากมายจนเกิด
ระบบเศรษฐกิจใหม่อย่างเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น (App Economy) น าเสนอประสบการณ์ที่มีหลากหลาย
รูปแบบ เป็นระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลูกเล่นมากหมายให้กับนักการตลาดน ามาประยุกต์อีกด้วย  

Kansapat Asawarujanon (ออนไลน์) ได้แบ่งประเภทการโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟ
ซบุ๊กตามลักษณะการใช้งาน และสื่อสารกับผู้ใช้ หรือผู้บริโภค โดยสามารถแบ่งเป็น 9 ประเภทดังนี้ การมี
ส่วนร่วมกับโพสจากเพจ โฆษณาสนับสนุนส าหนับแฟนเพจโฆษณาสนับสนุนส าหรับเว็บไซต์ โฆษณา
สนับสนุนส าหรับเว็บไซต์แบบมีส่วนร่วม โฆษณาสนับสนุนส าหรับแอฟพลิเคชั่น โฆษณาสนับสนุนส าหรับ
แอฟพลิเคชั่นแบบมีส่วนร่วม โฆษณาส าหรับการตอบสนองอีเวนท์ โฆษณาส าหรับการสร้างขอเสนอ และ
โฆษณาส าหรับวีดีโอ 

นอกจานั้นเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กยังมีการก าหนดนโยบายการโฆษณาของตนเองเพ่ือควบคุมการ
ผลิต หรือเผยแพร่โฆษณาโดยมีการก าหนดกฎข้อบังคับตามหัวข้อดังนี้ (Facebook, 2558) 1) ข้อมูล
เกี่ยวกับการโฆษณา 2) เนื้อหาต้องห้าม 3) เนื้อหาที่มีข้อจ ากัด 4) การโฆษณาแบบวีดีโอ  

2. แนวควำมคิดเกี่ยวกับ กำรก ำกับดูแลกำรโฆษณำบนสื่อสังคม  

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2543) ก าหนดสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มี 5 ประการ คือ สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค า
พรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ สิทธิที่จะมี อิสระในการเลือกหาสินค้า 
หรือบริการ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า หรือบริการ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมใน
การท าสัญญา และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา และชดเชยความเสียหาย 

สุษม ศุภนิตย์ (2536) กล่าวว่า การโฆษณาเป็นกิจกรรมทางการสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้นในสังคมที่
มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรินิยมเพ่ือให้ข่าวสาร และการจูงใจแก่ผู้บริโภค โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทั้งในแง่ของ
ความจริง และสิ่งสมมติให้เกิดความพึงพอใจ สนใจ ไปจนกระทั่งถึงการยอมรับ และซื้อสินค้าหรือบริการ
มาใช้ หรือยอมรับความคิดเห็นนโยบายของบริษัท โดยสินค้าประเภทเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อกันมีมากมาย ท า
ให้การโฆษณาต้องแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจนบางครั้งเกิดการกระท าที่ไม่เป็นธรรมขึ้นซึ่งเป็น
ความผิดต้องห้าม และมีโทษ การควบคุมการโฆษณาก าหนดเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข่าวสารที่เป็น
จริง และขจัดการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมทางการค้า โดยก าหนดวิธีการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และหน่วยงาน
ที่จะด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา 

ปัจจุบัน กฎหมายไทยฉบับหลักท่ีมีผลโดยตรงต่อเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดง
ความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

2550 โดยกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการก าหนดความผิดและโทษส าหรับการกระท าที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งในแง่ของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด 
และในแง่ของการลงมือกระท าความผิดต่อตัวระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เอง  (สาวิตรี สุขศรี, 2550)  

นอกจากนั้นการควบคุมโฆษณาในประเทศไทยยังมีการใช้ระบบการก ากับดูแลตนเองของสมาคม
วิชาชีพโดย บุหงา ชัยสุวรรณ (2558) ได้อธิบายไว้ว่า การก ากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา เริ่มมีความ
เป็นระบบยิ่งขึ้น นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนมีเสรีภาพ
ในการด าเนินการ และก ากับดูแลตนเองภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา รวมทั้งมีการตั้ ง
“คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา” ที่มีหน้าที่พิจารณากรณีร้องเรียน และออกกฎระเบียบต่างๆ
มาจนปัจจุบัน  กระนั้นก็ตามก็ยังไม่มีแนวทางการก ากับดูแลการโฆษณาบนเฟสบุ๊ซที่เฉพาะเจาะจง 

3. แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำร รู้เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) 

เนื่องจากปัญหา และผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจากการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆทั่วโลกจึงได้เกิด

การประชุมจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ือหาแนวทางในการสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งการประชุมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1990 และ การประชุมของตัวแทนผู้น าใน 

30 ประเทศโดยสถาบันแอสเพน (Aspen Institute) ในปี ค.ศ. 1992 จนในที่สุด ในปี ค.ศ. 2002 องค์กร

ยูเนสโก (UNESCO) คณะกรรมาธิการยุโรป และรัฐสภายุโรป และหลายองค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง ได้มีการลง

มติความเห็นว่าทักษะในการบริโภคสื่อสามารถเพ่ิมการมีส่วนร่วมในสื่อ โดยความสามารถเหล่านี้จะช่วย

พัฒนาประสิทธิภาพในด้านความตระหนักของบุคคล และยังเป็นการช่วยเพ่ิมพัฒนาประสิทธิภาพในด้าน

ความคิดท่ีมีวิจารณญาณ และการแก้ไขปัญหาโดยได้แบ่งออกเป็น 4 ทักษะในด้านต่างๆดังนี้ 1) การเข้าถึง 

(Access) คือ การเข้าถึงสื่อท่ีมีลักษณะการเคลื่อนไหว รูปแบบที่เฉพาะตัว และเป็นกระบวนการทางสังคม

ที่มีความต่อเนื่อง เมื่อเข้าถึงสื่อได้แล้วความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

2) การวิเคราะห์ (Analyze) คือ ทักษะ หรือความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ และความหมายที่สื่อได้สื่อ

ออกมา 3) การประเมิน (Evaluate) คือ การประเมินเป็นเรื่องในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเชื่อของผู้รับ

สารหลังจากที่ได้วิเคราะห์ และเข้าถึงสื่อนั้นๆแล้ว และ 4) การสร้างสรรค์ (Create) คือ ความสามารถใน

การสร้างสรรค์เนื้อหาได้แก่ การเรียนรู้กระบวนการในการสร้างข้อก าหนดต่างๆ การผลิตสื่อที่แสดงออกมา

ในเชิงสัญลักษณ์ ความเข้าใจอันลึกซึ้งเก่ียวกับขนบธรรมเนียม และจริยธรรมในการสื่อแบบมืออาชีพทั้งสื่อ

ในรูปแบบเก่า และแบบใหม่ (Thoman & Jolis, 2008) 

 นอกจากนั้นยังมีอีกหลายองค์กรทั่วโลกที่มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารได้

ตีความ และอธิบายทักษะทั้ง 4 เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อออกมาเพ่ือให้เป็นแนวทางเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่

ประชาชนผู้เปิดรับสื่อให้มีมากข้ึนตามตารางดังนี้ (OFCOM , 2008) 
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ตารางที่ 1 ค าอธิบายทักษะการรู้เท่าทันจากองค์กรต่างๆ 

 การเข้าถึง/การใช้(Access use) ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 

(Understand) 

ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

(Create) 

UNESCO การเข้ าถึ งสื่ อทุกประเภทซึ่ ง เป็ น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการท า

ความเข้าใจสังคม และการมีส่วนร่วม

ในสังคมประชาธิปไตย 

พัฒนาทักษะส าหรั บ

การวิเคราะห์สื่ออย่างมี

วิจารณญาณของผู้ใช้สื่อ 

ส่งเสริมผลผลิต การ

ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ

ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ น สื่ อ

แขนงต่างๆ 

 

European 

Commission 

รู้ สึ ก ส บ า ย กั บ ทุ ก สื่ อ ทั้ ง จ า ก

หนังสือพิมพ์จนถึงสื่อสังคมเสมือน 

เข้าใจในเศรษฐกิจของ

สื่อ และความแตกต่าง

ระหว่าง Pluralism กับ

เจ้าของสื่อ 

ใ ช้ สื่ อ ใ น ท า ง

สร้างสรรค์ 

    

European 

Charter Of 

Media 

Literacy 

ใ ช้ เ ทค โ น โ ลยี สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพทั้งการเข้าถึง จัดเก็บ 

จัดหา และแบ่งปันเนื้อหาเ พ่ือให้

บรรลุความต้องการ และความสนใจ

ของบุคคล และชุมชน 

เข้าในใจเหตุผล และ

วิธีการของเนื้อหาสื่อที่

ผลิ ตขึ้ น  เข้ าถึ ง  และ

จัดท าข้อมูลทางเลือก

เกี่ ย วกับ  รู ปแบบสื่ อ 

และเนื้อหาวัฒนธรรม 

สร้างสรรค์การใช้สื่อ

ในกา รแสด งออก 

และสื่อความคิดเห็น 

ส า ร สน เท ศ  แล ะ

เงื่อนไข 

    

NAMLE การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อขยายแนว

การของการรู้เท่าทัน อาทิ การอ่าน 

และการเขียนในรูปทุกแบบของสื่อ 

การศึกษาการรู้เท่าทัน

สื่อใช้ ในกระบวนการ

กลุ่ม และการวิเคราะห์

เนื้อหาสื่อเพ่ือช่วยเด็ก

การศึกษาการรู้ เท่า

ทั นสื่ อ ส ร้ า ง  แล ะ

เสริมทักษะส าหรับ

ผู้ เ รี ยน ในทุ กกลุ่ ม



 

 
109 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

เข้าใจ และชื่นชอบกับ

ก า ร ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่

แตกต่าง 

อ า ยุ  โ ด ย ทั ก ษ ะ

เหล่านี้ จ า เป็นต้อง

บูรณการ มีปฏิบัติซ้ า 

แหล่งที่มา:  OFCOM, 2008. 

 

นอกจากค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะทั้ง 4 ในการรู้เท่าทันสื่อจากหลายๆองค์กรทั่วโลก แนวความคิด

เรื่องการรู้เท่าทันสื่อก็ยังถูกก าหนดขึ้นในมุมมองที่ต่างกันอีกด้วยโดยได้มีการก าหนดแกนความคิดที่

เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อที่ควรปฏิบัติโดย ศูนย์กลางเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ  (The Center for 

Media Literacy, 1987) ณ ประเทศแคนนาดา โดยได้อธิบาย 5 ค าถามหลักเพ่ือเป็นแกนในการสร้างการ

ตระหนักรู้ส าหรับศาสตร์ในการรู้ เท่าทันสื่อ โดยมีเป้าหมายเพ่ือที่จะเผยแพร่แนวความคิดที่สร้าง

คุณประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของผู้รับสารจากพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นการจากสื่อสารในปัจจุบัน ดังนี้ 

1. เนื้อหาสื่อท้ังหลายที่ถูกสร้าง 2. เนื้อหาสื่อถูกสร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆท าให้จดจ า และเข้าใจตามที่สื่อ

ต้องการ 3. การเลือกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างกันท าให้บุคคลอ่านเนื้อหาสื่อ และรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้น       

4. มีค่านิยม และทัศนคติแฝงมากับสื่อด้วย 5. เจตนาของเนื้อหาสื่อ คือ ผลประโยชน์ และอ านาจ  

4. แนวควำมคิดเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรโฆษณำ 

 พจนา สัจจาศิลป์ (2554) ได้แบ่งผลกระทบของการโฆษณาต่อเยาวชน สังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจไว้ออกเป็นด้านลบ โดยจ าแนกเป็นประเภทของปัจจัยที่การโฆษณามีผลกระทบดังนี้ 
1. ผลกระทบโฆษณาต่อเยาวชน แบ่งประเภทออกเป็นการโฆษณามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของเยาวชน 
และการโฆษณาท าให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าว 2. ผลกระทบโฆษณาต่อสังคม แบ่งประเภท
ออกเป็นการโฆษณาท าให้เกิดความต้องการทางด้านวัตถุนิยม การโฆษณาขาดความเคารพศักดิ์ศรีคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ การโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค และการโฆษณามีมากเกินไป   3. ผลกระทบโฆษณาทาง
วัฒนธรรม 4. ผลกระทบโฆษณาทางเศรษฐกิจ 
 นอกจากนั้นยังมีการก าหนดผลกระทบจากการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตโดย Pierre (1996) 
อธิบายว่าการเพ่ิมขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ท าให้ตัวสื่อเองโดยธรรมชาติเปลี่ยนไป ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมท าให้สื่อลดความเป็นมวลชนลงในขณะที่มี
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภคมากข้ึน ความสามารถในการส่งเนื้อหาข่าวสาร
ที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ท าให้เปลี่ยนแปลงพื้นฐานเกี่ยวกับผู้บริโภค กล่าวคือมีความ
พยายามมากขึ้นในการแสวงหาข้อ มูลข่าวสารที่ตนเองสนใจจริงๆ หรือเลือกสรรแล้ว และเช่นเดียวกันการ
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ป้องกันตนเองไม่ให้รับสารที่ตนไม่ต้องการซึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามาแทนที่ตรงนี้ได้อย่างดีและน่าจะ
เป็นเหตุผลที่ท าให้เข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตได้ดีระดับหนึ่ง 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยท าการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการผลิตโฆษณา กลุ่มผู้
เฝ้าระวังสื่อโฆษณา และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อมวลชน แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คนรวมทั้งหมด 15 คน โดยใช้
แนวค าถามสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) และใช้เทปบันทึกเสียง
ประกอบการสัมภาษณ์ 

โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบข้อมูล

แบบส้ามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) (Denzin, 1970) ด้วยการแสวงหาความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแหล่งที่แตกต่างกัน จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัย

หลักการตีความ และการลดทอนข้อมูลให้เหลือเพียงมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ควบคู่

กับการหาประเด็นในการเชื่อมโยงมโนทัศน์ทั้งหมด  

ผลกำรวิจัยและผลกำรอภิปรำยวิจัย 

 จากการศึกษาเพ่ืองานวิจัยผลกระทบจากโฆษณาบนเฟซบุ๊ก และแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา

บนเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยโดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีผลวิจัยดังนี้ 

1. ปัญหำ และผลกระทบจำกโฆษณำบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมประเภทเฟซบุ๊กต่อกำรด ำเนินชีวิต

ผู้บริโภค 

 ผลการวิจัยพบประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 

1.1 สภาวะปัญหาต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กใน

ประเทศไทย ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามในข้อนี้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้

เป็น 3 ความคิดเห็นด้วยกันได้แก่  

1.1.1 สภาวะปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของผู้บริโภคที่เข้าใช้

เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก 

สภาวะปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของผู้บริโภคที่เข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟ

ซบุ๊ก มีต้นเหตุมาจากการโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่มักจะถูกสร้างให้อยู่ในรูปแบบของการ

เล่าเรื่อง หรือบอกต่อจากสังคม หรือบุคคล เมื่อผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะเนื้อหาที่ตนเองได้รับออก



 

 
111 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

จากการโฆษณาได้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่ถูกหลอกลวงให้ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่มี

คุณภาพ มาตรฐาน และอาจเกิดผลเสียต่อชีวิต 

“การโฆษณาจากบุคคล หรือเน็ตไอดอลมันจะเนียน เนียนจนคนไม่รู้ว่ามันคือ

การโฆษณา อาจจะท้ังในรูปแบบการรีวิว การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่ว่าให้

ข้อมูลที่ถูกต้องนะ อย่างเช่น แม้กระท้ังการขายสินค้าบริการด้านสุขภาพ ก็จะเป็นปัญหา

ต่อเนื่องตามมา” (สัมภาษณ์ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 

1.1.2 สภาวะปัญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่ขาดความ

รับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

สภาวะปัญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เกิดขึ้นเนื่องด้วยความสะดวกสบายต่อการเข้าใช้ รวมกับความรวดเร็วในการแพร่กระจายข่าวสาร ท า

ให้กลุ่มคนที่ขาดความรับผิดชอบจากสังคมผลิตโฆษณาที่มีข้อความเป็นเท็จ และมีเนื้อหาทางด้านบาย

มุข เช่น เรื่องของการพนัน เหล้า บุหรี่  รวมถึงการหลอกลวงให้ซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มี

คุณภาพ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กส่งผลให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะเยาวชนที่ยังขาด

วิจารณญาณเกิดความลุ่มหลวง และถูกหลอกลวงได้โดยง่าย 

“แต่เมื่อผู้ใช้ (User) คนท าใช้พ้ืนที่ตรงนี้เพ่ือโฆษณาสินค้า หรือบริการตัวเอง 

แต่ขาดความรับผิดชอบ นั้นแหล่ะ มันจะเกิดผลกระทบทางลบ ถามว่าผลแปลกไหม มัน

ก็ไม่แปลกใหม่ มันเหมือนผลกระทบทางโฆษณาที่ ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ 

เหมือนกับโฆษณาออฟไลน์ เพียงแต่ผลกระทบมันจะมากขึ้นเท่านั้นเอง”(สัมภาษณ์

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 

1.1.3 ปัญหาในการสร้างค่านิยมจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก 

เนื่องด้วยสภาวะโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กนิยมใช้บุคคลมียอดการติดตามจ านวนมากที่

ผู้บริโภคมีความชื่นชอบบวกกับปัจจัยการใช้พฤติกรรมชักชวนให้ซื้อสินค้าที่ไม่สามารถท าได้ในสื่อหลัก 

หรือสื่อปกติ เช่นการแต่งตัวให้ล่อแหลมในการขายสินค้า ท าให้ผู้บริโภคที่ได้รับชมโฆษณาดังกล่าว

ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดค่านิยมการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นตามไปด้วย 

 

 



 
112 

“พวกการโฆษณา ครีมเครื่องส าอาง ที่สร้างค่านิยมใหม่ ให้คนมองว่าอยากสวย 

เพราะพวกพริตตี้เขามีตัวตนบนโลกออนไลน์…เขาเลยคิดว่าถ้าเขาอยากเป็นแบบนี้ เขาก็

ต้องซื้อสินค้านี้ด้วย ซึ่งเป็นการสร้างโครงสร้างสังคมแค่ใช้สินค้าแล้วก็จะเป็นแบบพวกพ

ริตตี้” (สัมภาษณ์คุณรพีรุจ เที่ยงธรรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2559) 

1.2 ประเภทของการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ผลกระทบต่อผู้บริโภค 

ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามนี้เป็นไปในทางเดียวกัน

ทั้งหมด โดยผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การก าหนดประเภทของโฆษณาบน

เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญ แต่ปัจจัยที่ควรจะต้องค านึงถึงก็คือประเภทของแหล่งที่มาของ

โฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก โดยแหล่งที่มาที่มีแนวโน้มในการสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการ

โฆษณามากที่สุดก็คือ แหล่งที่มาประเภทผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และแหล่งที่มาประเภทบุคคล ด้วย

เหตุผลจากกระบวนการการผลิตสื่อโฆษณาของแหล่งที่มาดังกล่าวที่ขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ถูกต้องโดยจะค านึงถึงเพียงแต่กระแสตอบรับที่ดี ของโฆษณาเพียงเท่านั้น 

และค่านิยมที่ไม่มีการว่าจ้างตัวแทนผลิตโฆษณาเนื่องจากปัจจัยทางด้านงบประมาณ ส่งผลให้โฆษณาที่ถูก

ผลิต หรือน าเสนอจากแหล่งที่มาดังกล่าวจะมีรูปแบบการใช้ข้อความ ภาพ หรือวีดีโอที่ไม่เหมาะสม 

 “ประเภทที่สุ่มเสี่ยงคือประเภทโฆษณาอ่ืนๆที่ไม่ได้ผ่านเอเจนซี่หรือลูกค้าเป็น

คนติดต่อโดยตรง เขาก็จะไม่มีข้อมูลว่ามีกฎหมายควบคุมรึเปล่าหรือถ้าท าออกไปแล้วจะ

มีผลกระทบใดๆบ้าง ถ้าโฆษณามีการสุ่มเสี่ยงแบบนี้นับเป็นทุกประเภทเลย เพราะว่าเขา

จะไม่เชี่ยวชาญ หรือรู้ข้อกฎหมาย”(สัมภาษณ์คุณนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร, สัมภาษณ์, 9 

พฤษภาคม 2559) 

2. กฎหมำย จรรยำบรรณ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กใน

ประเทศไทย 

ส าหรับค าถามในข้อนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นค าถามย่อยได้อีก 2 ข้อคือ ปัญหาของกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และจริยธรรม ที่ควบคุมผู้ผลิตสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย  และ

พฤติกรรมการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ละเมิดกฎหมายการควบคุมการผลิตโฆษณา หรือไม่

เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

2.1 ปัญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรม ที่ควบคุมผู้ผลิตสื่อโฆษณาบนสื่อสังคม

ประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย 

ผู้วิจัยแบ่งความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 3 แนวทางได้แก่ 

 
2.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
สภาวะปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก

เกิดขึ้นจากการที่เว็บไซต์เฟซบุ๊กเป็นสื่อใหม่ที่ได้รับความนิยมได้ไม่นาน ท าให้ยังไม่มีการออกกฎหมายที่

ครอบคลุมชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พึงกระท าได้ หรือไม่ได้ในการผลิตโฆษณา แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติ

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตเนื้อหาโฆษณา แต่เนื้อหาของ

กฎหมายทั้ง 2 ฉบับก็ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงพ้ืนที่บนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กอย่างชัดเจน นอกจากนั้น

เว็บไซต์เฟซบุ๊กยังมีที่ตั้งบริษัทอยู่ที่ต่างประเทศท าให้อยู่นอกเหนืออ านาจกฎหมายไทย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้

เกิดพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตโฆษณาที่มีแนวโน้มที่เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่าง

แพร่หลาย  

“…การให้ข้อมูลทางด้านอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนัน  เรื่องของ
เซ็กส์ หรือเรื่องจะเป็นโฆษณาบางอย่างเช่น บุรี่ จนกลายเป็นโฆษณาบนเฟซบุ๊กได้ อัน
นั้นคือช่องว่าง ซึ่งถ้าโฆษณาปกติอาจจะผิดกฎหมาย…เพราะกฎหมายแต่ละประเทศจะ
ต่างกันและก็ในเฟซบุ๊กกฎหมายไทยจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึง” (สัมภาษณ์ดร.มานะ 
ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 
 
2.1.2 การขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ผลิตโฆษณา 
สภาวะปัญหาเกี่ยวกับการไม่รู้กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อโฆษณา

เกิดขึ้นจากการเปิดกว้างในการเช้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กท าให้ผู้ผลิตสินค้า หรือบริการที่เป็นบริษัท
รายเล็ก หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่จ าเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ หรือจริยธรรมใน
การผลิตโฆษณา ผลิตเนื้อหาโฆษณาออกมาสื่อสารได้ด้วยตนเอง ท าให้เนื้อโฆษณาเหล่านั้นอาจมีเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ผู้บริโภคจ านวนมากที่ได้รับชมโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ถูกเอา
เปรียบ หรือถูกหลอกลวงจากเนื้อโฆษณาท่ีเกินจริง หรือมีเนื้อหาที่เป็นเท็จ 

“พวกแบรนด์เล็ก หรือแบรนด์ใหม่ ที่ท ายังไงก็ได้ ขอให้ตัวเองดัง ซึ่งบางทีไม่ได้
ท าเอง หรือไม่ผ่านเอเจนซี่ขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการท างาน” (สัมภาษณ์คุณนร
สิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559) 
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2.1.3 การใช้กฎหมาย หรือจรรยาบรรณท่ีไม่ได้ผล 

เนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินกระบวนการทางกฎหมายที่ไม่

สามารถตามทันความเร็วของข้อมูล เนื้อหา หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเว็บไซต์สื่อสังคม    

เฟซบุ๊กได้  อีกทั้งยังมีปัจจัยในเรื่องของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเป็นสื่อสังคมของเว็บไซต์สื่อ

สังคมเฟซบุ๊กของผู้เขียนบทกฎหมายในปัจจุบันอีกด้วย ในส่วนของเรื่องจรรยาบรรณโฆษณาที่มีเนื้อหาที่

เฉพาะเจาะจงต่อผู้ที่เรียนทางด้านสาขาที่เกี่ยวกับสื่อเท่านั้น ท าให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ได้จบการศึกษาจากสาขา

ดังกล่าว แต่ผลิตสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊กซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในปัจจุบัน ยากที่จะท าความเข้าใจ หรือไม่มี

ความสนใจที่จะศึกษา ดังนั้นการมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาโดยวิธีการอ่ืนสมควรที่จะเป็นทางออกท่ีดีกว่า 

“จรรยาบรรณก าหนด อาจจะใช้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ใช่นักโฆษณา เพราะเขา

ไม่ได้เรียนนิเทศมาเลย เขาอาจจะมาจากสาขาอ่ืน จรรยาบรรณโฆษณามันอาจจะจับยาก 

การเปิดโลกของออนไลน์มันท าให้หลายๆสาขา เข้ามาอยู่ และท าค้าขาย และท าการผลิต

โฆษณา แต่สิ่งที่น่าจะควบคุมได้ควรจะเป็นเรื่องการจริยธรรม”(สัมภาษณ์อาจารย์เกียรติ

ศักดิ์ วัฒนศักดิ์, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559) 

2.2 พฤติกรรมการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ละเมิดกฎหมายการควบคุมการผลิต

โฆษณา หรือไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกันการโฆษณา 

ส าหรับประเด็นค าถามในข้อนี้ ผู้วิจัยสามารถแบ่งแนวทางความคิดเห็นที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเสนอ

ออกเป็น 3 แนวทางได้แก่  

2.2.1 การโฆษณาสินค้าไม่ผ่านการรับรอง หรือไม่มีมาตรฐานบนเว็บไซต์สื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก 

ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทกฎหมายที่ควบคุมพฤติกรรมการผลิต 

และเผยแพร่โฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ท าให้ผู้ผลิตโฆษณาเจ้าต่างๆอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย

ดังกล่าว ผลิตโฆษณาเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการต่างๆที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือไม่ได้มาตรฐาน ออกมาใน

สื่อออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย โดยโฆษณาของสินค้า หรือบริการดังกล่าวที่ผู้ให้ข้อมูลหลักสังเกตเห็นเป็น

ประจ าได้แก่ โฆษณาอาหาร และยาที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจาก อย . สินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ 

และบริการเกี่ยวกับศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานการรับรองที่ถูกต้อง 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

“ประเด็นในเรื่องการโฆษณา ยา และอาหารในเฟซบุ๊กซึ่งมีเยอะมาก ซึ่งมัน

อันตรายถึงชีวิต พวกยาลดความอ้วน เยาวชนก็จะเชื่อเพราะมันเป็นวัยของเขาที่จะต้อง

รักสวยรักงาม การหาข้อมูลก็จะหาจากสื่อเฟซบุ๊ก สื่อออนไลน์ต่างๆ พ่อแม่ผู้ใหญ่ใกล้ตัว

ก็ไม่ทราบ เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนบ่อย รวมถึงคนในชนบทที่ซื้อยาก ที่บอกว่า

รักษาโรคที่รักษาไม่หาย” (สัมภาษณ์คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์, สัมภาษณ์ , 12 มีนาคม 

2559) 

  2.2.2 การโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง 

  ต้นเหตุมาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาในสื่อออนไลน์ซึ่งรวมถึง

เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก รวมถึงปัจจัยจากผู้ผลิตโฆษณาที่ขาดความรับผิดชอบ หรือขาดความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของการโฆษณา ท าให้ผู้ผลิตโฆษณาบางรายผลิตเนื้อหาโฆษณาที่

มุ่งเน้นแต่ที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า หรือบริการของตนเอง โดยใช้ข้อความ หรือวิธีการน าเสนอข้อมูล

ที่เป็นกล่าวอ้างสรรพคุณเกินความจริง หรือในบางกรณีอาจเป็นข้อความเท็จ 

“อย่างที่เขาโฆษณา อาหารต่างๆ อาจจะเอาเรื่องราวมาบอกว่า น้ าด่าง มะนาว

ใส่น้ า ทั้งท่ีจริงๆมะนาวเป็นกรด อย่างนี้เราก็รู้ว่ามันผิดกฎ แล้วน้ าพวกนี้ก็ช่วยให้ร่างกาย

แข็งแรง มีประโยชน์ นอกจากนั้นคนยังส่งต่ออีกด้วย เป็นการโฆษณาเกินจริง เป็นการ

เอาเปรียบผู้บริโภค เราจ าเป็นจะต้องมีการติดความรู้ให้ผู้บริโภค เพ่ือไม่ให้เกิดการ

หลงเชื่อ และส่งต่อข้อมูลที่ผิด อย่างกรณีครีมผิวขาว ก็เป็นอันตราย เพราะไม่มีการ

รับรองอะไร น้ าส่วนประกอบมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบ” (สัมภาษณ์ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน, 

สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 

 2.2.3 การโฆษณาสินค้า หรือบริการที่ผิดกฎหมาย 

การขาดความรับผิดชอบของผู้ผลิตโฆษณาโดยมีพฤติกรรมการผลิต หรือเผยแพร่โฆษณาสินค้า หรือ

บริการที่ผิดกฎหมายอย่างตั้งใจ อาทิเช่น การโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการพนัน การโฆษณาเกี่ยวกับการ

ขายบริการทางเพศ หรือการโฆษณาเก่ียวกับสิ่งเสพติด 

“นอกจากให้ข้อมูลเป็นเท็จแล้ว ยังมีความรู้สึกว่าบางทียังเป็นการให้ข้อมูล

ทางด้านอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนัน  เรื่องของเซ็กส์ หรือเรื่องจะเป็น

โฆษณาบางอย่างเช่น บุรี่ จนกลายเป็นโฆษณาบนเฟซบุ๊คได้ อันนั้นคือช่องว่าง ซึ่งถ้า

โฆษณาปกติอาจจะผิดกฎหมาย สุรา…จะบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็คงจะล าบากแต่ว่ามันมี
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การละเมิดอยู่มีการท าผิดกฎหมายอยู่ ทั้งนี้มันก็จะมีบางโฆษณาเหมือนกันที่เค้าก็ใช้เป็น

ช่องทางเรื่องปกติของเค้า มันไม่ใช่เรื่องของผิดกฎหมายก็มี…ตั้งใจเค้าตั้งใจ เช่นเค้ารู้อยู่

แล้วว่าไม่สามารถโฆษณาได้ในปกติทั่วไป เอาง่ายๆ เหล้า บุรี่ ไม่สามารถโฆษณาได้

ในเฟซบุ๊คเนี๊ย เค้าใช้ช่องว่างในการให้ข้อมูลของเหล้า บุหรี่ ตรงนี้มันมีข้อมูลของมีเดีย

มอนิเตอร์ในการท าเมื่อปีที่แล้วเป็นข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของ” (สัมภาษณ์อ.ดร.มานะ 

ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 

3. กำรสร้ำงแนวทำงกำรรู้เท่ำทันสื่อต่อกำรโฆษณำบนเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมประเภทเฟซบุ๊ก 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกท่านได้ให้ความเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในประเด็นเกี่ยวกับการ

รู้เท่าทันสื่อ ในการเปิดรับโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมประเทศเฟซบุ๊กนั้นมีความส าคัญต่อผู้บริโภคเป็น

อย่างมาก เนื่องจากจะเป็นวิธีการที่คาดว่าจะได้ผลในการแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆต่อการด าเนินชีวิตของ

ผู้บริโภค โดยผู้ให้ข้อมูลหลักบางท่านยังให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ว่าเห็นสมควรให้มี

การน าองค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาของเยาวชน และควรมีการ

เพ่ิมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนตั้งแต่เป็นเยาวชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มในการใช้สื่อ

ให้กับประเทศไทย  

จากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้น าเสนอความคิดเห็นในการสร้างแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อบน

เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นแนวทาง (Guideline) ทั้ง 9 ดัง

แบบจ าลองต่อไปนี้  
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

 
  

โดยมีค าอธิบายเกี่ยวกับแนวทางท้ัง 9 ดังนี้ 

1. แยกแยะความเป็นโฆษณา ผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊กควรแยกแยะเนื้อหาจ าพวกภาพ ข้อความ หรือวีดีโอ

ที่มีลักษณะการน าเสนอที่มีการโฆษณาสินค้า หรือบริการต่างๆแฝงอยู่ด้วย 

2. รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน ผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊กควรรับชมเนื้อหาในโฆษณาให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน 

เช่น การรับชมคลิปวิดีโอจนจบ หรือการอ่านหัวข้อ และข้อความต่างๆให้ครบก่อนตัดสินใจบริโภค 

3. ไตร่ตรองความเป็นจริง คัดกรองเนื้อในการโฆษณาที่มีการเสริมเติมแต่งเนื้อเรื่องที่เกินความ

เป็นจริง หรือการใช้ข้อความเท็จในการโฆษณา 

4. รับรู้จุดประสงค์ ผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊กควรทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของโฆษณา เพ่ือให้สามารถ

แยกแยะความรู้สึกทีไ่ด้รับจากการรับชมโฆษณา กับความรู้สึกในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า หรือบริการ 

5. ตรวจสอบแหล่งที่มา ผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊กควรค้นหาหาแหล่งที่มาของสินค้า หรือบริการดังกล่าวเพ่ือ

ยืนยันความน่าเชื่อถือของสินค้า หรือบริการที่ได้รับชมผ่านการโฆษณา 

6. แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊กควรค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการที่ได้

รับชมผ่านการโฆษณาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์กูเกิ้ล (Google) เว็บไซต์พันทิพธ์ (pantip) หรือ

เว็บไซต์วิกิ (Wiki) 

7. ตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ใช้ท่านอ่ืน ผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊กควรตรวจสอบความคิดเห็น 

(comment) จากประการณ์ของผู้ใช้สินค้า หรือบริการจากโฆษณาที่ได้รับชม 
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8. ใช้ข้อความที่เป็นจริง และไม่ละเมิดผู้อ่ืนในการแชร์ หรือส่งต่อ ในการส่งต่อ หรือแชร์โฆษณา

บนสื่อสังคมควรที่จะใช้ข้อความที่เป็นความจริงปราศจากการเสริมเติมแต่งที่มากเกินไป รวมถึงการใช้

ข้อความที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

9. การกดถูกใจ หรือการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นการแชร์  ค านึงถึงว่าการกดฟังชั่นถูกใจ หรือ

การแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่เป็นโฆษณาก็ย่อมถือว่าเป็นการแชร์ หรือส่งต่อเช่นเดียวกัน  

อภิปรำยผลวิจัย 

ในการอภิปรายผลจะจ าแนกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นในเรื่องการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรม และการก ากับจากสมาคมวิชาชีพ

นักโฆษณาที่ไม่ได้ผลกับสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมเฟซบุ๊ก 

การควบคุมบังคับใช้กฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรม และการก ากับจากสมาคมวิชาชีพนัก

โฆษณาท่ีไม่ได้ผลกับสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมเฟซบุ๊ก อาจเกิดเนื่องจากเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กมีผู้ดูแลอยู่ที่

ประเทศสหรัฐอเมริกาบวกกับลักษณะค่านิยมการเข้าใช้บัญชีปลอมของผู้เข้าใช้ และการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการสื่อสารของสื่อดังกล่าวที่รวดเร็ว ท าให้กฎหมายข้อบังต่างๆไม่สามารถตามทัน หรือน าผู้ที่

กระท าผิดมาลงโทษได้ แต่สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องการควบคุมสื่อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุ๊กโดย 

@mimee, @tuirung (2553) ซึ่งได้อธิบายดว่า  เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ก่อตั้ง

โดยกลุ่มนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมี สถานที่ตั้งในการ

ปฏิบัติการอยู่ที่ตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน ท าให้อ านาจการควบคุมของกฎหมายส าหรับการ

โฆษณาในประเทศไทยไม่สามารถบังคับใช้ได้ เช่นเดียวกับท่ี ในปัจจุบัน 

  ที่กล่าวว่า แม้ว่าสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการ และพัฒนากลไลการก ากับดูแล

ตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็ตามการด าเนินการดังกล่าวก็ยังเผชิญกับ

อุปสรรคต่างๆ คือ   การที่ขอบเขตของการโฆษณานั้นมีการขยายไปในแทบทุกสื่อที่มีการใช้การสื่อสาร

การตลาดรวมทั้งการสื่อสารเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต และสื่อสังคม ท าให้รูปแบบการด าเนินการ

ในปัจจุบันยังอาจไม่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งในแต่ละสื่อก็อาจจะมีการด าเนินการใน

มาตรฐาน หรือข้ันตอนที่แตกต่างกันซึ่งนับเป็นปัญหาที่การด าเนินการการก ากับดูแลตนเองของวิชาชีพใน

สื่อใหม่(บุหงา ชัยสุวรรณ, 2558) 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

2. สภาวะปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของผู้บริโภคท่ีเข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก 

โฆษณาท่ีถูกผลิตขึ้นเพ่ือการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์รวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กมักจะมีการผลิต

เนื้อหาให้แตกต่างจากรูปแบบโฆษณาในสื่อหลัก  ด้วยเหตุนี้รูปแบบโฆษณาที่ผลิตขึ้นบนสื่อออนไลน์

โดยเฉพาะเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กจะมีความกลมกลืนไปกับเนื้อหา ท าให้ผู้บริโภคบางรายที่ได้รับชม

รูปแบบโฆษณาในสื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กขาดการตระหนักที่จะวิเคราะห์ หรือประเมิน

เนื้อหาที่ได้รับชมอย่างเหมาะสม และเกิดความเชื่อ หรือถูกจูงใจจากเนื้อหาการโฆษณาเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว   

ซึ่งอาจจะเป็นดังที่ Pierre (1996) กล่าวว่า การเพ่ิมขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ท าให้ตัวสื่อเองโดย

ธรรมชาติเปลี่ยนไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมท าให้สื่อลด

ความเป็นมวลชนลง ท าให้ผู้บริโภคยากที่จะแยกให้เด่นชัดว่า เนื้อหาใดเป็นเนื้อหาจากผู้คนในสือสังคม

ออนไลน์ หรือเป็นโฆษณาจากสินค้าหรือองค์กรต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม สื่อใหม่ยังมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภคมากขึ้น

ความสามารถในการส่งเนื้อหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มท าให้เปลี่ ยนแปลง

พ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้บริโภค กล่าวคือมีความพยายามมากขึ้นในการแสวงหาข้อ มูลข่าวสารที่ตนเองสนใจ

จริงๆ หรือเลือกสรรแล้ว และเช่นเดียวกันการป้องกันตนเองไม่ให้รับสารที่ตนไม่ต้องการ  (Pierre, 1996)  

ซึ่งยังเป็นโอกาสดีที่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถที่จะใช้ทักษะดังกล่าวในการพัฒนาระดับการรู้เท่าทันสื่อให้

เพ่ิมเติมได้ยิ่งขึ้น   

3. ความส าคัญเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในการเปิดรับโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย 

 เนื่องจากปัจจุบันการเข้าของสื่อสังคมต่างๆที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก การ

โฆษณาบนสื่อสังคมดังกล่าวก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้มีผู้ผลิตโฆษณาที่เป็นทั้งนักวิชาชีพโฆษณา 

และผู้ที่ไมได้เป็น ดังนั้นโฆษณาท่ีถูกผลิตออกมาจากผู้ที่ไม่ได้เป็นนักวิชาชีพในการผลิตโฆษณาจึงมีแนวโน้ม

จะเป็นโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง หรือในบางกรณีอาจเป็นการโฆษณาที่ละเมิดกฎหมาย ดังนั้นการ

สร้างการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมเฟซบุ๊กให้กับประชาชนจึงมีความส าคัญอย่างมากเพ่ือเป็นการ

สร้างเกราะคุ้มครองการถูกหลอกลวงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่องการรู้เท่า

ทันสื่อโดยเอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540)  ได้กล่าวว่า ในประเด็นความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อที่จะท า

ให้ผู้บริโภคมีองค์ความรู้ด้วยตนเองที่จะปกป้องภัยจากต่างๆท่ีมาจากการเสพสื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมรวมไป

ถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กด้วย และสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดย โตมร             

อภิวันทนากร (2552) ในประเด็นในการน าองค์ความรู้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตร

การเรียนการศึกษาของเยาวชนเพ่ือการวางรากฐานในการสร้างองค์ความรู้ซึ่งจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันให้กับ
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เยาวชนที่มีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดกับสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆมากข้ึนจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่

ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน   

 ความเห็นในประเด็นนี้ยังสอดคล้องแนวคิดในเรื่องการโฆษณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ

ควบคุมกฎหมายในศตวรรษที่ 21 โดย พจนา สัจจาศิลป์ (2554) กล่าวว่าทิศทางของผู้บริโภคในศตวรรษที่ 

21 ก็คือ ทิศทางที่ก้าวไปสู่ พลังผู้บริโภคสีเขียว นั่นคือ ผู้บริโภคจะต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นในการ

บริโภค การเลือกบริโภคจะต้องค านึงถึงว่าผู้ผลิตมีจริยธรรมหรือไม่ และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

โดยรวมหรือไม่ รวมทั้งการใช้พลังต่อต้านโดยการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ไม่รับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภคและต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวเป็นการคาดเดาว่าในอนาคตอันใกล้กฎหมายการ

ควบคุมโฆษณาจะมีประสิทธิภาพลดน้อยลง และประชาชนผู้บริโภคจะต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาสื่อ

โฆษณาท่ีได้รับชมมากข้ึน 

4. การก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เปิดรับสารโฆษณาบนสื่อสังคม

ประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย  

 จากผลการวิจัยแนวทางทักษะการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 9 ประการ ได้แก่ 1) การ

แยกแยะความเป็นโฆษณา 2) รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน 3) ไตร่ตรองความเป็นจริง 4) รับรู้จุดประสงค์ 5) 

ตรวจสอบแหล่งที่มา 6) แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม 7) ตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ใช้ท่านอ่ืน 8) ใช้ข้อความ

ที่เป็นจริง และไม่ละเมิดผู้ อ่ืนในการแชร์ หรือส่งต่อ 9) ตระหนักว่าการกดถูกใจ หรือการแสดงความ

คิดเห็นถือว่าเป็นการแชร์นี้ สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อของ องค์กรยูเนสโก 

(UNESCO) และสอดคล้องกับ 5 แกนแนวความคิดของ ศูนย์กลางเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ (The Center for 

Media Literacy) โดยมีลักษณะความสอดคล้องกันตามตารางเปรียบเทียบดังนี้ 

 

แนวทำงในกำรรู้เท่ำทันสื่อ

โฆษณำเฟซบุ๊กจำกกำรวิจัย 
ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อจำก

ยูเนสโก 

5 แกนแนวควำมคิดของ ศูนย์กลำง

เพื่อกำรรู้เท่ำทันสื่อ 

แยกแยะความเป็นโฆษณา ทักษะในการวิเคราะห์, ประเมิน แกนความคิดที่ 1 เนื้อหาสื่อทั้งหลาย

ที่ถูกสร้าง 

รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน ทักษะในการวิเคราะห์, ประเมิน แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาสื่อถูกสร้าง

ขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  

การประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย 
 

แนวทำงในกำรรู้เท่ำทันสื่อ

โฆษณำเฟซบุ๊กจำกกำรวิจัย 
ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อจำก

ยูเนสโก 

5 แกนแนวควำมคิดของ ศูนย์กลำง

เพื่อกำรรู้เท่ำทันสื่อ 

    

ไตร่ตรองความเป็นจริง 

 

ทักษะในการวิเคราะห์, ประเมิน 

แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาสื่อถูกสร้าง

ขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ 

และ แกนความคิดที่ 4 มีค่านิยมและ

ทัศนคติแฝงมากับสื่อด้วย 

 

รับรู้จุดประสงค์ 

 

ทักษะในการวิเคราะห์, ประเมิน 

แกนความคิดที่ 5 เจตนาของเนื้อหา

สื่อ และ แกนความคิดที่ 4 มีค่านิยม

และทัศนคติแฝงมากับสื่อด้วย 

ตรวจสอบแหล่งที่มา ทักษะในการเข้าถึง, วิเคราะห์, 

ประเมิน 

แกนความคิดที่ 3 การเลือกเปลี่ยน

ความคิดเห็นที่ต่างกัน 

แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ทักษะในการเข้าถึง, วิเคราะห์, 

ประเมิน 

แกนความคิดที่ 3 การเลือกเปลี่ยน

ความคิดเห็นที่ต่างกัน 

ตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ใช้

ท่านอ่ืน 

ทักษะในการเข้าถึง, วิเคราะห์, 

ประเมิน 

แกนความคิดที่ 3 การเลือกเปลี่ยน

ความคิดเห็นที่ต่างกัน 

ใช้ข้อความที่ เป็นจริง และไม่

ละเมิดผู้ อ่ืนในการแชร์ หรือส่ง

ต่อ 

ทักษะในการสร้างสรรค์, ประเมิน แกนความคิดที่ 1 เนื้อหาสื่อทั้งหลาย

ที่ถูกสร้าง 

การกดถูกใจ หรือการแสดง

ความคิดเห็นถือว่าเป็นการแชร์ 

ทักษะในการสร้างสรรค์, ประเมิน แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาสื่อถูกสร้าง

ขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ 
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นอกจากนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือเป็น

แนวทางให้ผู้เปิดรับสารโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทยยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

รัญชนา รัชตะนาวิน (2557)  เกี่ยวกับความเสี่ยงของความเข้าใจผิดต่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกผ่านต่อใน

สังคมออนไลน์โดย แสดงให้เห็นว่าแนวทางรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในการแสวงหาข้อมูลเพ่ิม และตรวจสอบ

แหล่งที่มาจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่ช่วยเพ่ิมการวิเคราะห์ในการการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะเพื่องำนวิจัยครั้งต่อไป 

1. งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในสื่อสังคมเฟซบุ๊ก ใน

ภาพรวม ดังนั้น งานวิจัยต่อไป อาจท าการศึกษาแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงกับสินค้า

แต่ละประเภท เช่น   ด้านรอาหารและยา  ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น   

2. การวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งวิเคราะห์สภาวะปัญหา ผลกระทบในด้านต่างๆของโฆษณา ที่อยู่

บนพื้นที่เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก จากองค์กรและกลุ่มคนที่มีบทบาทในการก ากับดูแลสื่อโฆษณา อย่างไรก็

ตามในการวิจัยครั้งต่อไปควรให้ความสนใจกับผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลที่มีหน้าที่การท างานอยู่ในความดูแล

ของบริษัท เฟซบุ๊ก ด้วยอีกทางหนึ่ง รวมทั้งอาจท าการศึกษาความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น เพ่ิมเติมด้วย 

3. ควรมีการศึกษา และวิเคราะห์กฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์

ของประเทศต่างๆเพ่ือให้ทราบถึงวิธีการจัดการของประเทศอ่ืนๆ และน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมรวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กในประเทศ

ไทย ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาจากประเทศต่างๆ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ที่อาจจะ

สามารถน ามาพัฒนาให้เหมาะสมส าหรับประเทศไทยต่อไป  

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ 

1. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการโฆษณา และการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ควรมีส่วนใน

การผลักดันในการเผยแพร่แนวทางในการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก เพ่ือเป็นองค์

ความรู้ให้แก่ผู้บริโภคในการป้องกันการถูกหลอกลวงหรือเอาเปรียบจากโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ 

2. ในการน าแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กไปเผยแพร่เพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ในกับผู้บริโภค ควรมีดัดแปลงองค์ความรู้ดังกล่าวให้เข้ากับสื่อหลายๆประเภทเพ่ือน าเสนอแก่

ผู้บริโภค และควรมีการน าเสนอโดยสื่อให้หลากหลายช่องทาง เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมการ
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รับสื่อ หรือเสพสื่อที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นการน าเสนอสื่อให้ตรงกับช่องทางที่ผู้บริโภคอยู่จึงเป็นสิ่งส าคัญ

ในการเผยแพร่องค์รู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การท าสื่อ Info-graphicsทางออนไลน์ หรือการน าเสนอ

ผ่านหลักสูตรการเรียนในระดับชั้นต่างๆ 
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