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นืๅอหาหรือความถูกตຌองของรืไองทีไสงมาตีพิมพ์ทุกรืไอง 
 

  



ค านะน าส าหรับผูຌขียน 
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 ก. หนຌารก บทคัดยอ (Abstract) ภาษาเทย แ หนຌา (เมกิน โ5เ ค า) ละภาษาอังกฤษ แ (เมกิน 
โ5เ ค า) หนຌา ดยประกอบดຌวย 

 แ. ชืไอบทความ (Title) 



 2. ชืไอผูຌขียนทุกคน (Authors) ฿หຌระบุฉพาะชืไอละนามสกุล ดยเมตຌองมีค าน าหนຌานาม 
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 บทคัดยอบทความวิจัย ขอ฿หຌขียนบทคัดยอยกป็น ใ ยอหนຌา     ยอหนຌารก฿หຌระบุวัตถุประสงค์
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 5. สรุป (Conclusion) 

 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ป็นการระบุหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ็. บรรณานุกรม฿ชຌรูปบบ APA 6th edition  

 

การจัดสงบทความ 

ผูຌตงสามารถสงบทความ พืไอรับการพิจารณาตีพิมพ์฿นวารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ดย
ระบบออนเลน์เดຌทีไ http://www.gscm.nida.ac.th/gscmconference/index.php/โเแไ-แเ-เๆ-แใ-ไเ-โใ 

 

  



ทีไปรึกษากองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรศรษฐ์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล บใญจรงค์กิจ 

บรรณาธิการ 
ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 

คณะกรรมการบริหาร 
รองศาสตราจารย์ พัชนี ชยจรรยา 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน นตรพธิ์กຌว 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรรณ ประจักษ์นตร 

กองจัดการ 

นางสาวธันย์ชนก จันทร์รุงรือง 
นายอกพงษ์ สิทธิพงษ์ 

จຌาของ 
คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส านักงาน 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
แแ่ หมู ใ ถนนสรีเทย ขวงคลองจัไน ขตบางกะปຂ กรุงทพฯ แเโไเ 

  



คณะกรรมการพิจารณาบทความ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์ 
มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมหลຌาธนบุรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ 
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ขนบพันธ์ อีไยมอภาส 

มหาวิทยาลัยรามค าหง 

รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร กมลณัฏฐ์ พลวัน 

มหาวิทยาลัยชียง฿หม 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จินตวรี์ กษมศุข 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ฿ตຌฟ้าพูล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผูຌชวยศาสตรจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลกัษณ์ หวังสันติธรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ดร.นริสรา พึไงพธิ์สภ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ 

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรกຌว 

มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
 

 



สารบัญ 

  หนຌา 
รูปบบการด านินชีวิต รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ละความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการดຌานการ
ทองทีไยวของนักทองทีไยวชาวเทย 

 กังสดาล ศิษย์ธานนท์ 
 

 1 

ผลกระทบจากฆษณาบนฟซบุຍก ละนวทางการรูຌทาทันสืไอฆษณาบนฟซบุຍก 

 ณพล ผลากรกุล 
 

 แ่ 

 

การออกบบสงพืไอการสืไอสาร ฿นงานปิดตัวผลิตภัณฑ์฿นประทศเทย 

 พิชากร บ ารุงวงค์ 
 

 ไใ 

การรับรูຌขาวสาร ทัศนคติละพฤติกรรมของกลุมรงงานกอสรຌางตอสืไอรณรงค์การลิกสูบบุหรีไ
฿นขตกรุงทพมหานคร 

 ศิธาพิสุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
 

 6แ 

กลยุทธ์การสืไอสารของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿นลกออนเลน์ทีไมีผลตอทัศนคติของกลุม
ผูຌติดตาม 

 รัฐญา มหาสมุทร 

 

 ่แ 

 

 

ขຌอสนอตอนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอทรทัศน์ 
 ธาราวุฒิ สืบชื้อ 

 

 แเ่ 

พฤติกรรมการปิดรับสืไอ ทัศนคติ ละการ฿ชຌประยชน์ กรณีศึกษาฟซบุຍกฟนพจ  
ดังตฤณฟนคลับ 

 วิภาวี จันทร์ก้ว 
 

 แใไ 

อิทธิพลสืไอกับคานิยมสวยดຌวยพทย์: ความงามบบธรรมชาติทีไบิดบือนความป็นจริง 
 ชริตา ปรมะธนวัตน์ 
 

 แ5ใ 

 



 

1 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

รูปบบการด านินชีวิต รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ละความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละ
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ของรูปบบการด านินชีวิตกับรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปบบการ
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1) รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวชาวเทย สามารถจัดกลุมเดຌทัๅงหมด 5 กลุม
ดังตอเปนีๅ กลุมสุขนิยม กลุมทันทคนลยี กลุมตามกระสนิยม กลุมรักครอบครัว กลุมอนุรักษ์
วัฒนธรรม  

2) กลุมสุขนิยม กลุมทันทคนลยี กลุมตามกระสนิยม กลุมรักครอบครัว ละกลุม
อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์฿นชิงบวกกับรูปบบการ฿ชຌสืไ อออนเลน์ อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.001  

3) กลุมสุขนิยม กลุมทันทคนลยี กลุมตามกระสนิยม กลุมรักครอบครัว ละกลุม
อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์฿นชิงบวก กับความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการดຌานการทองทีไยว
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปรญิญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 4) รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์มีความ สัมพันธ์฿นชิงบวก กับความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละ
บริการดຌานการทองทีไยวอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 

ค าส าคัญ : รูปบบการด านินชีวิต รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ความตัๅง฿จซืๅอ สินคຌาทีไกีไยวขຌองกับ
การทองทีไยว สืไอ฿หม การทองทีไยว 

  

Abstract 

There are four purposes in conducting this study. The first is to examine 

Thai tourists’ lifestyles, online media use and purchasing intention. The second 
purpose is to examine the relationship between lifestyles and online media use of 

Thai tourists. The third is to investigate the relationship between lifestyles and 

purchasing intention of Thai tourists. The final purpose is to investigate the 

relationship between online media use and purchasing intention of Thai tourists. 

The respondents were 400 Thai tourists, aged 20-45 years old, who have used 

online media. Data was collected using an on-line survey. The findings are as 

follows: 

1) Lifestyles of Thai tourists can be segmented into 5 groups: Hedonism 

group, Technology Up-to Date group, Trend Follower group, Family-oriented group 

and Conservative group.  

2) Hedonism group, Technology Up-to Date group, Trend Follower group, 

Family-oriented group and Conservative group membership had positive 

correlation with online media use at the significance level of 0.001.  

3) Hedonism group, Technology Up-to Date group, Trend Follower group, 

Family-oriented group and Conservative group membership had positive 

correlation with purchasing intention of tourism products and services at the 

significance level of 0.001.  

4) Online media use had positive correlation with purchasing intention of 

tourism products and services at the significance level of 0.001. 



 

3 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

ทีไมาละความส าคัญของปัญหา 

ลกหงการปลีไยนปลงหรือทีไรียกกันวา ลกาภิวัตน์ คือลกทีมีการปลีไยนปลง
อยางรวดรใว ป็นผลมาจากการพัฒนาทคนลยีสารสนทศ สงผลตอรูปบบการด านินชีวิต 
สภาพศรษฐกิจละสังคม฿นยุคปัจจุบันกลายป็นสังคมหงการขงขัน ผูຌคน฿ชຌชีวิตอยางรงรีบ
พืไอขงขันกับวลา ท า฿หຌกิดความครงครียดทัๅงกับตนอง คนรอบขຌาง ละครอบครัว ชวงชี วิต
ละวลาของผูຌคนสวน฿หญจึงหมดเปกับการท างานท า฿หຌกิดความหนืไอยลຌา บืไอหนายกิจวัตร
ประจ าวันทีไตຌองท าซๅ า โ ฿นทุกวันกลายป็นปัญหาส าคัญของคน฿นยุคปัจจุบัน ซึไงนพ.ประวช ตัน
ติพิวัฒนสกุล กลาววา ปัญหารืไองของความครียด ความวิตกกังวล พบมากถึงรຌอยละ 12-15 

ประชากรทัไวเป ดยความครียดละความวิตกกังวลถือป็นรคของยุคสมัย฿นปัจจุบัน ทีไสวนหนึไง
มีสาหตุมาจากการปลีไยนปลงรูปบบการด านินชีวิตทีไมีตความรงรีบ ละการบริภคขຌอมูล
ขาวสารทีไมากขึๅนอยางมาก” (เทยพสต์, 2555) การทองทีไยวจึงขຌามามีบทบาทส าคัญทีไชวยผอน
คลายความครียด ยิไง฿นชวงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือทศกาลส าคัญผูຌคนลือกทีไจะทองทีไยวเปยัง
สถานทีไตาง โ ทัๅง฿นประทศละตางประทศ พราะการทองทีไยวถือป็นความสุขทาง฿จทีไเดຌรับ
ความสนุกสนาน พลิดพลินละผอนคลายเดຌรับความสุขจากกิจกรรมทีไตนชืไนชอบ ละชม
ธรรมชาติหรือสถานทีไสวยงาม (พลชัย พรชปลอด, 2545) 

นอกจากนีๅการทองทีไยวป็นปัจจัยส าคัญทีไจะสรຌางรายเดຌละอืๅออ านวยประยชน์ก
ประชากร฿นทຌองถิไนทัๅง฿นรืไองการสรຌางงานการสรຌางงาน การกระจายความจริญเปสูภูมิภาคละ
การพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานของการคมนาคมขนสง นอกจากนีๅยังชวยสรຌางจิตส านึกของคน
฿นชาติ฿หຌกิดความภูมิ฿จ฿นความป็นเทย ละยังสรຌางจิตส านึกหวงหนทรัพยากรธรรมชาติทีไอัน
สวยงามของประทศเทย฿หຌถูกท าลายนຌอยทีไสุด ดังนัๅนการศึกษาความตຌองการ ความคาดหวังของ
นักทองทีไยว จึงป็นหัวขຌอส าคัญทีไลือกจะศึกษากีไยวกับอุตสาหกรรมการทองทีไยว พืไอทีไจะ
สามารถตอบสนองความตຌองการทีไหลากหลาย ละสามรถน าผลการวิจัยเป฿ชຌ฿นการวางผน
การตลาดละก าหนดกลยุทธ์ตาง โ ละสอดคลຌองกับความตຌองการทีไตกตางกันของตละบุคคล 

ต฿นปัจจุบันธุรกิจการทองทีไยวมีการจริญติบตอยางตอนืไอง ซึไงพัฒนาเปพรຌอมกับ
ทคนลยีการประชาสัมพันธ์การทองทีไยวจึงมีการปรับปลีไยน฿หຌทันสมัยมากขึๅนหนวยงานหลัก  

อาทิการทองทีไยวหงประทศเทย (ททท.) (2558) เดຌมีการพัฒนาประชาสัมพันธ์ผานสืไอออนเลน์
ตางโ ดยมีการจัดท าวใบเซต์พืไออ านวยความสะดวกกนักทองทีไยว ดຌานขຌอมูลกีไยวกับประทศ
เทยละขຌอมูลทีไจ าป็นส าหรับการทองทีไยว ชน การขอวีซา วลาท าการของสถานทีไราชการ
ตางโ พืไออ านวยความสะดวก฿หຌกนักทองทีไยวตัๅงตกอนการดินทาง นักทองทีไยวสามารถ
ชืไอมตอดยตรงกับผูຌประกอบการธุรกิจทองทีไยว฿นการคຌนหาขຌอมูลขาวสารทีไตนตຌองการเดຌอยาง
ฉพาะจาะจง ละสะดวกตอการซืๅอสินคຌาละบริการทางการทองทีไยว ผานสืไอออนเลน์ ชนการ
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จองหຌองพัก จองบริษัททัวร์ จองตั็วครืไองบิน ละส ารองทีไนัไงดຌวยตนอง บริษัททองทีไยวตางโ
ปรับรูปบบการขายมาขายบบปลีกดยวใบเซต์ป็นของตนองละกิดวใบเซต์ทีไ ขายรงรม
ออนเลน์ทีไรียก OTAs สรຌางการรูปบบของวใบเซต์ทีไติดตอกับลูกคຌาดยตรงซึไงสามารถจายงิน
ผานอินตอร์นใต ดย฿ชຌระบบ Pay click ทีไบัตรตัดผานอินตอร์นใตเดຌดยตรง นอกจากนีๅรายเดຌ
ออนเลน์฿นอุตสาหกรรมรงรมละทีไพักของประทศเทยพบวามีรายเดຌสูงกวาประทศพืไอนบຌาน
อันเดຌกมาลซียละสิงคปร์ดยมีจ านวนรายเดຌทางออนเลน์คิดป็นอัตราสวนรຌอยละ 5 หรือป็น
มูลคาทัๅงสิๅน  12,517 ลຌานบาทขณะทีไประทศมาลซียมีรายเดຌจากออนเลน์ทัๅงสิๅน 4,801 ลຌาน
บาทคิดป็นอัตราสวนรຌอยละ 3 ละประทศสิงคปร์มีรายเดຌจากออนเลน์ทัๅงสิๅน 4,207 ลຌานบาท
คิดป็นอัตราสวนรຌอยละ 4 (อัศวิน จิตต์จ านง, 2558) 

  ทคนลยีทางดຌานการสืไอสารเดຌพัฒนาขึๅนอยางตอนืไอง฿นตຌนศตวรรษทีไ 20 ถือป็นการ
กຌาวขຌาสูยุคดิจิทัลอยางตใมรูปบบซึไงป็นผลมาจากการพัฒนาระบบอินทอร์นใตความรใวสูง (Hi-

Speed Internet) ผลจากการพัฒนาทคนลยีทางดຌานการสืไอสารหลานีๅคนสวน฿หญจึง฿หຌ
ความส าคัญกับการ฿ชຌงานทคนลยีพืไอความสะดวกสบายความรวดรใว฿นการติดตอสืไอสารความ
ฉับเว฿นการรับขຌอมูลขาวสารรวมถึงความสนุกสนานพลิดพลินทีไเดຌจากการ฿ชຌทคนลยี
ดยฉพาะอยางยิไงการ฿ชຌบริการระบบครือขายสังคมออนเลน์หรือ Social Network ทีไถือก านิด
ขึๅนจากการพัฒนาทคนลยีทางดຌานการสืไอสารป็นหลัก 

  ทคนลยีดຌานการสืไอสารสงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองทีไยว฿นหลายดຌานชนการ
ปลีไยนปลงครงสรຌางของบทบาททางธุรกิจ การปลีไยนปลงการน าสนอสินคຌาละบริการการ
พัฒนาดຌานอินทอร์นใตกอ฿หຌกิดการปฏิวัติครงสรຌางของอุตสาหกรรมทองทีไยวละมีผลกระทบ
ดยตรงตอพฤติกรรมของนักทองทีไยว฿นยุคปัจจุบัน ศิวฤทธิ่ พงศกรรังศิลป์ ละพิมพ์ลภัส พงศกร
รังศิลป์ (2548) กลาววาธุรกิจการทองทีไยววาพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นธุรกิจการทองทีไ ยวเดຌ
อ านวยความสะดวก฿นการติดตอสืไอสารสองทาง฿หຌกับนักทองทีไยวทีไอยูทุกมุมลกสามารถน าสนอ
ขຌอมูลการทองทีไยวทีไสอดคลຌองกับพฤติกรรมนักทองทีไยวซึไงตຌองการวางผนการดินทางลวงหนຌา
ดยการคຌนหาขຌอมูลหลงทองทีไยวละประมินงบประมาณหรือคา฿ชຌจายทัๅงหมดกอนตัดสิน฿จซึไง
฿นขณะทีไอยูระหวางการตรียมตัวนีๅนักทองทีไยวกใมักจะท าการจองตั็วครืไองบินจองทีไพักหรือ
ตัดสิน฿จ฿ชຌบริการบริษัทน าทีไยวกอนทีไนัไงจะตใม ดยชองทางการสืไอสารผานอินตอร์นใตจะชวย
฿หຌทุกอยางสะดวกรวดรใวมากขึๅน ซึไงมีความสอดคลຌองกับผลการวิจัยชิๅ นหนึไงป็นการส ารวจ
ออนเลน์กีไยวกับพฤติกรรมของนักทองทีไยว ทีไจัดท าขึๅน฿นบริษัท Microsoft Digital Advertising 

Solutions (MDS) ดยผลการวิจัยพบวา คนสวนมากลือกทีไจะวางผนการทองทีไยวดຌวยตนอง 
เมวาจะป็นการซืๅอตัวครืไองบิน ทีไพัก ดยเมผานบริษัทน าทีไ ยวหมือน฿นอดีต ดยผูຌตอบ
บบสอบถามถึง 80% ลือกสวงหาขຌอมูลผานอินตอร์นใตเมวาจะป็นการดินทางทองทีไยว 
หรือการดินทางพืไอท าธุรกิจ ละผูຌตอบบบสอบถาม 61% ลือกจะจัดตรียมการดินทางดຌวย
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ตนองอยางอิสระ ซึไงสอดคลຌองกับผลการวิจัยของการทองทีไยวหงประทศเทย ขຌาง฿นป 2552 

พบวาคนเทยกวา 80% นิยมดินทางทองทีไยวองอยางอิสระ ละคຌนหาขຌอมูลดຌวยตนองทาง
อินตอร์นใตพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไฉพาะจาะจงตามความชอบของตละคน (ณัฐพัชญ์ วงษ์หรียญทอง
, 2556)  

พฤติกรรมของผูຌคน฿นยุคปัจจุบันมีการปลีไยนปลงเปอยางมาก การทีไจะตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาละบริการทางการทองทีไยว จึงมีความพิศษ ละลักษณะฉพาะจาะจงมากขึๅน ผูຌซืๅอจะ
พิจารณาปัจจัยตางโรอบดຌาน ละการศึกษารูปบบการด านินชีวิตทีไผานมายังเมการศึกษาการ
ทองทีไยวทีไ฿ชຌสืไอ฿หมป็นสืไอหลัก฿นการคຌนหาขຌอมูลขาวสาร ละซืๅอสินคຌา ดั งนัๅนการศึกษา
รูปบบการด านินชีวิตจะสามารถการขຌาถึงความตຌองการ รูຌสึกนึกคิด พฤติกรรมการลือกซืๅอ
สินคຌา ละการสวงหาขຌอมูลวามีความหมือนหรือการวางผนการตลาด ละท ากลยุทธ์ทีไ
ตกตางการอยางเร ป็นประยชน์฿นการวาสงผนการตลาด ละก าหนดกลยุทธ์฿หຌหมาะสมกับ
ผูຌทีไสน฿จทองทีไยว฿นยุคปัจจุบันดังนัๅนผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะศึกษากีไยวกับ รูปบบการด านิน
ชีวิต รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ละความตัๅง฿จซืๅอ ของนักทองทีไยวชาวเทย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

แ)  พืไอศึกษารูปบบการด านินชีวิต รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ละความตัๅง฿จซืๅอสินคຌา
ละบริการดຌานการทองทีไยวของนักทองทีไยวชาวเทย  

โ)  พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของรูปบบการด านินชีวิตกับรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของ
นักทองทีไยวชาวเทย  

ใ)  พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของรูปบบการด านินชีวิตกับความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการ
ดຌานการทองทีไยวของนักทองทีไยวชาวเทย 

ไ)  พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์กับความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการ 
ดຌานการทองทีไยวของนักทองทีไยวชาวเทย 

สมมติฐานการวิจัย 

1)  รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวชาวเทยมีความสัมพันธ์กับรูปบบการ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์ 

2)  รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวชาวเทยมีความสัมพันธ์กับความตัๅง฿จซืๅอสิน     
คຌาละบริการดຌานการทองทีไยว 

3)  รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของนักทองทีไยวชาวเทยมีความสัมพันธ์กับความตัๅง฿จซืๅอ
สินคຌาละบริการดຌานการการทองทีไยว 
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กรอบนวคิด฿นงานวิจัย 

  

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 
รูปบบการด านินชีวิต หมายถึง วิธีทีไบุคคลลือกจะ฿ชຌชีวิตของตนองลักษณะการ฿ชຌ

ชีวิตของผูຌบริภคซึไงลือก฿ชຌการวัดบบ AIOs ประกอบเปดຌวย A (Activity) กิจกรรมทีไลือกท า I 

(Interests) ความสน฿จ ละO (Opinion) ความคิดหในตอตนองละสิไงอืไนรอบตัว  
รูปบบการ฿ชຌสืไอ หมายถึง กิจกรรมทีไบุคคลลือกกระท าพืไอ฿หຌเดຌรับขຌอมูลทีไตนอง

ตຌองการ ซึไงอาจมาจากความสน฿จสวนตัว การตຌองการศึกษารียนรูຌ วิคราะห์ปัญหา฿ดปัญหาหนึไง 
หรือมืไอพบวาความรูຌทีไตนมีเมพอ จึงตຌองการคຌนหาขຌอมูลพิไมติม 

สืไอออนเลน์ หมายถึงชองทาง฿นการน าสนอสารทีไรวมอาการสืไอสารบบดัๅงดิมมารวม
เวຌทีไดียว มีสามารถชืไอมตอครือขายอินทอร์นใต ป็นชองทางทีไอืๅอประยชน์ตอผูຌรับละผูຌสง
สาร สามารถสืไอสารเดຌสองทาง฿นวลาดียวกันรวมเปถึงสามารถสงสารเดຌหลายรูปบบชน ภาพ 
สียง หรือ ขຌอความ  
 ความตัๅง฿จซืๅอ หมายถึง การทีไบุคคลเดຌประมินสินคຌาละบริการ฿ดบริการหนึไง ละมี
นวนຌม ละ ปรารถนา ทีไจะซืๅอสิๅนคຌา สินคຌาทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยวซึไงอาจจะมาจากการซืๅอ
ซๅ า พฤติกรรมการบอกตอผานสืไอออนเลน์ ความออนเหวตอปัจจัยดຌานราคา ชน ปรมชัไน การ
ลดราคา ทีไกีไยวขຌองกับสินคຌาละบริการดຌานการทองทีไยว   
 สินคຌาบริการดຌานการทองทีไยว หมายถึง สินคຌาละบริการทีไกีไยวของกับการทองทีไยว 
ซึไงประกอบเปดຌวย กิจการดຌานทีไพัก กิจการดຌานขนสง กิจการดຌานอาหารละครืไองดืไม กิจการ
ดຌานความบันทิง กิจการดຌานธุรกิจน าทีไยว ละกิจการธุรกิจของทีไระลึก ป็นตຌน 

 นักทองทีไยวชาวเทย หมายถึง ผูຌทีไทองทีไยว฿นประทศหรือตางประทศมากกวา 3-4 
ครัๅงตอปป็นผูຌทีไ฿หຌความสน฿จ ชืไนชอบ สวงหาขຌอมูล ติดตามขาวสาร ลຌวมีความตຌองการ฿น
สินคຌาละบริการทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว  
 

 

รูปบบการด านินชีวิต 

AIOs (A=กิจกรรม I=ความสน฿จ ละ
O=ความคิดหใน ของนักทองทีไยวชาว

เทย) 

รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน ์

การสวงหาขຌอมลูขาวสารของนักทองทีไยว
ชาวเทยผานสืไอออนเลน ์

ความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการดຌานการ
ทองทีไยว 



 

7 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

ระบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) จากนักทองทองทีไยว
ชาวเทยทีไมีอายุระหวาง 20-45 ป ทัๅงพศชายละพศหญิง ละป็นผูຌทีไมีความถีไ฿นการทองทีไยว
มากกวา 3-4 ครัๅง ตอป ละทีไส าคัญตຌองป็นผูຌติดตามขาวสารการทองทีไยวละตຌองป็นผูຌทีไ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์ ดย฿ชຌบบสอบถามออนเลน์จ านวนทัๅงสิๅน 400 คน ดยบบสอบถามค าถามป็นบบ
ปลายปຂด ประกอบเปดຌวยค าถามพืไอคัดลือกกลุมตัวอยาง฿นการตอบบบสอบถาม จ านวน 2 ขຌอ 
คือ 1)ป็นผูຌทีไมีอายุ 20–45 ป 2) ป็นผูຌทีไมีความถีไ฿นการทองทีไยวมากกวา 3-4 ครัๅง ตอป ละ
บบสอบถามหลัก 6 สวน คือ 1) ลักษณะทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 2) การวัดรูปบบการ
ด านินชีวิต ดຌานกิจกรรม 3) การวัดรูปบบการด านินชีวิต ดຌานความสน฿จ 4) การวัดรูปบบการ
ด านินชีวิต ดຌานความคิดหใน 5) รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ 6) ความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการดຌาน
การทองทีไยว 

ผูຌวิจัยลือก฿ชຌการสุมบบฉพาะจาะจง ดย฿ชຌบบสอบถามพืไอคัดลือกผูຌตอบบบสอบ
ละมีการ฿ชຌการสุมตัวอยางบบบังอิญ (Accidental Sampling) ดยการจกบบสอบถามผาน
การสงตอทาง ฟสบุຍค นืไองจากป็นสืไอออนเลน์ทีไป็นทีไนิยมซึไงหในเดຌจากมีผูຌ฿ชຌจ านวนมาก ละ
ยังป็นหลงประชาสัมพันธ์ละ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไกีไยวขຌองธุรกิจทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว ชน
พจรงรม ทีไพัก พจรวบรวมตั็วครืไองบินราคาพิศษ ป็นตຌน นอกจากนีๅยังมีหลงสารทีไป็น
หลงชุมชนออนเลน์ ชน วใบเซต์พันทิพ ซึไงป็นขຌอมูลขาวสารหลานีๅผูຌ฿ชຌ฿นออนเลน์฿หຌความ
เวຌวาง฿จมืไอตຌองการขຌอมูลกีไยวกับการทองทีไยวพราะมีการสดงความคิดหในจากผูຌ฿ชຌทีไ
หลากหลายละละฉพาะจาะจงทัๅงชิงบวกละชิงลบทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยวทีไป็น
ประยชน์ตอผูຌทีไสน฿จดຌานการทองทีไยว ดังนัๅนพืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยางตามจ านวนทีไตຌองการผูຌวิจัย
จึงท าการจกบบสอบถามผาน ฟสบุຍค (Facebook) ละพันทิพ (Pantip) 

 กอนท าการจกบบสอบถามจริงผูຌวิจัยเดຌทดสอบความนาชืไอถือของครืไองมือดยการ
ทดสอบความทีไยงตรง ิValidity) ดยการเดຌ฿หຌผูຌชีไยวชาญป็นผูຌตรวจสอบความทีไยงตรงของ
นืๅอหา ิContent Validity) ผานการตรวจสอบจากผูຌชีไยวชาญทัๅงหมดสามทานพืไอขอค านะน า
฿นการปรับปรุงกຌเข฿หຌถูกตຌองดยพิจารณาความสอดคลຌองระหวางวัตถุประสงค์กับบบสอบถาม
ดยพิจารณาป็นรายขຌอ วิธีการพิจารณาบบนีๅจะรียกวา การหาคาประสิทธิ่ความสอดคลຌอง 
(Index of Item–Objective Congruence : IOC) ซึไงผลการวิคราะห์ความสอดคลຌองขอ
บบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅมีคา = 0.88 ซึไงถือวามีความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
หลังจากนัๅนน าบบสอบถามเปทดสอบความชืไอถือเดຌ ิReliability) ดยน าบบสอบถามเป
ทดสอบ฿ชຌ ิTry-Out) จ านวน 40 ชุด ละน ามาหาคาความนาชืไอถือ (Reliability) มีรายละอียด
ดังนีๅ ค าถามกีไยวกับกิจกรรม มีความนาชืไอถือทากับ 0.905 ค าถามทีไกีไยวขຌองกับความสน฿จมี
ความนาชืไอถือทากับ 0.865 ค าถามกีไยวกับความคิดหในมีความนาชืไอถือทากับ 0.885 ค าถาม
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กีไยวกับรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์มีความนาชืไอถือทากับ 0.822 ค าถามกีไยว กับความตัๅง฿จซืๅอมี
ความนาชืไอถือทากับ 0.854 ซึไงถือวาอยู฿นกณฑ์ทีไชืไอถือเดຌดี 

ขຌอมูลบืๅองตຌนของผูຌตอบบบสอบถาม 

นักทองทีไยวชาวเทยสวน฿หญป็นป็นพศหญิง มีอายุ 26-30 ป ป็นจ านวนมากทีไสุด 
รองลงมา คือชวงอายระหวาง โ0-25 ป ดยผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีสถานภาพสดมาก
ทีไสุด ดຌานการศึกษาพบวามีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากทีไสุด ละสวน฿หญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท มากทีไสุด รองลงมาคือป็นนักรียน นักศึกษานักรียน/นักศึกษา  

กิจกรรมทีไนักทองทีไยวชาวเทยลือกทีไจะท าป็นประจ า คือ ชอบเปสถานทีไทีไมีธรรมชาติทีไ
สวยงาม ซึไงอาจจะมีสาหตุมาจากความหนืไอยลຌาจากการท างาน รวมทัๅงความครียดการการ
ท างานมาตลาดทัๅงสัปดาห์ มืไอมีวลาพักผอน หรือวันหยุดสุดสัปดาห์จึงลือกเปทองทีไยวยัง
สถานทีไทีไมีธรรมชาติทีไสวยงามพืไอผอนคลายความหนืไอยลຌา ฿นขณะทีไกิจกรรมอืไนโ ชน ดู
รูปภาพ฿นอดีต ชนรูปภาพคนเทยสมัยกอนท าบຌางเมท าบຌาง ละ อานหนังสือทองทีไยว หรือ
หนังสือทีไกีไยวขຌองกับสถานทีไทองทีไยว ลຌวนป็นกิจกรรมทีไผูຌตอบบบสอบถามเมคอยลือกท า 

สิไงทีไนักทองทีไยวชาวเทย฿หຌความสน฿จละ฿หຌความส าคัญ นอกหนือจากจะสน฿จดຌาน
การทองทีไยว ละติดตามขาวสารผานสืไอออนเลน์ทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว กลับพบวา
นักทองทีไยวชาวเทย฿หຌความส าคัญกับครอบครัวมาป็นอันดับรก ละยัง฿หຌความสน฿จอนุรักษ์
ธรรมชาติละอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกดຌวย 

ประดในทีไนักทองทีไยวชาวเทยรูຌสึกหในดຌวยอยางมากละมีคาฉลีไยสูงคือ ธรรมชาติคือ
ทุกสิไงทีไทุกคนตຌองรักษา นอกจากนีๅผลการวิจัยพบวานักทองทีไยวชาวเทยรักการทองทีไยว฿น
ประทศเทย พราะมืองเทยมีทรัพยากรการทองทีไยวทีไหลากหลายซึไงถือป็นคานิยมทีไดี฿นดຌาน
ของวัฒนธรรมประพณี พบวานักทองทีไยวชาวเทย มีความภูมิ฿นวัฒนธรรมละประพณีทีไมีมาต
บราน ดยมีความคิดหในวาประพณีเทยป็นสิไงทีไสวยงาม คุณรุนหลังควรชวยกับรักษาละ
อนุรักษ์เวຌนอกจากนีๅยังพบวากลุมตัวอยางมีความคิดหในทีไวาราก าหนดการทองทีไยว฿นบบของ
ราเดຌมีความคิดหใน ดยอาจป็นหตุผลมาจากยุคสมัยทีไปลีไยนเป ทคนลยีละอินตอร์นใตขຌา
มามีบทบาทส าคัญตอนักทองทีไยวชาวเทยเทยปัจจุบัน ท า฿หຌมีการคຌนหาขຌอมูลขาวสารเดຌดຌวย
ตนอง 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา รูปบบการด านินชีวิต รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ละความตัๅง฿จซืๅอสินคຌา
ละบริการดຌานการทองทีไยวของนักทองทีไยวชาวเทย สามารถอภิปรายผลการวิจัยเดຌดังตอเปนีๅ 



 

9 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวชาวเทยสามารถบงเดຌ 5 กลุมดังนีๅ  

1)  กลุมรูปบบการด านินชีวิตบบสุขนิยม กลุมนีๅป็นกลุมทีไรักการทองทีไ ยวอยาง
ทຌจริง มัก฿หຌความส าคัญกับการทองทีไยวดยคิดวาการทองทีไยวคือการ฿หຌการ฿หຌรางวัลชีวิต ละ
คือความสุขของชีวิต ฿นขณะดียวกันกใ฿หຌความส าคัญกับครอบครัวมาป็นอันดับรกดຌวย คนกลุม
นีๅถือวาป็นคนรุน฿หม มีความคิดทีไปຂดกวຌาง พรຌอมยอมรับสิไง฿หม ทีไมีการติดตามอินตอร์นใตพืไอ
คຌนหาสถานทีไทองทีไยว฿หมโ ดุปรมชัไนรงรมละตัวครืไองบิน  มักลือกทองทีไยว฿นประทศ
เทย ละก าหนดตนองการดินทางการทองทีไยวดຌวย ดยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
วัฒนธรรมทีไสืบมาจากคนรุนกอน  

2)  กลุมรูปบบการด านินชีวิตบบทันทคนลยี กลุมนีๅมักลือกติดตามวใบเซต์ทีไ
กีไยวขຌองกับการทองทีไยว พืไอศึกษาหาขຌอมูลกีไยวกับการทองทีไยวอยูสมอ ป็นกลุมทีไสน฿จการ
ปຂดรับขาวสารละติดตามขาวสารตลอดวลา ดยขຌอมูลทีไสน฿จมักป็นประสบการณ์การ
ทองทีไยวของนักทองทีไยวทานอืไนทีไคยเปมาลຌว มักป็นสมาชิกของกลุมการทองทีไยว พืไอ
พูดคุยลกปลีไยนประสบการณ์ทองทีไยว ดยกใบขຌอมูล฿หຌยอะมากทีไสุดกอนมีการตัดสิน฿จ ดย
คนกลุมนีๅมักลือกเปทองทีไยวตางประทศ มักเปดຌวยตนอง กลาวเดຌวาป็นกลุมทีไรักอิสระ฿นการ
ด านินชีวิต ฿ชຌทคนลยี฿หຌกิดประยชน์กับตนอง ติดตามขาวสารจากหลายทางพืไอชวย฿นการ
ตัดสิน฿จ ละพืไอติดตามขาวสารทีไตนตຌองการ  

3)  กลุมรูปบบการด านินชีวิตบบตามกระสนิยม คนกลุมนีๅชอบ฿หຌตนป็นทีไสน฿จ 

ชอบบงบอกสถานะทางสังคมละมักตามกระสนิยม มักลือกสถานทีไทองทีไยวทีไมีชืไอสียง ป็น
กระสนิยม ค านึงถึงตราสินคຌาป็นหลัก พืไอทีไจะบงบอกสถานะของตนวาสถานทีไนีๅตนเปมาลຌว 

ซึไงจะลือกสินคຌา หรือทีไพักทีไมีตราสินคຌา ดงดัง ป็นทีไรูຌจัก ดยลือกติดตามผูຌทีไมีชืไอสียง ละ
สน฿จสินคຌาปรมชัไน สินคຌาราคาพิศษ  

4)  กลุมรูปบบการด านินชีวิตบบรักครอบครัว กลุมนีๅ฿หຌความส าคัญกับครอบครัว ท า
฿หຌกิจกรรมทีไลือกมักสามารถท ากับครอบครัวเดຌ มืไอมีวลาวางมักลือกอยูกับครอบครัว หรือมืไอ
มีวันหยุด กใลือกเปทองทีไยวกับครอบครัว  

5)  กลุมรูปบบการด านินชีวิตบบอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุมนีๅสน฿จอารยะธรรมกากทีไมี
มาตบราณ ละ฿หຌความส าคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรมชน ชอบส าสมชุดเทยละ฿ส
มืไอมีอกาส พืไอสะทຌอนถึงความป็นเทยละอยาก฿หຌคนอืไนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหมือนตน  

ชอบของกา ชอบดูรูปกาโทีไสดงถึงความรุงรืองของศิลปวัฒนธรรมทีไรุงรือง฿นสมัยกอน 

ดຌานรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์นักทองทีไยวชาวเทยพบวานักทองทีไยวชาวเทยมีการ
คຌนหาขຌอมูลขาวสารจากสืไอออนเลน์ 3-4 ครัๅงตอ 1 อาทิตย์ดยสวน฿หญระยะวลา฿นการ฿ชຌงาน
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สืไอออนเลน์ตอครัๅงอยู฿นระดับปานกลาง คือ มีการ฿ชຌสืไอออนเลน์ 1 ชัไงมงตอครัๅงผลการวิจัย
พบวาหลงขຌอมูลทีไนักทองทีไยวชาวเทย฿นการสวงหาขຌอมูลมากทีไสุด  คือ ครือขายสังคม
ออนเลน์ ชน ฟซบุຍก ,ทวิตตอร์ รองลงมาเดຌก วใบเซต์ทีไรีวิวประสบการณ์การทองทีไยว ชน 

พันทิป , ทริปอดเวซอร์, อีดีที เกด์ ลือกการคຌนหาจาก สิร์ชอนจินดยสืบคຌนค าทีไตนตຌองการ
คຌนหา ดยมีวัตถุประสงค฿์นการสวงหาขຌอมูลคือ พืไอ ทราบสຌนทาง ยานพาหนะ วิธีการดินทาง
ทองทีไยว มากทีไสุด รองลงมาคือพืไอทราบรีวิวของผูຌทีไคยเปสถานทีไทีไทานตຌองการจะเปทองทีไยว
ละพืไอการปรียบทียบราคาทีไพัก 

ตารางทีไ 1 สดงจ านวนคารຌอยละละคาฉลีไยของหลงขຌอมูลผานอินตอร์นใต฿นการสวงหาขຌอมูล 

 

หลงขຌอมลู 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีไสุด 

 

x  

 

S.D. 

 

ปลความ 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

ครือขายสังคมออนเลน์  
7 

(1.8) 

9 

(2.3) 

75 

(18.8) 

131 

(32.8) 

178 

(44.5) 

4.16 0.93 มาก 

วใบเซต์ทีไรีวิวประสบการณ์
การทองทีไยว  

6 

(1.5) 

20 

(5) 

83 

(20.3) 

136 

(34.0) 

155 

(38.8) 

4.04 0.97 มาก 

การคຌนหาจาก สิร์ชอนจิน 
10 

(2.5) 

34 

(8.5) 

103 

(25.8) 

114 

(28.5) 

139 

(34.8) 

3.85 1.07 มาก 

สอบถามจากบุคคลทีไรูຌจัก 
หรือ ผูຌมีประสบการณ์  

4 

(1.0) 

31 

(7.8) 

124 

(31.0) 

158 

(39.5) 

83 

(20.8) 

3.71 0.91 มาก 

วใบเซตซ์ืๅอขายสินคຌาละ
บริการดຌานการทองทีไยว  

18 

(4.5) 

47 

(11.8) 

114 

(28.5) 

114 

(28.5) 

107 

(26.8) 

 

3.61 1.13 มาก 

Bloggerกูรูดຌานการทองทีไยว  
12 

(3.0) 

45 

(11.3) 

119 

(29.8) 

146 

(36.5) 

78 

(19.5) 

3.58 1.02 มาก 

วใบเซต์ทีไกีไยวขຌองกับการ
ทองทีไยวดยตรงชน  

42 

(10.5) 

86 

(21.5) 

143 

(35.8) 

75 

(18.8) 

54 

(13.5) 

3.03 1.17 ปานกลาง 

 

 ดຌานความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาดຌานการทองทีไยวเทย พบวามืไอชืไนชอบสถานทีไทองทีไยว฿ดกใจะ
ตัๅง฿จนะน าผูຌอืไน฿หຌเปตาม รองลงมาคือ มีความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาทางการทองทีไยวชนทีไพัก มืไอมี
ปรมชัไนบนอินตอร์นใต อยู฿นระดับมาก ละ ความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาทางการทองทีไยวชนทีไพัก 

ตามทีไมีการนะน าทางอินตอร์นใตอีกครัๅง ฿นอนาคต อยู฿นระดับมาก  



 

11 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

ตารางทีไ 2   สดงจ านวนคารຌอยละละคาฉลีไยของความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการทีไกีไยวขຌองกับ
การทองทีไยว 

 

ความตัๅง฿จซืๅอ 

ตัๅง฿จ
ซืๅอ
นຌอย
ทีไสุด 

ตัๅง฿จซืๅอ
นຌอย 

ตัๅง฿จซืๅอ
ปาน
กลาง 

ตัๅง฿จ
มาก 

ตัๅง฿จ
มาก
ทีไสุด 

 

x  

 

S.D. 

 

ปลความ 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

จ านวน 

(รຌอยละ) 

ตัๅง฿จนะน าผูຌอืไน฿หຌเปตามฉัน 
5 

(1.3) 

26 

(6.5) 

119 

(29.8) 

164 

(41.0) 

86 

(21.5) 

3.75 0.91 มาก 

ความตัๅง฿จซืๅอ มืไอมีปรมชัไนบน
อินตอร์นใต 

10 

(2.5) 

27 

(6.8) 

145 

(36.3) 

142 

(35.5) 

76 

(19.0) 

3.62 0.95 มาก 

ความตัๅง฿จซืๅอ ตามทีไมีการนะน า
ทางอินตอร์นใตอีกครัๅง ฿นอนาคต 

9 

(2.3) 

32 

(8.0) 

161 

(40.3) 

152 

(38.0) 

46 

(11.5) 

3.48 0.88 มาก 

ความตัๅง฿จซืๅอ ตามทีไมีการนะน า
บนอินตอร์นใต 

12 

(3.0) 

38 

(9.5) 

176 

(44.0) 

127 

(31.8) 

47 

(11.8) 

3.40 0.92 ปานกลาง 

ฉันตัๅง฿จซืๅอ อยางนนอน฿นปนีๅ
ตามทีไมีการนะน าบนอินตอร์นใต 

11 

(2.8) 

41 

(10.3) 

167 

(41.8) 

144 

(36.0) 

37 

(9.3) 

3.39 0.89 ปานกลาง 

ฉันตัๅง฿จรีวิวสถานทีไทองทีไยวทีไฉัน
เดຌเปมาบนอินตอร์นใต 

50 

(12.5) 

60 

(15.0) 

131 

(32.8) 

109 

(27.3) 

50 

(12.5) 

3.12 1.19 ปานกลาง 
 

  

อภิปรายผล 

  การศึกษารืไองรูปบบการด านินชีวิต รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ละความตัๅง฿จซืๅอ
สินคຌาละบริการดຌานการทองทีไยวของนักทองทีไยวชาวเทย สามารถอปรายผลเดຌตามสมมุติฐาน
ดังตอเปนีๅ 

สมมติฐานทีไ 1 รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวชาวเทยมีความสัมพันธ์กับรูปบบ
การ฿ชຌสืไอออนเลน์ 

ตารางทีไ 3 คาประสิทธิ่สัมพันธ์ระหวางกลุมรูปบบการด านินชีวิตกับรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ 

รูปบบการด านินชีวิต 

รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ 

คาสหสัมพันธ์ ระดับนัยส าคัญ 

กลุมสุขนิยม 0.645*** 0.000 
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กลุมชอบความอิสระ 0.439*** 0.000 

กลุมตามกระส 0.361*** 0.000 

กลุมรักครอบครัว 0.158*** 0.000 

กลุมอนุรักษ์วัฒนธรรม 0.201*** 0.000 

หมายหตุ    ***มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 

 ผลการวิจัยพบวาพบความสัมพันธ์฿นชิงบวกระหวางกลุมรูปบบการด านินชีวิตของ
นักทองทีไยวชาวเทย กับรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ นืไองจาก สืไอ฿หม คือสืไอทีไมีการชืไอมตอทาง
อินตอร์นใต ป็นชองทางทีไอืๅอประยชน์ตอผูຌรับละผูຌสงสาร สามารถสืไอสารเดຌสองทาง฿นวลา
ดียวกันรวมเปถึงสามารถสงสารเดຌหลายรูปบบชน ภาพ สียง หรือ ขຌอความ เดຌ฿นวลาดียวกัน 
ท า฿หຌการด านินชีวิตของคน฿นสังคมปัจจุบัญปลีไยนเปมาก ดยฉพาะชีวิตการท างาน ท า฿หຌ
คนท างานจ าป็นตຌอง฿ชຌสืไอ฿หม฿นการท างานละลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารเดຌอยางสะดวกละ
รวดรใว ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551) กลาววาลักษณะของสืไอ฿หม คือสืไอผสมผสาน สามารถ
สดงผลเดຌทัๅง ขຌอความ รูปภาพ ละสียง รวมเปถึงภาพคลืไอนเหว ป็นสืไอทีไสามารถตอบสนอง
ความตຌองการดຌานขຌอมูลสารสนสนทศเดຌตามความตຌองการของผูຌบริภค เมมีขຌอจ ากัดดຌานวลา 
รวมทัๅงปຂดรับขาวสารของผูຌรับสารมากทีไสุด รูปบบการด านินชีวิตของคน฿นปัจจุบันจึง
จ าป็นตຌอง฿ชຌสืไอออนเลน์ ทัๅงนีๅมีการศึกษากีไยวกับสืไอ฿หม ของพัชนี ชยจรรยา (2558) พบวา 
รูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์กับกับการรับรูຌประยชร์จากสืไอสังคมออนเลน์ ละกลุม
ตัวอยางรับรูຌประยชน์จากสืไอสังคมออนเลน์฿นระดับสูงมาก ซึไงเดຌก การรับรูຌวาอินตอร์นใตชวย
฿หຌการท างาน ชวยคຌนควຌาขຌอมูลพืไอการประกอบชีพ ชวย฿นการติดตอกับบุคคลอืไนโ ละชวย฿น
รืไองความสนุกสนานพลิดพลิน ละท า฿หຌรุຌสึกวาป็นสวนหนึไงของกิจวัตรตามล าดับ หตุ
นืไองมาจากสืไอสังคมหรือสืไอ฿หมสะดวก รวดรใว ละยังสอดคลຌองกับรูปบบการด านินชีวิต฿นปัจ
จุบัญบบปัจจกชนคนมืองละคนวัยท างานอยางมาก มีงานวิจัยของ ศรีหญิง ศรีคชา (2544) 
พบวา นักศึกษาสวน฿หญมีการลือก฿ชຌอินตอร์นใตพืไอสวงหาขาวสาร฿นการทองทีไยว นืไองจาก
ความงาย฿นการขຌาถึงละรูปบบทีไมีความนาสน฿จ฿นการสวงหาขຌอมูล ละพบวามีสวนนຌอย
มากของนักศึกษาทีไเมคย฿ชຌอินตอร์นใต฿นการคຌนหา สอดคลຌองกับ นฤมล พิไมชีวิต (2552) 
พบวา กลุมตัวอยางลือก฿ชຌสืไอ฿หมป็นอันดับรก฿นการคຌนหาขาวสารการทองทีไยว ละขณทีไสืไอ
กระสหลักอยางวิทยุ ทรทัศน์กลับมีการสวงหาขຌอมูลการทองทีไยวนຌอยมาก พราะการสืไอสาร
ผานสืไอ฿หมปนการสืไอสารสองทาง งายตอการสอบถามพูดคุย ตຌตอบกับบุคคลอืไน฿นประดในทีไ
ตนตຌองการเดຌอยางรวดรใว ละเมมีขຌอจ ากัดดຌานวลา 
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 จึงกลาวเดຌวาสืไอ฿หมกใถือป็นสืไอทีไมีความส าคัญ฿นยุคปัจจุบัน ละมีการ฿ชຌงานอยาง
พรหลาย ซึไงการสวงหาขาวสารพืไอ฿หຌเดຌรับขาวสารตามทีไตຌองการนัๅน สืไอ฿หมป็นทางลือก
ทีไส าคัญ ส าหรับการทองทีไยว ทีไขຌามามีบทบาทส าคัญ฿นการผยพร ประชาสัมพันธ์ รวมทัๅง
รวบรวมขຌอมูลขาวสาร ฿หຌกับผูຌทีไสน฿จดຌานการทองทีไยว ผูຌวิจัยจึงน ามาป็นสวนหนึไง฿น
การศึกษารูปบบการด านินชีวิตรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ละความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการ
ของผูຌบริภคทีไสน฿จดຌานการทองทีไยว 

 สมมติฐานทีไ 2 รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวชาวเทยมีความสัมพันธ์กับความ
ตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการดຌานการทองทีไยว 

ตารางทีไ 4 คาประสิทธิ่สัมพันธ์ระหวางกลุมรูปบบการด านินชีวิตกับความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาดຌานการ
ทองทีไยว 

รูปบบการด านินชีวิต 

ความตัๅง฿จซืๅอ 

คาสหสัมพันธ์ ระดับนัยส าคัญ 

กลุมสุขนิยม 0.417*** 0.001 

กลุมชอบความอิสระ 0.348*** 0.001 

กลุมตามกระส 0.388*** 0.001 

กลุมรักครอบครัว 0.142*** 0.001 

กลุมอนุรักษ์วัฒนธรรม 0.211*** 0.001 

หมายหตุ    ***มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 

จากการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางกลุมรูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวชาว
เทย กับความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาดຌานการทองทีไยว พบวา กลุมรูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยว
ชาวเทย มีความสัมพันธ์฿นทางบวกกับความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาดຌานการทองทีไยว ซึไงป็นเปตาม
สมมุติฐานทีไตัๅงเวຌซึไงสดง฿หຌหในวานักทองทีไยวชาวเทยมีความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการดຌานการ
ทองทีไยวกอนทีผูຌบริภคจะตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการ ผูຌบริภคจะมีความตัๅง฿จซืๅอกอน ละ
ความตัๅง฿จซืๅอนัๅนยอมเดຌรับอิทธิพลมาจากปัจจัยตางโ ชนราคาทีไคาดหมาย ละคุณประยชน์ของ
สินคຌาละบริการทีไคาดวาจะเดຌรับ ซึงมีปัจจัยทีไขัดขวางความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภค คือ 
ทัศนคติของคนอืไน ละปัจจัยทางสถานการณ์ทีไเมคาดคิด (อดุลย์ จาตุรงคกุล ละดลยา จาตุรงค
กุล, 2546)  
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สมมติฐานทีไ 3 รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของนักทองทีไยวชาวเทยมีความสัมพันธ์กับ
ความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการดຌานการการทองทีไยว 

ตารางทีไ 5 คาประสิทธิ่สัมพันธ์ระหวางกลุมรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์กับความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาดຌาน
การทองทีไยว 

รายการ 

ความตัๅง฿จซืๅอ 

คาสหสัมพันธ์ ระดับนัยส าคัญ 

รูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์ 0.588*** 0.000 

    หมายหตุ    ***มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 

 ผลการวิจัยพบวาความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาดຌานการทองทีไยว มีสัมพันธ์กับ รูปบบการรูปบบ
การ฿ชຌสืไอออนเลน์ ซึไงป็นเปตามสมมุติฐานทีไตัๅงเวຌ กลาวคือ มืไอนักทองทีไยวชาวเทยมีการ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์฿นการสวงหาขຌอมูลมาก ยอมสงผลตอความตัๅง฿จซืๅอมากชนกัน ถຌานักทองทีไยวชาวเทย
มีการ฿ชຌสืไอออนเลน์฿นการสวงหาขຌอมูลนຌอย ยอมสงผลตอความตัๅง฿จซืๅอนຌอยชนกัน ป็นเปตาม
ทฤษฎีของ Solomon (2013) กลาววาการบวนการตัดสิน฿จ฿นการซืๅอสินคຌามีกระบวนการทีไ
ซับซຌอนรวมทัๅงมีความสีไยงสูง ผูຌบริภคจะสวงหาขຌอมูลขาวสาร ฿หຌเดຌมากทีไสุด ทัๅงจากความทรง
จ าของตนละจากหลงขຌอมูลภายนอกมากกวาหนึไงหลงกอนกอนตัดสิน฿จซืๅอ ซึไงมีความ
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ฐิติพร ปຂยพงศ์กุล (2556) ทีไวาการสวงหาขาวสารกับการตัดสิน฿นซืๅอ
สินคຌาละบริการมีความสัมพันธ์กัน การสวงหาขຌอมูลป็นตัวชวยพืไอตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละ
บริการ การหาขຌอมูลกอนการซืๅอ ระดับความตຌองการซืๅอ ป็นผลท า฿หຌกิดการสวงหาขຌอมูล 
กลาวเดຌวาการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการ฿ดโป็นตัวก าหนด฿หຌผูຌบริภคสวงหาขຌอมูลขาวสาร 

นอกจากนีๅ Solomon (2013) เดຌสนอความสัมพันธ์ระหวางความรูຌความช านาญของสินคຌามีผล
ตอการสวงหาขຌามูลขาวสาร วาผูຌทีไสวงหาความรูຌมากทีไสุดคือผูຌทีไมีความรูຌพอสมควร ซึไงเม฿ชຌผูຌมี
ความรูຌนຌอยอยางทีไหลายคนขຌา฿จ ผูຌทีไมีความรูຌละมีความช านานมากนัๅนยอมรูຌเดຌวาขຌอมูล฿ดทีไมี
ประยชน์ลຌวกีไยวขຌองกับการตัดสิน฿จของตนจึงลือกสวงหาขຌอมูลบบฉพาะจาะจง ทนการ
สวงหาขຌอมูลเปรืไอยโ สวนผูຌทีไมีความรูຌกีไยวกับสินคຌานຌอยมักชืไอ฿นความคิดหในของบุคคลอืไน
มากกวา หรืออาจ฿หຌความส าคัญกับคุณสมบัติดຌานอืไนโของสินคຌามากกวา ดยมีการวิจัยดຌานการ
ทองทีไยวของ Giteson and Crompton (1983, as cited in Sparks & Tideswell, 2003) 

พบวา นอกจากระดับการสวงหาขຌอมูลจะถูกก าหนดดยนักทองทีไยวลຌว ยังพบวามีความส า
พันธ์฿นทางบวกกับระยะทางเปยังจุดหมายดยทีไนักทองทีไยวดินทางหางเกลจากถิไนทีไอยูอาศัย 
จะมีระดับการสวงหาขຌอมูล฿นชวงการวางผนทองทีไยวสูงกวาผูຌทีไดินทางผูຌทีไดินทางทองทีไยว
เกลโกับถิไนทีไอยูอาศัย ละยังสนอความคิดหในวา นักทองทีไยวจะสวงหาขຌอมูลอยางตใมทีไ มืไอ
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สถานทีไทีไจะเปนัๅนป็นสถานทีไทีไตนเมคุຌนคย ซึไงสอดคลຌองกับ นฤมล พิไมชีวิต (2552) พบวาผูຌทีไ
ตัๅง฿จดินทางทองทีไยวละยังเมมีประสบการณ์การทองทีไยวกับหลงทองทีไยวดังกลาว จะมีการ
สวงหาขຌอมูล พืไอลดความเมนนอนละสนับสนุนการตัดสิน฿จซืๅอทางการทองทีไยว ซึไงจะ
สวงหาขຌอมูลอยูสมอ ดยสืไอทีไลือก฿ชຌคือสืไออินตอร์นใตพราละป็นสืไอทีไผูຌบริภคสรຌางอง 
ยกตัวอยางชน ขຌอมูลการทองทีไยวทีไมาจากบุคคลอืไน ทีไคย฿ชຌสินคຌาละบริการทีไผูຌสวงหาขຌอมูล
สน฿จ   
 มืไอทีไนักทองทีไยวยิไงสวงหาขຌอมูลละเดຌรับขຌอมูลทีไตนตຌองการมากพียงพอสงผลท า฿หຌ
มีความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาสูงตามเปดຌวยชนกัน ยิไงป็นสินคຌาดຌานการทองทีไยว นักทองทีไยวจึงลือก
สวงหาขຌอมูล฿หຌเดຌมากทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌ พราะการเปทองทีไยวคือการเปสถานทีไเมคุຌนคย 
ตมืไอหาขຌอมูลจนรูຌสึกมัไน฿จ หรือ มีความรูຌ฿นสถานทีไทองทีไยวนัๅนโมากพียงพอ จึงสงผล฿หຌกิด
ความตัๅง฿จซืๅอมากตามมาชนกัน 

ขຌอสนอนะส าหรับการน าผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 

ผลการวิจัยพบวาทุกกลุมรูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวเทยมีความสัมพันธ์กับ
วใบเซต์ทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยวดยตรงตนักทองทีไยวชาวเทยลือกสวงหาขาวสารจาก
วใบเซต์ทีไ กีไยวขຌองกับการทองทีไยวดยตรงนຌอยทีไสุด ชน www.tourisumthailand.org 

กลาวคือนักทองทีไยวชาวเทยยังมีการสวงหาขาวการจากวใบเซต์ทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว
ดยตรงตลือกสวงหาขาวสารจากหลงนีๅนຌอยทีไสุด ซึไงภาครัฐควรมีการปรับปรุงวใบเซต์ ดย
การปรับปลีไยนรูปบบการน าสนอขຌอมูล฿หຌมีความทันสมัยมากขึๅน มีการอัพดทขຌอมูล฿หม โ อยู
สมอ รวมทัๅงมีชองทางทีไสามารถคุยตຌตอบกับผูຌทีไทีไสน฿จสอบถาม ละพิไมนืๅอหา฿นรืไองวิธีการ
ดินทางทองทีไยว สຌนทางละยานพาหนะ นืไองจากผลการวิจั ยพบวานักทองทีไยวชาวเทย
สวงหาขຌอมูลดยมีวัตถุประสงค์พืไอทราบสຌนทางละวิธีการดินทางทองทีไยวมากทีไสุด 

นอกจากนีๅผลการวิจัยพบวานักทองทีไยวชาวเทยมีการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์ ชน ฟ
ซบุຍก ป็นสืไอหลัก฿นการลือกสวงหาขาวสารดຌานการทองทีไยว ดังนัๅนภาครัฐจึงควรสืไอสารกับ
นักทองทีไยวหรือประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาสารตาง โ ผานสืไอสังคมออนเลน์ป็นหลัก ดังนัๅนภาครัฐ
ควรลงรายละอียดขาวสารผานสืไอสังคมออนเลน์฿หຌมากขึๅน รวมเปถึงการท าการตลาดพืไอ฿หຌ
นักทองทีไยวชาวเทยสามารถจดจ าชืไอสถานทีไ หลงทองทีไยว หรือกิจกรรมส าคัญ฿หຌเดຌ พราะ
นอกจากนักทองทีไยวชาวเทยลือกสวงหาขาวสารจากครือขายสังคมออนเลน์ยังพบวา มีการ
สวงกาขຌอมูลจากการรีวิวประสบการณ์ทองทีไยว ละการสิร์ชอนจิน ละยังพบวานักทองทีไยว
มีวัตถุประสงค์พืไอ ทราบสຌนทาง ยานพาหนะ วิธีการดินทางทองทีไยว มากทีไสุด การ฿หຌขຌอมูล
ขาวสารจากภาครัฐควรนຌน฿นสวนนีๅดຌวย นืไองจากรูปบบการ฿ชຌสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับ
ความตัๅง฿จซืๅอสินคຌา ยิไงนักทองทีไยวชาวเทยเดຌรับขຌอมูลขาวสารทีไตนตຌองการมาก กใสงผลตอความ
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ตัๅง฿จซืๅอมากชนกัน นอกจากนีๅกลุมรูปบบการด านินชีวิตบบสุขนิยมป็นกลุมทีไควรจะ฿หຌ
ความส าคัญพืไอท าการตลาดการทองทีไยวมากทีไสุด กลุมนีๅปຂดกวຌาง ละรักการทองทีไยวป็นชีวิต
จิต฿จ เปสถานทีไทองทีไยวทีไมีชืไอสียง สานทีไทองทีไยวทางธรรมชาติ รวมทัๅงสถานทีไทองทีไยวชิง
วัฒนธรรม ภาครัฐจึงมีการน าสนอขาวสารขຌอมูลอยูสมอ รวมทัๅงจัดกิจกรรมพืไอ฿หຌคนมีสวนรวม
ละสน฿จมากขึๅน 

ดຌานธุรกิจการทองทีไยว ธุรกิจการทองทีไยว ชน รงรม หรือ ธุรกิจการทองทีไยว
สามารถน ากลุมรูปบบการด านินชีวิตเป฿ชຌพืไอการวางผนการตลาด การก าหนดปรมชัไน หรือ
การฆษณา฿หຌหมาะสมกับกลุมตละกลุม ดย฿ชຌสืไอออนเลน์ป็นสืไอหลักพืไอขຌาถึงกลุมป้าหมาย 
ทุกรงรม ละบริษัททองทีไยว ควรมี ฟซบุຍก ป็นชองทางของตนอง พืไอสงขาวสารดยตรงเป
ยังนักทองทีไยวรวมถึงการมิกิจกรรมตาง โ ชน จกรางวัล จกหຌองพัก พืไอ฿หຌกิดการมีสวนรวม
นอกจากนีๅ การก าหนดราคาสินคຌาควรมีป็นมาตรฐาน พราะลูกคຌา฿นปัจจุบันมีการปรียบทียบ
ราคากอนตัดสิน฿จซืๅอ ควรมีการจัดตรียมสถานทีไ฿หຌดี มีมาตรฐานทีไคงทีไ นืไองจากนักทองทีไยว฿น
ปัจจุบันมักลือกคຌนหาขຌอมูลขาวสารจากประสบการณ์ทองทีไยวของบุคคลอืไนทีไคยเปมาลຌวละ
ยังพบวามกีารซืๅอซๅ าอีกดຌวย 
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ผลกระทบจากฆษณาบนฟซบุຍก ละนวทางการรูຌทาทันสืไอฆษณาบนฟซบุຍก 

Effect and Media Literacy Guideline for Facebook Advertising 

ณพล ผลากรกุล1
 

บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.
2
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา ผลกระทบ ละสรຌางนวทางสรຌางการรูຌทาทันสืไอ
ตอฆษณาบนวใบเซต์ครือขายสังคมประภทฟซบุຍก ดຌวยการกใบขຌอมูลชิงคุณภาพ ิQualitative 

Researchี  ละการสัมภาษณ์ชิงลึก ิin-depth Interviewี จากผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทัๅงหมดจ านวน 
15 คนบงออกปຓน 3 กลุมเดຌก กลุมผูຌทีไท างานกีไยวขຌองกับการผลิตสืไอฆษณา กลุมตัวทน
ผูຌบริภคละฝງาระวังสืไอ ละกลุมนักวิชาการดຌานสืไอมวลชน ดยผลการวิจัยพบดังนีๅ 

ิ1ี สภาวะปัญหาตางโ ละผลกระทบทางดຌานลบของฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟ
ซบุຍกบงออกปຓน ิ1.1ี สภาวะปัญหากีไยวกับความสามารถ฿นการยกยะฆษณา ิ1.2ี สภาวะ
ปัญหาของกลุมคนทีไผลิตฆษณาขาดความรับผิดชอบ ิ1.3ี ปัญหา฿นการสรຌางคานิยม 

 ิ2ี ประภทของการฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍกทีไมีปัญหา ละผลกระทบตอ
ผูຌบริภค คือ หลงทีไมาประภทผูຌประกอบธุรกิจรายยอย ละหลงทีไมาประภทบุคคล 

 ิ3ี ปัญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรม ทีไควบคุมผูຌผลิตสืไอฆษณาบนสืไอ
สังคมบงออกปຓน ิ3.1ี ปัญหากีไยวกับการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ิ3.2ี การขาดความรูຌทางดຌาน
กฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมของผูຌผลิตฆษณา ิ3.3ี การ฿ชຌกฎหมาย หรือจริยธรรมทีไเม
เดຌผล  
 ิ4ี พฤติกรรมการฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍกทีไละมิดกฎหมาย หรือเมหมาะสม
ตอจรรยาบรรณ ละจริยธรรมทีไบงออกปຓน ิ4.1ี พฤติกรรมการฆษณาสินคຌาทีไเมสามารถ
ฆษณาเดຌ฿นสืไอหลัก ิ4.2ี การฆษณาทีไกลาวอຌางสรรพคุณกินจริง ิ4.3ี การฆษณาทีไละมิด
กฎหมาย 

 ิ5ี ความส าคัญกีไยวกับ การรูຌทาทันสืไอ ฿นการปຂดรับฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟ
ซบุຍก฿นประทศเทย คือ ส าคัญตอผูຌบริภคปຓนอยางมาก 

 ิ6ี นวทางการรูຌทาทันสืไอฆษณาบนสืไอสังคม เดຌก กระบวนการทีไผูຌรับสารตຌอง
สามารถด านินการ ดังนีๅ ยกยะความปຓนฆษณา รับชมนืๅอหา฿นครบถຌวน เตรตรองความปຓน
                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย ์รองคณบดีฝຆายบริหาร คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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จริง รับรูຌจุดประสงค์ ตรวจสอบหลงทีไมา หาขຌอมูลพิไมติม ชใคความคิดหใน ระวังการกดเลค์ 
ละสดงความคิดหใน ละสงตอดຌวยความจริง 
  

Abstract 

  This research aims to study the effects of Facebook Advertising on 

the daily conduct in consumers’ lifestyle. The study also aims to create a media 

literacy Guideline for Facebook Advertising. The research methodology is a 

qualitative research using the in-depth interview technique. The respondents were 

collected from three groups including media agency, media academics, and media 

monitors. There were a total of 15 key informants. 

 There are six major research findings as follows: 

ิ1ี Problems and negative effects of advertising on Facebook include ิ1.1ี 
Problem of advertising perceived by the consumer ิ1.2ี The perception of 

irresponsibility of advertising creators ิ1.3ี The problem about popularity. 

ิ2ี The type of advertising perceived as creating problems and negative 

effects are usually from major businesses and influential individuals. 

ิ3ี The problem about the laws, ethics and morality of advertising 

including ิ3.1ี The Problem about the laws of advertising. ิ3.2ี Ignorance regarding 

the laws, ethics and morality of advertising. ิ3.3ี Ineffective laws and ethics of 

advertising. 

ิ4ี The violation of laws and failure to act ethically and morally in 

advertising on Facebook including ิ4.1ี Advertising which cannot broadcast in 

above the line media. ิ4.2ี Advertising over claim ิ4.3ี The violation of advertising 

laws.  

ิ5ี  The importance about media literacy for advertising on Facebook is 

most important for consumers. 

ิ6ี  Proposed media literacy Guideline for Facebook Advertising including 

ิ6.1ี Reality advertising ิ6.2ี Watching the entire advertising  ิ6.3ี Analyzing The 

Truth ิ6.4ี Acknowledgement of the purpose ิ6.5ี Checking of Source ิ6.6ี Search 

for information. ิ6.7ี Checking of comments ิ6.8ี Beware about like and comment 

function. ิ6.9ี Share only true massages. 
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ความป็นมา ละความส าคัญของปัญหา 

 ฿นปัจจุบัน ผูຌคนริไมหันมา฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นการสืไอสารขຌอมูลถึงกันมากขึๅน ซึไง฿นชวง
ริไมรกการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ มัก฿ชຌ฿นลักษณะของงานการสืไอสารระหวางบุคคล ท าการสืไอสาร
กันระหวางตนองกับคนรูຌจัก฿กลຌตัว จากนัๅนเดຌมีการขยายการประยุกต์฿ชຌสูภาคธุรกิจซึไงเดຌรับการ
ตอบรับจากผูຌคนอยางกวຌางขวาง สาหตุส าคัญทีไท า฿หຌ สืไอสังคมออนเลน์ เดຌรับความนิยมขึๅนรืไอยโ 
มาจากการ฿ชຌงานทีไงาย ขຌาถึงกลุมคนเดຌรวดรใว มีการสดงความคิดหในเปมา ละสืไอทีไน ามา
บงปันมีลักษณะหลากหลาย รวมทัๅงการพัฒนาตลอดวลาของทคนลยีการสืไอสาร ละ
อินทอร์นใต ท า฿หຌมีนวนຌมคอนขຌางชัดจน ิพิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ุ2554ี   

การ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นภาคธุรกิจสงผล฿หຌการสืไอสารการตลาด฿นระบบครือ
อินทอร์นใตมีอัตราทีไพิไงสูงขึๅน รายการจากบริษัทประมินความปຓนเปเดຌ฿นธุรกิจฆษณาอยาง 
นีลสันประทศเทย ิNielsen Thailandี พบวางบประมาณผานสืไอ฿นชวงป พ.ศ. 2557 ตัๅงต
ดือน มกราคมถึงธันวาคมซึไงมีมูลคารวม 102,346 ลຌานบาท ซึไง฿นขณะทีไสืไออืไนโมีการ฿ชຌ
งบประมาณทีไลดลงจากป พ.ศ. 2556 ปຓนอัตรารຌอยละ 9.51 สืไออินทอร์นใต ละสืไอคลืไอนทีไ
ทานัๅนทีไมีนวนຌมการ฿ชຌงบประมาณทีไพิไมสูงขึๅน 

 จากผลส ารวจพฤติกรรมการ฿ชຌอินทอร์นใตของคนเทย฿นป พ .ศ. 2557 ดย สพธอ. 
ิ2557ี พบวามีจ านวนคนเทย฿นอัตรารຌอยละ 9.9 หรือรຌอยละ 10 ทีไมีพฤติกรรมสุมสีไยงทีไจะเม
ตรวจสอบการชร์ สงตอภาพ หรือขຌอความจ าพวกขาว บทความ ฆษณา หรือความคิดหในของ
ผูຌ฿ชຌบัญชีอืไน฿นระบบ ซึไงหากคิดปຓนจ านวนจากผูຌทีไ฿ชຌสืไอสังคมทัๅงหมดจะพบวามีประชาชนจ านวน
฿กลຌคียงกับ 1,725,000 คนทีไมีพฤติกรรมสุมสีไยงกีไยวกับการรับสาร฿นสืไอสังคมชนนีๅ  

มຌวาจะมีการตระหนักถึงปัญหาดังกลาว ละมีการสรຌางภูมิคุຌมกัน฿หຌกับผูຌบริภคจาก
ผลกระทบของการสืไอสารทีไรียกวา การรูຌทาทันสืไอ ดยมีจุดริไมตຌนจากสมาชิกของสถาบันผูຌน า
การรูຌทาทันสืไออสพนท์ ิAspen Media Literacy Leadership Instituteี ซึไง฿หຌค าจ ากัดความ
เวຌวา ความสามารถ฿นการขຌาถึง วิคราะห์ประมิน ละสรຌางสรรค์สืไอ฿นหลายโ รูปบบ  จนวลา
ตอมาค าวา การรูຌทาทันสืไอ กใกลายมาปຓนสิไงส าคัญ฿นวงการการสืไอสาร องค์กรยูนสก 
ิUNESCO) เดຌจ านกหัวขຌอ หรือค าศัพท์ทีไกีไยวกับการรูຌทาทันสืไอละขຌอมูล (Media and 

Information Literacy) พืไอปຓนบรรทัดฐานส าหรับกระบวนการรียนรูຌกีไยวกับสืไอ฿นอนาคตพืไอ
สรຌางการรูຌทาทันสืไอตอสังคมตกใเมเดຌมีการสรຌางองค์ความรูຌ หรือนวทางปฏิบัติกีไยวกับองค์
ความรูຌ฿นการสรຌางการรูຌทาทันสืไอ กับสืไอสังคมออนเลน์ทีไปຓนสืไอ฿หมทีไผูຌบริภคยังเมมีความรูຌ ท า
ความขຌา฿จออกมาปຓนนวทางปฏิบัติอยางชัดจนทีดียว ทัๅง฿นสังคมตางประทศ ละ฿นสังคม
ประทศเทย ิอุษา บิๅกกิๅนส์ุ 2555)   
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฿นประทศเทยองกใมีการ฿หຌความส าคัญกีไยวกับการรูຌทาทันสืไอ฿นระบบการศึกษา
ชนดียวกัน ิปຂยฉัตร ลຌอมชวการ ละกมลรัฐ อินทรทัศน์ โ555 อຌางถึง฿น อຌางถึง฿น ณัฐนันท์ ศิริ
จริญ, โ55่ี เดຌท าการรียบรียงองค์ประกอบความรูຌกีไยวกับการรูຌทาทันสืไอละสารสนทศดย
วางเวຌปຓนนวทางวา การจะขับคลืไอนสืไอเดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ควร฿หຌความส าคัญกับ
การศึกษาทีไหลักสูตรการสอน มีการออกบบครืไองมือ ละกิจกรรมทีไสรຌางสรรค์  

อยางเรกใตามมຌจะมีการศึกษากีไยวกับ พฤติกรรม ผลกระทบ ละการสืไอสารการตลาด
จากสืไอสังคมกใยังปຓนพียงการศึก฿นงมุมของการวิจัยชิงปริมาณพียงทานัๅน ตกใยังเมเดຌมี
การศึกษากีไยวกับนวทาง฿นการท าความขຌา฿จ฿นรูปบบงานวิจัยชิงคุณภาพ พืไอสรຌางนวทาง
ทีไปຓนรูปธรรม ซึไงปຓนหัว฿จส าคัญทีไจะกຌปัญหาตอการสืไอสารการตลาด หรือการฆษณาจากสืไอ
สังคม การวิจัย฿นประดในการรูຌทาสืไอ฿นสืไอสังคมออนเลน์ดยฉพาะฟซบุຍก จะกอ฿หຌกิด
ประยชน์ตอการพัฒนาความรูຌกีไยวกับการรูຌทาทันสืไอ฿นสืไอสังคมออนเลน์จากมุมมองมิติของทาง
นิทศศาสตร์ พืไอปຓนสรຌาง ละพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นสังคมทีไมีการขຌา฿ชຌสืไอ
ออนเลน์฿นชีวิตประจ าวัน ละปຓนการยกระดับของศักยภาพของการสืไอสาร฿นประทศเทย 

วัตถุประสงค์฿นการศึกษาวิจัย 

1. พืไอศึกษาผลกระทบจากการฆษณาบนวใบเซต์ครือขายสังคมประภท ฟซบุຍก ตอ
การด านนิชีวิตของผูຌบริภค 

2. พืไอสรຌางนวทางสรຌางการรูຌทาทันสืไอตอการฆษณาบนวใบเซต์ครือขายสังคม
ประภทฟซบุຍก 

 

กรอบนวคิด ทฤษฏี ละการวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

 

1. นวความคิดกีไยวกับสืไอสังคม ละวใบเซต์ฟซบุຍก ิSocial Media  and Facebook 

Websiteี 
ภิษก ชัยนิรันดร์ ิ2555) เดຌอธิบายกีไยวกับรืไองนีๅเวຌวา สืไอสังคมนัๅนมีหลายชองทาง 

นักการตลาดจะลือกดย฿ชຌหลักกณฑ์วากลุมลูกคຌาอยู฿นชองทางเหน หรือเมอยางเร สิไงส าคัญคือ
คือตຌองค านึงวา฿นตละชองทางตຌองนຌนนืๅอหาทีไชืไอมยงกัน ชน บรนด์รสดี ชืไอมยง฿นรืไอง
ความสุขภาพ฿นครัว หรือความสุข฿นครอบครัว ซึไงท ากิจกรรมทางฟซบุຍก ฿หຌลูกคຌาสงรูปถาย
มนูอาหารสวนตัวมารวมกิจกรรม ฿ชຌยูทูปนะน าวิธีท าอาหาร ฿ชຌทวิตตอร์฿หຌบรรดาลูกคຌาสดง
ความคิดหในวาสิไงทีไท า฿หຌมีความสุข฿นครอบครัวมากทีไสุด ซึไงหในเดຌวากิจกรรมทีไกิดขึๅน฿ชชองทาง
฿นการสืไอสารจาก สืไอสังคมทีไเมมีขีดจ ากัด ดยทุกชองทางจะชืไอมยงเปกับคุณคาของสินคຌาทัๅงสิๅน  
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ฟซบุຍก ิFacebook) @mimee ละ @tuirung ิ2553ี อธิบายวาปຓนครือขายสังคม
ออนเลน์ทีไมีผูຌ฿ชຌงานมากทีไสุด ปຓนสถานทีไทีไผูຌ฿ชຌสามารถติดตอกับบุคคลอืไนโ สามารถสรຌางอัลบัๅม
รูปเวຌอวดพืไอนโ มีมินิกมส์ตางโ฿หຌลน฿นวใบเซต์ ก าหนดตารางนัดหมายกับกลุมตางโ ละยัง฿ชຌ
สนทนากันระหวางผูຌ฿ชຌคนอืไนโเดຌดຌวย นอกจากนัๅนฟซบุຍก ยังปຂด฿หຌกลุมบุคคลทีไ  3 ขຌามาพัฒนา
อพพลิคชัไนตางโมากมายจนกิดระบบศรษฐกิจ฿หมอยางศรษฐกิจอพพลิคชัไน ิApp 

Economy) น าสนอประสบการณ์ทีไมีหลากหลายรูปบบ ปຓนระบบครือขายสังคมออนเลน์ทีไมี
ลูกลนมากหมาย฿หຌกับนักการตลาดน ามาประยุกต์อีกดຌวย  

Kansapat Asawarujanon ิออนเลน์ี เดຌบงประภทการฆษณาบนวใบเซต์ครือขาย
สังคมฟซบุຍกตามลักษณะการ฿ชຌงาน ละสืไอสารกับผูຌ฿ชຌ หรือผูຌบริภค ดยสามารถบงปຓน 9 

ประภทดังนีๅ การมีสวนรวมกับพสจากพจ ฆษณาสนับสนุนส าหนับฟนพจฆษณาสนับสนุน
ส าหรับวใบเซต์ ฆษณาสนับสนุนส าหรับวใบเซต์บบมีสวนรวม ฆษณาสนับสนุนส าหรับอฟพลิ
คชัไน ฆษณาสนับสนุนส าหรับอฟพลิคชัไนบบมีสวนรวม ฆษณาส าหรับการตอบสนองอีวนท์ 
ฆษณาส าหรับการสรຌางขอสนอ ละฆษณาส าหรับวีดีอ 

 

2. นวความคิดกีไยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมทีไกีไยวกับการฆษณาบนสืไอ
สังคม ิThe Ethical For Social Advertising) 

ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิโ5ไใี ก าหนดสิทธิของผูຌบริภคทีไเดຌรับความ
คุຌมครองตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. โ5โโ มี 5 ประการ คือ สิทธิทีไจะเดຌรับ
ขาวสารรวมทัๅงค าพรรณนาคุณภาพทีไถูกตຌอง ละพียงพอกีไยวกับสินคຌา หรือบริการ สิทธิทีไจะมี
อิสระ฿นการลือกหาสินคຌา หรือบริการ สิทธิทีไจะเดຌรับความปลอดภัยจากการ฿ชຌสินคຌา หรือบริการ 
สิทธิทีไจะเดຌรับความปຓนธรรม฿นการท าสัญญา ละสิทธิทีไจะเดຌรับการพิจารณา ละชดชยความ
สียหาย 

สุษม ศุภนิตย์ ิ2536ี กลาววา การฆษณาปຓนกิจกรรมทางการสืไอสารมวลชนทีไกิดขึๅน
฿นสังคมทีไมีระบบศรษฐกิจบบสรินิยมพืไอ฿หຌขาวสาร ละการจูง฿จกผูຌบริภค ดย฿ชຌกลยุทธ์
ตางโ ทัๅง฿นงของความจริง ละสิไงสมมติ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ สน฿จ เปจนกระทัไงถึงการยอมรับ 
ละซืๅอสินคຌาหรือบริการมา฿ชຌ หรือยอมรับความคิดหในนยบายของบริษัท ดยสินคຌาประภท
ดียวกันตตางยีไหຌอกันมีมากมาย ท า฿หຌการฆษณาตຌองยงชิงสวนบงทางการตลาดจนบางครัๅง
กิดการกระท าทีไเมปຓนธรรมขึๅนซึไงปຓนความผิดตຌองหຌาม ละมีทษ การควบคุมการฆษณา
ก าหนดพืไอคุຌมครองผูຌบริภค฿หຌเดຌรับขาวสารทีไปຓนจริง ละขจัดการกระท าทีไเมปຓนธรรมทาง
การคຌา ดยก าหนดวิธีการตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522 ละกຌเขพิไมติมดย
พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค ิฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2541 ละหนวยงานทีไจะด านินการคุຌมครอง
ผูຌบริภค฿นดຌานการฆษณา 
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ปัจจุบัน กฎหมายเทยฉบับหลักทีไมีผลดยตรงตอสรีภาพ฿นการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร ละ
การสดงความคิดหใน฿นสืไอออนเลน์ คือ พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับ
คอมพิวตอร์ พ.ศ. โ55เ ดยกฎหมายฉบับนีๅมีปງาหมาย฿นการก าหนดความผิดละทษส าหรับ
การกระท าทีไกีไยวขຌองกับระบบหรือขຌอมูลคอมพิวตอร์ ทัๅง฿นงของการ฿ชຌระบบคอมพิวตอร์ปຓน
ครืไองมือ฿นการกระท าความผิด ละ฿นงของการลงมือกระท าความผิดตอตั วระบบหรือ
ขຌอมูลคอมพิวตอร์อง  ิสาวตรี สุขศรี, โ55เี  

 

3. นวความคิดกีไยวกับการ รูຌทาทันสืไอ ิMedia Literacyี 
องค์กรยูนสก คณะกรรมาธิการยุรป ละรัฐสภายุรป ละหลายองค์กรสืไอทีไกีไยวขຌอง 

เดຌมีการลงมติความหในวาทักษะ฿นการบริภคสืไอสามารถพิไมทักษะการมีสวนรวม฿นสืไอ ดย
ความสามารถหลานีๅจะชวยพัฒนาประสิทธิภาพ฿นดຌานความตระหนักของบุคคล ละยังปຓนการ
ชวยพิไมพัฒนาประสิทธิภาพ฿นดຌานความคิดทีไมีวิจารณญาณ ละการกຌเขปัญหาตางโ ดยเดຌ
บงออกปຓน ไ ทักษะ฿นดຌานตางโดังนีๅการขຌาถึง ิAccess) การวิคราะห์ ิAnalyse) การ
ประมิน ิEvaluate) ละการสรຌางสรรค์ ิCreate) (Thoman & Jolis, 2008) 

เดຌมีการก าหนดกนความคิดทีไกีไยวกับการศึกษาพืไอการูຌทาทันสืไอทีไควรปฏิบัติดย 
ศูนย์กลางพืไอการรูຌทาทันสืไอ  ิThe Center for Media Literacy) ณ ประทศคนนาดา ดยเดຌ
อธิบาย 5 ค าถามหลักพืไอนปຓนกน฿นการสรຌางการตระหนักรูຌส าหรับศาสตร์฿นการรูຌทาทันสืไอ 
ดยมีปງาหมายพืไอทีไจะผยพรนวความคิดทีไสรຌางคุณประยชน์กีไยวกับรืไองตางโของผูຌรับสาร
จากพฤติกรรมตางโทีไกิดขึๅนการจากสืไอสาร฿นปัจจุบัน ดยเดຌก าหนดกนความคิดหลักของ
การศึกษาการรูຌทาทันสืไอออกปຓน 5 ขຌอดังนีๅ ิCenter for Media Literacy, ออนเลน์ี 1. นืๅอหา
สืไอทัๅงหลายทีไถูกสรຌาง 2. นืๅอหาสืไอถูกสรຌางขึๅนดย฿ชຌกลวิธีตางโท า฿หຌจดจ า ละขຌา฿จตามทีไสืไอ
ตຌองการ 3. การลือกปลีไยนความคิดหในทีไตางกันท า฿หຌบุคคลอานนืๅอหาสืไอ ละรูຌทาทันมาก
ยิไงขึๅน 4. มีคานิยม ละทัศนคติฝงมากับสืไอดຌวย 5. จตนาของนืๅอหาสืไอ คือ ผลประยชน์ ละ
อ านาจ 

นอกจากนัๅนเดຌมีการคิดคຌนนวคิดส าหรับการออกบบ ละพัฒนาผนกิจกรรม หรือ
ผน฿นการรียนรูຌพืไอการศึกษาพืไอ฿หຌกิดการรูຌทาทันสืไอดย ตมร อภิวันทนากร ิ2552) ดยเดຌ
ก าหนดบบผนซึไงประกอบดຌวย 4 ขัๅนตอนดังนีๅ การตระหนักถึงผลกระทบ ิAwareness) การ
วิคราะห์การกระท า ิAnalysis) การเตรตรอง ละสะทຌอนกลับ ิReaction) ละ ปฏิบัติการ
ตຌตอบ หรือสนับสนุนยอมรับ ิAction) 

 

  

4. นวความคิดกีไยวกับผลกระทบจากการฆษณา ิThe  Affectation of Advertisingี 
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 พจนา สัจจาศิลป์ ิโ55ไี เดຌบงผลกระทบของการฆษณาตอยาวชน สังคม วัฒนธรรม 
ละศรษฐกิจเวຌออกปຓนดຌานลบ ดยจ านกปຓนประภทของปัจจัยทีไการฆษณามีผลกระทบดังนีๅ 
1. ผลกระทบฆษณาตอยาวชน บงประภทออกปຓนการฆษณามีอิทธิพลตอการด านินชีวิตของ
ยาวชน ละการฆษณาท า฿หຌยาวชนกิดพฤติกรรมทีไรุนรงกຌาวรຌาว 2. ผลกระทบฆษณาตอ
สังคม บงประภทออกปຓนการฆษณาท า฿หຌกิดความตຌองการทางดຌานวัตถุนิยม การฆษณาขาด
ความคารพศักดิ์ศรีคุณคาความปຓนมนุษย์ การฆษณาหลอกลวงผูຌบริภค ละการฆษณามีมาก
กินเป   3.ผลกระทบฆษณาทางวัฒนธรรม 4.ผลกระทบฆษณาทางศรษฐกิจ 

 นอกจากนัๅนยังมีการก าหนดผลกระทบจากการฆษณาบนอินทอร์นใตดย Pierre 

ิแ้้ๆี อธิบายวาการพิไมขีดความสามารถของคอมพิวตอร์ท า฿หຌตัวสืไอองดยธรรมชาติปลีไยนเป 
ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีละความตຌองการทีไปลีไยนเปของคน฿นสังคมท า฿หຌสืไอลดความปຓน
มวลชนลง฿นขณะทีไมีการปรับปลีไยนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความสน฿จของผูຌบริภคมากขึๅน 
ความสามารถ฿นการสงนืๅอหาขาวสารทีไฉพาะจาะจงเปยังกลุมผูຌบริภคฉพาะกลุม ท า฿หຌ
ปลีไยนปลงพืๅนฐานกีไยวกับผูຌบริภค กลาวคือมีความพยายามมากขึๅน฿นการสวงหาขຌอ มูล
ขาวสารทีไตนองสน฿จจริงโ หรือลือกสรรลຌว ละชนดียวกันการปງองกันตนองเม฿หຌรับสารทีไ
ตนเมตຌองการซึไงสืไออินทอร์นใตสามารถขຌามาทนทีไตรงนีๅเดຌอยางดีละนาจะปຓนหตุผลทีไท า฿หຌ
ขຌา฿จถึงอิทธิพลของสืไอฆษณาบนอินทอร์นใตเดຌดีระดับหนึไง 

ระบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅปຓนรูปบบการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ซึไงปຓนการ
สัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview) ดยท าการสัมภาษณ์จากกลุมผูຌทีไท างานกีไยวขຌองกับการ
ผลิตฆษณา กลุมผูຌฝງาระวังสืไอฆษณา ละกลุมนักวิชาการดຌานสืไอมวลชน บงปຓนกลุมละ 5 คน
รวมทัๅงหมด 15 คนดยประดในค าถามทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅนจากนวความคิดทฤษฏี ละงานวิจัยทีไ
กีไยวขຌองทีไเดຌศึกษา฿นระหวางการตรียมการกใบขຌอมูล ดยค าถามจะปຓนค าถามปลายปຂด 
ิOpen-ended question) ละ฿ชຌทปบันทึกสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

หลงขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา 

 หลงขຌอมูลปຓนประภทบุคคล จ านวน 15 คนดยบงออกปຓน 3 กลุมคือ กลุมผูຌทีไ
ท างานกีไยวขຌองกับการผลิตสืไอฆษณา กลุมนักวิชาการดຌานสืไอมวลชน ละกลุมตัวทนผูຌบริภค
ละฝງาระวังสืไอ   

ขัๅนตอนการด านินวิจัย 

ผูຌวิจัยเดຌด านินการวิจัยตามขัๅนตอนดังนีๅ ศึกษาจากทฤษฏีนวคิดตางโ ต ารา บทความ 
ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง, ศึกษาวิธีการสรຌางบบสัมภาษณ์จากต ารา ละอาจารย์ทีไปรึกษา , น า
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ขຌอมูลทีไเดຌจากศึกษามาสรຌางบบสัมภาษณ์, น าบบสัมภาษณ์ทีไสรຌางสรใจลຌว สนอตออาจารย์ทีไ
ปรึกษา฿นงานวิจัย, ท าการสัมภาษณ์ ละด านินการกใบขຌอมูลของผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ น าขຌอมูลมา
ประมวล  ละวิคราะห์ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยละผลการอภิปรายวิจัย 

 จากการศึกษาพืไองานวิจัยผลกระทบจากฆษณาบนฟซบุຍก ละนวทางการรูຌทาทันสืไอ
ฆษณาบนฟซบุຍก ผูຌวิจัยเดຌท าการวิจัยดยปຓนการสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview) ดยมี
ผลวิจัยดังนีๅ 
แ. ปัญหา ละผลกระทบจากฆษณาบนวใบเซต์ครือขายสังคมประภทฟซบุຍกตอการด านิน
ชวีติผูຌบริภค 

 ส าหรับค าถาม฿นขຌอนีๅสามารถบงปຓนประดในค าถามยอยเดຌอีก โ ขຌอคือ สภาวะปัญหา
ตางโ ละผลกระทบทางดຌานลบของฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍก฿นประทศเทย ละ
ประภทของการฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍกทีไมีปัญหา ละผลกระทบตอผูຌบริภค 

   แ.แ สภาวะปัญหาตางโ ละผลกระทบทางดຌานลบของฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟ
ซบุຍก฿นประทศเทย 

ส าหรับความคิดหในกีไยวกับประดในค าถาม฿นขຌอนีๅของผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก ผูຌวิจัยสามารถบง
เดຌปຓน ใ ความคิดหในดຌวยกันเดຌก  

1.1.1 สภาวะปัญหากีไยวกับความสามารถ฿นการยกยะฆษณาของผูຌบริภคทีไ
ขຌา฿ชຌวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก 

สภาวะปัญหากีไยวกับความสามารถ฿นการยกยะฆษณาของผูຌบริภคทีไขຌา฿ชຌ
วใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก มีตຌนหตุมาจากการฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกทีไมักจะถูกสรຌาง฿หຌ
อยู฿นรูปบบของการลารืไอง หรือบอกตอจากสังคม หรือบุคคล มืไอผูຌบริภคเมสามารถยกยะ
นืๅอหาทีไตนองเดຌรับออกจากการฆษณาเดຌสงผลตอการด านินชีวิตของผูຌบริภคทีไถูกหลอกลวง฿หຌ
฿ชຌสินคຌาอุปภคบริภคทีไเมมีคุณภาพ มาตรฐาน ละอาจกิดผลสียตอชีวิต 

การฆษณาจากบุคคล หรือนใตเอดอลมันจะนียน นียนจนคนเมรูຌวา
มันคือการฆษณา อาจจะทัๅง฿นรูปบบการรีวิว การ฿หຌขຌอมูล ขຌอทใจจริงบางสวน
ตเม฿ชวา฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌองนะ อยางชน มຌกระทัๅงการขายสินคຌาบริการดຌาน
สุขภาพ กใจะปຓนปัญหาตอนืไองตามมา  

ิสัมภาษณ์ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559ี 
 

1.1.2 สภาวะปัญหาของกลุมคนทีไผลิตฆษณา฿นวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกทีไขาด
ความรับผิดชอบตอผูຌบริภค 
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สภาวะปัญหาของกลุมคนทีไผลิตฆษณา฿นวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกทีไขาดความ
รับผิดชอบตอผูຌบริภค กิดขึๅนนืไองดຌวยความสะดวกสบายตอการขຌา฿ชຌ รวมกับความรวดรใว฿น
การพรกระจายขาวสาร ท า฿หຌกลุมคนทีไขาดความรับผิดชอบจากสังคมผลิตฆษณาทีไมีขຌอความ
ปຓนทใจ ละมีนืๅอหาทางดຌานบายมุข ชน รืไองของการพนัน หลຌา บุหรีไ  รวมถึงการหลอกลวง฿หຌ
ซืๅอสินคຌาทีไเมเดຌมาตรฐาน หรือเมมีคุณภาพ ผยพรลงบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกสงผล฿หຌ
ผูຌบริภค ดยฉพาะยาวชนทีไยังขาดวิจารณญาณกิดความลุมหลวง ละถูกหลอกลวงเดຌดยงาย 

ตมืไอผูຌ฿ชຌ ิUserี คนท า฿ชຌพืๅนทีไตรงนีๅพืไอฆษณาสินคຌา หรือบริการ
ตัวอง ตขาดความรับผิดชอบ นัๅนหละ มันจะกิดผลกระทบทางลบ ถามวาผล
ปลกเหม มันกใเมปลก฿หม มันหมือนผลกระทบทางฆษณาทีไ ผิดกฎหมาย 
ละจรรยาบรรณ หมือนกับฆษณาออฟเลน์ พียงตผลกระทบมันจะมากขึๅน
ทานัๅนอง  

ิสัมภาษณ์ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559ี 
 

1.1.3 ปัญหา฿นการสรຌางคานิยมจากฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก 

นืไองดຌวยสภาวะฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกนิยม฿ชຌบุคคลมียอดการ
ติดตามจ านวนมากทีไผูຌบริภคมีความชืไนชอบบวกกับปัจจัยการ฿ชຌพฤติกรรมชักชวน฿หຌซืๅอสินคຌาทีไเม
สามารถท าเดຌ฿นสืไอหลัก หรือสืไอปกติ ชนการตงตัว฿หຌลอหลม฿นการขายสินคຌา ท า฿หຌผูຌบริภคทีไ
เดຌรับชมฆษณาดังกลาวเดຌรับรงกระตุຌน฿หຌกิดคานิยมการลอกลียนบบพฤติกรรมหลานัๅนตาม
เปดຌวย 

พวกการฆษณา ครีมครืไองส าอาง ทีไสรຌางคานิยม฿หม ฿หຌคนมองวา
อยากสวย พราะพวกพริตตีๅขามีตัวตนบนลกออนเลน์…ขาลยคิดวาถຌาขา
อยากปຓนบบนีๅ ขากใตຌองซืๅอสินคຌานีๅดຌวย ซึไงปຓนการสรຌางครงสรຌางสังคมค฿ชຌ
สินคຌาลຌวกใจะปຓนบบพวกพริตตีๅ  

ิสัมภาษณ์คุณรพีรุจ ทีไยงธรรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2559ี 
 

แ.โ ประภทของการฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍกทีไมีปัญหา ละผลกระทบตอ
ผูຌบริภค 

ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทุกทานเดຌสดงความคิดหในกีไยวกับประดในค าถามนีๅปຓนเป฿นทาง
ดียวกันทัๅงหมด ดยผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสดงความคิดหในทีไสอดคลຌองกันวา การก าหนดประภทของ
ฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกเม฿ชปัจจัยทีไส าคัญ ตปัจจัยทีไควรจะตຌองค านึงถึงกใคือประภท
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ของหลงทีไมาของฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก ดยหลงทีไมาทีไมีนวนຌม฿นการสรຌาง
พฤติกรรมทีไเมหมาะสม฿นการฆษณามากทีไสุดกใคือ หลงทีไมาประภทผูຌประกอบธุรกิจรายยอย 
ละหลงทีไมาประภทบุคคล ดຌวยหตุผลจากกระบวนการการผลิตสืไอฆษณาของหลงทีไมา
ดังกลาวทีไขาดความรูຌทางดຌานกฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมทีไถูกตຌองดยจะค านึงถึง
พียงตกระสตอบรับทีไดี ของฆษณาพียงทานัๅน ละคานิยมทีไ เมมีการวาจຌางตัวทนผลิต
ฆษณานืไองจากปัจจัยทางดຌานงบประมาณ สงผล฿หຌฆษณาทีไถูกผลิต หรือน าสนอจากหลงทีไมา
ดังกลาวจะมีรูปบบการ฿ชຌขຌอความ ภาพ หรือวีดีอทีไเมหมาะสม 

  
 ประภททีไสุมสีไยงคือประภทฆษณาอืไนโทีไเมเดຌผานอจนซีไหรือ

ลูกคຌาปຓนคนติดตอดยตรง ขากใจะเมมีขຌอมูลวามีกฎหมายควบคุมรึปลาหรือถຌา
ท าออกเปลຌวจะมีผลกระทบ฿ดโบຌาง ถຌาฆษณามีการสุมสีไยงบบนีๅนับปຓนทุก
ประภทลย พราะวาขาจะเมชีไยวชาญ หรือรูຌขຌอกฎหมาย  

ิสัมภาษณ์คุณนรสิทธิ์ สิทธิวชวิจิตร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559ี 
 

2. กฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมทีไกีไยวขຌองกับการฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍก
฿นประทศเทย 

ส าหรับค าถาม฿นขຌอนีๅสามารถบงปຓนประดในค าถามยอยเดຌอีก 2 ขຌอคือ ปัญหาของ
กฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรม ทีไควบคุมผูຌผลิตสืไอฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍก฿น
ประทศเทย ละพฤติกรรมการฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍกทีไละมิดกฎหมายการควบคุม
การผลิตฆษณา หรือเมหมาะสมตอจรรยาบรรณ ละจริยธรรมทีไกีไยวขຌองกับการฆษณา 

 

2.1 ปัญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรม ทีไควบคุมผูຌผลิตสืไอฆษณาบนสืไอ
สังคมประภทฟซบุຍก฿นประทศเทย 

ค าถาม฿นขຌอนีๅผูຌวิจัยสามารถบงความคิดหในของกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักออกปຓน 3 นวทาง
เดຌก 

2.1.1 ปัญหากีไยวกับการบังคับ฿ชຌกฎหมาย 

สภาวะปัญหากีไยวกับการบังคับ฿ชຌกฎหมายกับฆษณาทีไอยูบนวใบเซต์สืไอสังคม
ฟซบุຍกกิดขึๅนจากการทีไวใบเซต์ฟซบุຍกปຓนสืไอ฿หมทีไเดຌรับความนิยมเดຌเมนาน ท า฿หຌยังเมมีการ
ออกกฎหมายทีไครอบคลุมชัดจนกีไยวกับสิไงทีไพึงกระท าเดຌ หรือเมเดຌ฿นการผลิตฆษณา มຌวาจะมี
พระราชบัญญัติกฎหมายกีไยวกับคอมพิวตอร์ หรือกฎหมายทีไกีไยวกับการควบคุมการผลิตนืๅอหา
ฆษณา ตนืๅอหาของกฎหมายทัๅง 2 ฉบับกใยังเมเดຌครอบคลุมถึงพืๅนทีไบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก
อยางชัดจน นอกจากนัๅนวใบเซต์ฟซบุຍกยังมีทีไตัๅงบริษัทอยูทีไตางประทศท า฿หຌอยูนอกหนืออ านาจ
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กฎหมายเทย ดຌวยหตุนีๅจึงท า฿หຌกิดพฤติกรรมตางโ รวมถึงการผลิตฆษณาทีไมีนวนຌมทีไปຓนการ
กระท าทีไผิดกฎหมายกิดขึๅนอยางพรหลาย  

…การ฿หຌขຌอมูลทางดຌานอบายมุข เมวาจะปຓนรืไองของการพนัน  รืไอง
ของซใกส์ หรือรืไองจะปຓนฆษณาบางอยางชน บุรีไ จนกลายปຓนฆษณาบนฟ
ซบุຍกเดຌ อันนัๅนคือชองวาง ซึไงถຌาฆษณาปกติอาจจะผิดกฎหมาย…พราะกฎหมาย
ตละประทศจะตางกันละกใ฿นฟซบุຍกกฎหมายเทยจะเมเดຌครอบคลุมเปถึง  

ิสัมภาษณ์ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559ี 
 

2.1.2 การขาดความรูຌทางดຌานกฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมของผูຌผลิต
ฆษณา 

สภาวะปัญหากีไยวกับการเมรูຌกฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมของผูຌผลิต
สืไอฆษณากิดขึๅนจากการปຂดกวຌาง฿นการชຌา฿ชຌวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกท า฿หຌผูຌผลิตสินคຌา หรือ
บริการทีไปຓนบริษัทรายลใก หรือบุคคลธรรมดาทีไเมจ าปຓนจะตຌองมีความรูຌกีไยวกับ กฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรือจริยธรรม฿นการผลิตฆษณา ผลิตนืๅอหาฆษณาออกมาสืไอสารเดຌดຌวยตนอง ท า
฿หຌนืๅอฆษณาหลานัๅนอาจมีนืๅอหาทีไเมหมาะสม ดຌวยหตุนีๅสงผล฿หຌผูຌบริภคจ านวนมากทีไเดຌ
รับชมฆษณา฿นวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก ถูกอาปรียบ หรือถูกหลอกลวงจากนืๅอฆษณาทีไกินจริง 
หรือมีนืๅอหาทีไปຓนทใจ 

พวกบรนด์ลใก หรือบรนด์฿หม ทีไท ายังเงกใเดຌ ขอ฿หຌตัวองดัง ซึไงบาง
ทีเมเดຌท าอง หรือเมผานอจนซีไขนาด฿หญ ซึไงมีผูຌชีไยวชาญ฿นการท างาน  

ิสัมภาษณ์คุณนรสิทธิ์ สิทธิวชวิจิตร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559ี 
 

2.1.3 การ฿ชຌกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทีไเมเดຌผล 

นืไองจากประดในกีไยวกับความลาชຌา฿นการด านินกระบวนการทางกฎหมายทีไ
เมสามารถตามทันความรใวของขຌอมูล นืๅอหา หรือการปลีไยนปลงทางทคนลยีของวใบเซต์สืไอ
สังคมฟซบุຍกเดຌ  อีกทัๅงยังมีปัจจัย฿นรืไองของความเมขຌา฿จกีไยวกับลักษณะความปຓนสืไอสังคมของ
วใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกของผูຌขียนบทกฎหมาย฿นปัจจุบันอีกดຌวย ฿นสวนของรืไองจรรยาบรรณ
ฆษณาทีไมีนืๅอหาทีไฉพาะจาะจงตอผูຌทีไรียนทางดຌานสาขาทีไกีไยวกับสืไอทานัๅน ท า฿หຌบุคคลอืไนทีไ
เมเดຌจบการศึกษาจากสาขาดังกลาว ตผลิตสืไอฆษณาบนฟซบุຍกซึไงมีอยูปຓนจ านวนมาก฿น
ปัจจุบัน ยากทีไจะท าความขຌา฿จ หรือเมมีความสน฿จทีไจะศึกษา ดังนัๅนการมุงนຌนทีไจะกຌปัญหา
ดยวิธีการอืไนสมควรทีไจะปຓนทางออกทีไดีกวา 

  



 

29 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

จรรยาบรรณก าหนด อาจจะ฿ชຌเมเดຌ พราะขาเม฿ชนักฆษณา พราะ
ขาเมเดຌรียนนิทศมาลย ขาอาจจะมาจากสาขาอืไน จรรยาบรรณฆษณามัน
อาจจะจับยาก การปຂดลกของออนเลน์มันท า฿หຌหลายโสาขา ขຌามาอยู ละท า
คຌาขาย ละท าการผลิตฆษณา ตสิไงทีไนาจะควบคุมเดຌควรจะปຓนรืไองการ
จริยธรรม  

ิสัมภาษณ์อาจารย์กียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559ี 
 

2.2 พฤติกรรมการฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍกทีไละมิดกฎหมายการควบคุมการ
ผลิตฆษณา หรือเมหมาะสมตอจรรยาบรรณ ละจริยธรรมทีไกีไยวขຌองกันการฆษณา 

ส าหรับประดในค าถาม฿นขຌอนีๅ ผูຌวิจัยสามารถบงนวทางความคิดหในทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก
สนอออกปຓน 3 นวทางเดຌก  

2.2.1 การฆษณาสินคຌาเมผานการรับรอง หรือเมมีมาตรฐานบนวใบเซต์สืไอ
สังคมออนเลน์ฟซบุຍก 

ดຌวยหตุผลกีไยวกับความเมชัดจนกีไยวกับบทกฎหมายทีไควบคุมพฤติกรรมการ
ผลิต ละผยพรฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก ท า฿หຌผูຌผลิตฆษณาจຌาตางโอาศัยชองวาง
ทางกฎหมายดังกลาว ผลิตฆษณากีไยวกับสินคຌา หรือบริการตางโทีไเมเดຌรับการรับรอง หรือเมเดຌ
มาตรฐาน ออกมา฿นสืไอออนเลน์กันอยางพรหลาย ดยฆษณาของสินคຌา หรือบริการดังกลาวทีไ
ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสังกตหในปຓนประจ าเดຌก ฆษณาอาหาร ละยาทีไยังเมเดຌรับการจดทะบียนจาก 
อย. สินคຌาประภทครืไองมือพทย์ ละบริการกีไยวกับศัลยกรรมทีไเมเดຌมาตรฐานการรับรองทีไ
ถูกตຌอง 

ประดใน฿นรืไองการฆษณา ยา ละอาหาร฿นฟซบุຍกซึไงมียอะมาก ซึไง
มันอันตรายถึงชีวิต พวกยาลดความอຌวน ยาวชนกใจะชืไอพราะมันปຓนวัยของ
ขาทีไจะตຌองรักสวยรักงาม การหาขຌอมูลกใจะหาจากสืไอฟซบุຍก สืไอออนเลน์ตางโ 
พอมผูຌ฿หญ฿กลຌตัวกใเมทราบ รืไองนีๅกิดขึๅนดยฉพาะยาวชนบอย รวมถึงคน฿น
ชนบททีไซืๅอยาก ทีไบอกวารักษารคทีไรักษาเมหาย  

ิสัมภาษณค์ุณขใมพร วิรุณราพันธ์, สัมภาษณ์ , 12 มีนาคม 2559ี 
  

  2.2.2 การฆษณาทีไกลาวอຌางสรรพคุณกินจริง 
  ตຌนหตุมาจากความเมชัดจนของกฎหมายทีไควบคุมการฆษณา฿นสืไอออนเลน์ซึไง
รวมถึงวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก รวมถึงปัจจัยจากผูຌผลิตฆษณาทีไขาดความรับผิดชอบ หรือขาด
ความรูຌกีไยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมของการฆษณา ท า฿หຌผูຌผลิตฆษณาบางราย
ผลิตนืๅอหาฆษณาทีไมุงนຌนตทีไจะจูง฿จ฿หຌผูຌบริภคซืๅอสินคຌา หรือบริการของตนอง ดย฿ชຌ
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ขຌอความ หรือวิธีการน าสนอขຌอมูลทีไปຓนกลาวอຌางสรรพคุณกินความจริง หรือ฿นบางกรณีอาจ
ปຓนขຌอความทใจ 

อยางทีไขาฆษณา อาหารตางโ อาจจะอารืไองราวมาบอกวา นๅ าดาง 
มะนาว฿สนๅ า ทัๅงทีไจริงโมะนาวปຓนกรด อยางนีๅรากใรูຌวามันผิดกฎ ลຌวนๅ าพวกนีๅกใ
ชวย฿หຌรางกายขใงรง มีประยชน์ นอกจากนัๅนคนยังสงตออีกดຌวย ปຓนการ
ฆษณากินจริง ปຓนการอาปรียบผูຌบริภค ราจ าปຓนจะตຌองมีการติดความรูຌ฿หຌ
ผูຌบริภค พืไอเม฿หຌกิดการหลงชืไอ ละสงตอขຌอมูลทีไผิด อยางกรณีครีมผิวขาว 
กใปຓนอันตราย พราะเมมีการรับรองอะเร นๅ าสวนประกอบมาจากทีไเหนกใเม
ทราบ  

ิสัมภาษณ์ดร.กืๅอ  วงศ์บุญสิน, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559ี 
 

 2.2.3 การฆษณาสินคຌา หรือบริการทีไผิดกฎหมาย 

การขาดความรับผิดชอบของผูຌผลิตฆษณาดยมีพฤติกรรมการผลิต หรือผยพรฆษณาสินคຌา 
หรือบริการทีไผิดกฎหมายอยางตัๅง฿จ อาทิชน การฆษณากีไยวกับรืไองการพนัน การฆษณา
กีไยวกับการขายบริการทางพศ หรือการฆษณากีไยวกับสิไงสพติด 

นอกจาก฿หຌขຌอมูลปຓนทใจลຌว ยังมีความรูຌสึกวาบางทียังปຓนการ฿หຌ
ขຌอมูลทางดຌานอบายมุข เมวาจะปຓนรืไองของการพนัน  รืไองของซใกส์ หรือรืไอง
จะปຓนฆษณาบางอยางชน บุรีไ จนกลายปຓนฆษณาบนฟซบุຍคเดຌ อันนัๅนคือ
ชองวาง ซึไงถຌาฆษณาปกติอาจจะผิดกฎหมาย สุรา…จะบอกวาปຓนสวน฿หญกใคง
จะล าบากตวามันมีการละมิดอยูมีการท าผิดกฎหมายอยู ทัๅงนีๅมันกใจะมีบาง
ฆษณาหมือนกันทีไคຌากใ฿ชຌปຓนชองทางรืไองปกติของคຌา มันเม฿ชรืไองของผิด
กฎหมายกใมี…ตัๅง฿จคຌาตัๅง฿จ ชนคຌารูຌอยูลຌววาเมสามารถฆษณาเดຌ฿นปกติ
ทัไวเป อางายโ หลຌา บุรีไ เมสามารถฆษณาเดຌ฿นฟซบุຍคนีๆย คຌา฿ชຌชองวาง฿น
การ฿หຌขຌอมูลของหลຌา บุหรีไ ตรงนีๅมันมีขຌอมูลของมีดียมอนิตอร์฿นการท ามืไอป
ทีไลຌวปຓนขຌอมูลวิจัยทีไกีไยวกับรืไองของ  

ิสัมภาษณ์อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559ี 
 

3. การสรຌางนวทางการรูຌทาทันสืไอตอการฆษณาบนวใบเซต์ครือขายสังคมประภทฟซบุຍก 

 ส าหรับค าถาม฿นขຌอนีๅสามารถบงปຓนประดในค าถามยอยเดຌอีก โ ขຌอเดຌก ความส าคัญ
กีไยวกับ การรูຌทาทันสืไอ ฿นการปຂดรับฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍก฿นประทศเทย ละ
การก าหนดนวทางพืไอสรຌางการรูຌทาทันสืไอ พืไอปຓนนวทาง฿หຌผูຌปຂดรับสารฆษณาบนสืไอสังคม
ประภทฟซบุຍก฿นประทศเทย น าสนอปຓนบบจ าลองเดຌดังตอเปนีๅ  
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3.1 ความส าคัญกีไยวกับ การรูຌทาทันสืไอ ฿นการปຂดรับฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟ
ซบุຍก฿นประทศเทย 

 

 ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทุกทานเดຌ฿หຌความหในสอดคลຌองเป฿นนวทางดียวกัน฿นประดในค าถาม
฿นขຌอนีๅกีไยวกับ การรูຌทาทันสืไอ ฿นการปຂดรับฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมประทศฟซบุຍกนัๅนมี
ความส าคัญตอผูຌบริภคปຓนอยางมาก นืไองจากจะปຓนวิธีการทีไคาดวาจะเดຌผล฿นการกຌปัญหา
ผลกระทบตางโตอการด านินชีวิตของผูຌบริภค ดยผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักบางทานยัง฿หຌค านะน า
พิไมติมกีไยวกับประดในดังกลาว วาหในสมควร฿หຌมีการน าองค์ความรูຌกีไยวกับความรูຌทาทันสืไอ
พิไมติมขຌาเป฿นหลักสูตรการศึกษาของยาวชน ละควรมีการพิไมองค์ความรูຌกีไยวกับการรูຌทา
ทันสืไอ฿หຌกับประชาชนตัๅงตปຓนยาวชน พืไอสรຌางภูมิคุຌม฿นการ฿ชຌสืไอ฿หຌกับประทศเทย  

การรูຌทาทันสืไอปຓนสรຌางความตระหนัก฿นระดับตัวบุคคล พราะวารืไองสืไอ
ออนเลน์ฟซบุຍก มันปຓนรืไองของตัวบุคคลมากโป มากกวาองค์กร หรือกลุม พราะทุก
คน฿ชຌ ละยังปຓนผูຌสงสืไอ ผูຌชร์ บางกรณีกใยังปຓนผูຌฆษณาดຌวยตนองดຌวย พราะบาง
กรณีรากใชร์สิไงทีไปຓนฆษณาดຌวยซๅ า หากราเมตระหนัก เมมีการรูຌทาทันวาสืไอมันก าลัง
จะสรຌางอะเร ราจะเมรูຌตัว ราจะกลายปຓนสวนหนึไงของปัญหา  

ิสัมภาษณ์คุณขใมพร วิรุณราพันธ์, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559ี 
 

3.2 การก าหนดนวทางพืไอสรຌางการรูຌทาทันสืไอ พืไอปຓนนวทาง฿หຌผูຌปຂดรับสารฆษณาบนสืไอ
สังคมประภทฟซบุຍก฿นประทศเทย 

 ผูຌวิจัยเดຌท าการรวบรวมความคิดหในจากผูຌ ฿หຌขຌอมูลหลักมาจัดท าปຓนนวทาง 
ิGuidelineี ฿นการสรຌางการรูຌทาทันสืไอ฿หຌผูຌปຂดรับสารฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍก฿น
ประทศเทย ดยบงออกปຓน 9 นวทางเดຌก  

1. ยกยะความปຓนฆษณา 
ยกยะนืๅอหาจ าพวกภาพ ขຌอความ หรือวีดีอทีไมีลักษณะการน าสนอทีไมีการฆษณา

สินคຌา หรือบริการตางโฝงอยูดຌวย 

ตຌองมีการประมินกอนวาปຓนฆษณา พอปຓนฆษณาราจะตຌองประมินความ
ชืไอ฿หຌอยู฿นระดับตไ ากอน ตຌองมีการตรวจสอบ  

ิสัมภาษณ์คุณอุดมธิปก เพรกษตร, สัมภาษณ์, ็ มีนาคม โ55้ี 
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2. รับชมนืๅอหา฿หຌครบถຌวน 

รับชมนืๅอหา฿นฆษณา฿หຌสรใจสมบูรณ์ครบถຌวน ชน การรับชมคลิปวิดีอจนจบ หรือการ
อานหัวขຌอ ละขຌอความตางโ฿หຌครบกอนตัดสิน฿จบริภค 

ดยพฤติกรรมของผูຌคนทีไลนอินทอร์นใตบางครัๅง พวกขาอยากทีไจะชร์ปຓน
คนรก ท า฿หຌดูนืๅอหาหลานัๅนยังเมจบ ปຓนเปเดຌวาสิไงหลานัๅนอาจจะปຓนการฆษณา 
หรือการฆษณาฝงทีไเมดี  

ิสัมภาษณ์อาจารย์ กรชนก ชิดฉัยสุวรรณ, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559ี 

3. เตรตรองความปຓนจริง 
คัดกรองนืๅอ฿นการฆษณาทีไมีการสริมติมตงนืๅอรืไองทีไกินความปຓนจริง หรือการ฿ชຌ

ขຌอความทใจ฿นการฆษณา 
คือตอนนีๅผลิตภัณฑ์สวน฿หญมักจะ฿ชຌสิไงหนึไง พืไอทีไจะท า฿หຌหมือนกับวาการ

ฆษณาหลานัๅนปຓนความจริง กใคือการ฿ชຌรืไองราว หรือกรณีศึกษา  

ิสัมภาษณ์นพ.ประวิทย์ ลีไสถาพรวงศา, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559ี 

4. รับรูຌจุดประสงค์ 
ทราบถึงจุดประสงค์ทีไทຌจริงของฆษณา พืไอ฿หຌสามารถยกยะความรูຌสึกทีไเดຌรับจาก

การรับชมฆษณา กับความรูຌสึก฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา หรือบริการ 

ทาทันสืไอนีไคือรูຌเหมวา ทีไราดูอยูมันคือฆษณา คิดเดຌวาขา฿ชຌขัๅนตอนอะเร 
ครืไองมืออะเร หวังอะเรจากรา ฿ครปຓนจຌาของฆษณา นืๅอหาตรงนีๅ อันนีๅคือการรูຌทา
ทันสืไอ  

ิสัมภาษณ์คุณขใมพร วิรุณราพันธ์, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559ี 
 

5. ตรวจสอบหลงทีไมา 
คຌนหาหาหลงทีไมาของสินคຌา หรือบริการดังกลาวพืไอยืนยันความนาชืไอถือของสินคຌา 

หรือบริการทีไเดຌรับชมผานการฆษณา 

การลือกดูตຌนตอของสืไอฆษณาทีไชืไอถือเดຌ ชใคเดຌ รียกงายโวาหลงทีไมาขอ
ฆษณานัๅนโ ควรจะตຌองชืไอถือเดຌ มีความส าคัญ฿นสังคมระดับหนึไง ความนาชืไอถือจริงโ
ตรงนีๅควรมาปຓนปຓนอันดับหนึไงกอน หากปຓนฆษณาทีไสุมสีไยง ฉพาะทางกใตຌองดูทีไมาวา 
ขาชีไยวชาญจริงโ ความปຓนองค์กรจริงโ  

ิสัมภาษณ์อาจารย์กรชนก ชิดฉัยสุวรรณ, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559ี 
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6. สวงหาขຌอมูลพิไมติม 

คຌนหาขຌอมูลพิไมติมกีไยวกับสินคຌา หรือบริการทีไเดຌรับชมผานการฆษณาจากหลงขຌอมูล
อืไนโ ชน วใบเซต์กูกิๅล ิGoogleี วใบเซต์พันทิพธ์ ิpantipี หรือวใบเซต์วิกิ ิWikiี 

จากนัๅนกใควรเปหาขຌอมูลองจากวใบตางโ หลงความรูຌรอบตัวทีไราหาเดຌ หรือ
ทางทีไดีขຌาเปถามผูຌรูຌผูຌชีไยวชาญ฿นวใบตางโทีไชีไยวชาญ฿นจุดนัๅนลยกใเดຌ มันมักจะมี
ผูຌชีไยวชาญทีไท าฟนพจ หรือท าวใบกลุมฉพาะทีไขานาจะ฿หຌค านะน าเดຌดี ละมี
ประยชน์กับรา  

ิสัมภาษณ์คุณวุฒินันท์ นาคพรหม, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2559ี 

7. ตรวจสอบความคิดหในจากผูຌ฿ชຌทานอืไน 

ตรวจสอบความคิดหใน ิcomment) จากประการณ์ของผูຌ฿ชຌสินคຌา หรือบริการจาก
ฆษณาทีไเดຌรับชม 

การตรวจสอบสียงของผูຌบริภคทีไ฿ชຌสินคຌา พิมพ์ขาเปถามกัน หรือชใคจาก
วใบเซต์อยางพันทิพย์ หรือชองทางอืไนโ กับคนทีไขามีประสบการณ์ทีไดี ละเมดี มันกใจะ
ปຓนขຌอมูลทีไราจะน ามาวิคราะห์เดຌอยางดี  

ิสัมภาษณ์คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559ี 

8. ฿ชຌขຌอความทีไปຓนจริง ละเมละมิดผูຌอืไน฿นการชร์ หรือสงตอ 

฿นการสงตอ หรือชร์ฆษณาบนสืไอสังคมควรทีไจะ฿ชຌขຌอความทีไปຓนความจริงปราศจาก
การสริมติมตงทีไมากกินเป รวมถึงการ฿ชຌขຌอความทีไเมละมิดสิทธิของผูຌอืไน 

การสงตอสิไงตางโ ควรจะตຌองค านึงถึง ความจริง ปຓนสิไงส าคัญ เมควรจะตง
ติมอะเร฿หຌมากกินเปหากจะพสต์ หรือสงตออะเร  

ิสัมภาษณ์ดร.กืๅอ  วงศ์บุญสิน, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559ี 

9. การกดถูก฿จ หรือการสดงความคิดหในถือวาปຓนการชร์  
ค านึงถึงวาการกดฟังชัไนถูก฿จ หรือการสดงความคิดหใน฿นนืๅอหาทีไปຓนฆษณากใยอมถือ

วาปຓนการชร์ หรือสงตอชนดียวกัน 

ละอีกประดในทีไนาสน฿จคือ มຌกระทัไงการสดงความคิดหใน หรือกดเลค์ กใ
ถือวาปຓนการชร์ลຌว฿นสังคมฟซบุຍก ดังนัๅนการกระท า฿ดโหลานีๅจะตຌองมีการเตรตรอง
฿หຌมากกวาปกติ ละมีความขຌา฿จ฿นกระบวนการการท างานของฟซบุຍก฿หຌดีดຌวย สรุป
ลຌวการ กดเลค์ การสดงความคิดกใถือวาปຓนการสรຌางสรรค์นืๅอหาดຌวยชนดียวกัน 

ิสัมภาษณ์คุณอุดมธิปก เพรกษตร, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559ี 
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 อภิปรายผลวิจัย 

   ฿นการอภิปรายผลจะจ านกปຓนประดในดังตอเปนีๅ 

1. สภาวะปัญหากีไยวกับความสามารถ฿นการยกยะฆษณาของผูຌบริภคทีไขຌา฿ชຌวใบเซต์สืไอ
สังคมฟซบุຍก 

 ความคิดหในกีไยวกับสภาวะปัญหากีไยวกับความสามารถ฿นการยกยะฆษณาของ
ผูຌบริภคทีไขຌา฿ชຌวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกสอดคลຌองกับนวความคิดรืไองผลกระทบจากการฆษณา
ผานระบบอินทอร์นใตดย Pierre (แ้้ๆี  เดຌอธิบายวาการพิไมขีดความสามารถของคอมพิวตอร์
ท า฿หຌตัวสืไอองดยธรรมชาติปลีไยนเป ละความตຌองการทีไปลีไยนเปของคน฿นสังคมท า฿หຌสืไอลด
ความปຓนมวลชนลง฿นขณะทีไมีการปรับปลีไยนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความสน฿จของผูຌบริภคมากขึๅน 
การสงนืๅอหาขาวสารทีไฉพาะจาะจงเปยังกลุมผูຌบริภคฉพาะ ผูຌบริภคความพยายามมากขึๅน฿น
การสวงหาขຌอมูลขาวสารทีไตนองสน฿จจริงโ หรือลือกสรรลຌว ละการปງองกันตนองเม฿หຌรับ
สารทีไตนเมตຌองการซึไงสืไออินทอร์นใตสามารถขຌามาทนทีไตรงนีๅเดຌอยางดี  
 นอกจากนัๅนประดในความคิดหในนีๅยังสอดคลຌองกันผลวิจัยของ ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน 
ิ2557) ทีไสรุปวา วิจารณญาณสวนบุคคล พศ การศึกษา อาชีพ ละทีไส าคัญครอบครัวมีผลตอ
ความคิดละการกระท า฿นการตัดสิน฿จ฿นการ฿ชຌหตุผล เตรตรองกอนทีไจะมีการสงตอขຌอมูล
ขาวสารของสินคຌาอุปภคบริภคอยางมาก 

 

2. สภาวะปัญหาของกลุมคนทีไผลิตฆษณา฿นวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกทีไขาดความรับผิดชอบตอ
ผูຌบริภค 

 ฿นประดในความคิดหในกีไยวกับสภาวะปัญหาของกลุมคนทีไผลิตฆษณา฿นวใบเซต์สืไอ
สังคมฟซบุຍกทีไขาดความรับผิดชอบตอผูຌบริภคสอดคลຌองกับนวความคิดรืไองผลกระทบจากการ
ฆษณาประภทการฆษณาหลอกลวงผูຌบริภคดย พจนา สัจจาศิลป์ ิโ55ไี เดຌอธิบายวาฆษณา
ลักษณะนีๅสวน฿หญจะปຓนการฆษณากินจริง  พืไอชิญชวนผูຌบริภค฿หຌกิดความสน฿จ ซึไงสินคຌาทีไ
ฆษณา ละน ามาจ าหนายนัๅนมีอันตรายอยางยิไง ตัวอยางฆษณาดั งกลาว ชน การฆษณา
ครืไองดืไม สมุนเพร ทีไ฿ชຌชืไอ ภาษาจีน ละอຌางวาสามารถรักษารคหัว฿จ ความดันลหิตสูง 
บาหวาน รคอัมพฤกษ์ – อัมพาต ชวยสริมสรຌางฮอร์มน กຌปวดตามเขขຌอ รครูมาติซัไม รค
กาต์  ปງองกันรคมะรใง ท า฿หຌผูຌบริภคขຌา฿จผิดวายาจีนมีคุณสมบัติมากมาย ถือปຓนการ
หลอกลวงผูຌบริภค สงผล฿หຌสุขภาพของรางกายสืไอมทรม 

 

3. ปัญหา฿นการสรຌางคานิยมจากฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก 

ประดในนวความคิดหในรืไองปัญหา฿นการสรຌางคานิยมจากฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคม
ฟซบุຍก 
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สอดคลຌองกับนวความคิดรืไองผลกระทบจากการฆษณาประภทการฆษณาท า฿หຌยาวชนกิด
พฤติกรรมทีไรุนรงกຌาวรຌาวดย พจนา สัจจาศิลป์ ิโ55ไี เดຌอธิบายวาฆษณาทีไท า฿หຌยาวชนกิด
พฤติกรรมทีไรุนรงกຌาวรຌาวกวาการปຂดรับภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอวิทยุทรทัศน์ทีไมีความรุนรง 
จะกอ฿หຌกิดพฤติกรรมลียนบบทีไกຌาวรຌาวเดຌตามสารฆษณานัๅนเดຌดยฉพาะ฿นดใก ละยาวชน
ซึไงขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์จึงคลຌอยตามสารฆษณาเดຌงาย ถือเดຌวานักฆษณาขาดความ
รับผิดชอบตอสังคม ฉะนัๅนนักฆษณาควรจะตระหนักอยางยิไง฿นการสรຌางสรรค์งานฆษณาออกสู
สายตาผูຌบริภค  

นอกจากนัๅนประดในความคิดหในนีๅสอดคลຌองกับนวความคิดรืไองผลกระทบจากการ
ฆษณาประภทการฆษณาขาดความคารพศักดิ์ศรีคุณคาความปຓนมนุษย์ดย พจนา สัจจาศิลป์ 
ิโ55ไี กลาวคือ ปัจจุบันการน าสิไงรຌาทางพศ เดຌก การน าผูຌหญิง ละผูຌชายมาสดงบบ
ฆษณาทีไลอหลม฿นงานฆษณาปຓนทีไนิยมอยางกวຌางขวางพืไอรียกรຌองความสน฿จจากผูຌบริภค 
การฆษณาลักษณะหลานีๅสงผลกระทบตอสถานภาพ ละการพัฒนาสิทธิมนุษย์ชน ดยฉพาะ฿น
ประทศเทยผูຌหญิงจะถูกน ามาปຓนครืไองมือ฿นการฆษณาอยางมากมาย ฆษณาประภทนีๅปຓนสิไง
ทีไเมถูกตຌอง เมหมาะสมอยางยิไงตอวัฒนธรรมเทย ขาดการคารพศักดิ์ศรีคุณคาความปຓนมนุษย์ 
ละปຓนอุปสรรคทีไขัดตอการสริมสรຌางความสัมพันธ์อันทาทียมกัน ของหญิงชาย฿นสังคมรวมทัๅง
สงผลกระทบตอการสรຌางคานิยมผิดโ฿นสังคม 

 

4. หลงทีไฆษณาประภทผูຌประกอบธุรกิจรายยอย ละหลงทีไมาประภทบุคคลมีนวนຌม
พฤติกรรมเมหมาะสม 

 ประดในความคิดหในกีไยวกับหลงทีไฆษณาประภทผูຌประกอบธุรกิจรายยอย ละ
หลงทีไมาประภทบุคคลทีไมีนวนຌมพฤติกรรมเมหมาะสมนีๅเมเดຌสอดคลຌองกับนวคิด฿นรืไอง
ประภทฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกทีไผูຌวิจัยก าหนดเวຌพืไอสรຌางนวทางค าถาม ดย 
Kansapat Asawarujanon (ออนเลน์ี เดຌมีการบงประภทฆษณา฿นวใบเซต์สืไอสังคมเวຌ ้ 
ประภทเดຌก การมีสวนรวมกับพสจากพจ ฆษณาสนับสนุนส าหนับฟนพจฆษณาสนับสนุน
ส าหรับวใบเซต์ ฆษณาสนับสนุนส าหรับวใบเซต์บบมีสวนรวม ฆษณาสนับสนุนส าหรับอฟพลิ
คชัไน ฆษณาสนับสนุนส าหรับอฟพลิคชัไนบบมีสวนรวม ฆษณาส าหรับการตอบสนองอีวนท์ 
ฆษณาส าหรับการสรຌางขอสนอ ละฆษณาส าหรับวีดีอ นืไองดຌวยลักษณะของการสืไอสาร฿น
การฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกทีไมีอิสระ฿นการน าสนอ มีความซับซຌอนของชองทาง฿นการ
ผยพร ละมีรูปบบ฿นการฆษณากิดขึๅนเดຌ฿หมดยเมรูຌจบ การบงประภทของฆษณาทีไมี
นวนຌมการน าสนอพฤติกรรมทีไเมหมาะจึงควรบงจากประภทหลงทีไมาทีไปຓนผูຌผลิตฆษณา
ดยตรง ดยสามารถบงเดຌปຓน 3 ประภทเดຌก 1.หลงทีไมาประภทผูຌประกอบธุรกิจขนาด฿หญ 
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2.หลงทีไมาประภทผูຌประกอบธุรกิจขนาดกลาง 3.หลงทีไประภทบุคคลทัไวเป พืไอปຓนกณฑ์฿น
การตัดสิน฿จฆษณาทีไมีความสีไยงทีไจะน าสนอพฤติกรรมทีไเมหมาะสม 

 

5. ปัญหากีไยวกับการบังคับ฿ชຌกฎหมาย  

ความคิดหในรืไองปัญหากีไยวกับการบังคับ฿ชຌกฎหมายจากผูຌ฿หຌ ขຌอมูลหลัก฿นสวนทีไ
กีไยวขຌองกับตຌนก านิด ละตຌนตຌอของการปฏิบัติการของวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกซึไงสอดคลຌองกับ
นวความคิดรืไองสืไอสังคม ละวใบเซต์ฟซบุຍกของ @mimee ละ @tuirung (2553)  ซึไงเดຌ
กลาววา วใบเซต์สังคมออนเลน์ทีไกอตัๅงดยกลุมนักศึกษาทีไมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ณ 
ประทศสหรัฐอมริกา ละมีสถานทีไตัๅง฿นการปฏิบัติการอยูทีไตัๅงประทศสหรัฐอมริกา ดຌวยหตุนีๅ
ท า฿หຌอ านาจการควบคุมของกฎหมายส าหรับการฆษณา฿นประทศเทยเมสามารถบังคับ฿ชຌเดຌ 

นอกจากนัๅนนวความคิดรืไองนวความคิดรืไองปัญหากีไยวกับการบังคับ฿ชຌกฎหมายจาก
ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักยังสอดคลຌองกับนวความคิดรืไองนวความคิดกีไยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ 
ละจริยธรรมส าหรับการฆษณา฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับรืไองการควบคุมกฎหมาย฿นศตวรรษทีไ  
21 ดยพจนา สัจจาศิลป์ ิ2554)  กลาวคือทิศทางของผูຌบริภค฿นศตวรรษทีไ โแ กใคือ ทิศทางทีไ
กຌาวเปสูพลังผูຌบริภคสีขียวนัไนคือผูຌบริภคจะตຌอง฿ชຌวิจารณญาณมากขึๅน฿นการบริภค การลือก
บริภคจะตຌองค านึงถึงวาผูຌผลิตมีจริยธรรมหรือเม ละมีผลกระทบตอระบบนิวศน์ดยรวมหรือเม 
รวมทัๅงการ฿ชຌพลังตอตຌานดยการเมบริภคผลิตภัณฑ์หรือบริการ฿ดโทีไเมรับผิดชอบตอผูຌบริภค
ละตอสิไงวดลຌอม ซึไงนวความคิดดังกลาวปຓนการคาดดาวา฿นอนาคตอัน฿กลຌกฎหมายการ
ควบคุมฆษณาจะมีประสิทธิภาพลดนຌอยลง ละประชาชนผูຌบริภคจะตຌองมีหนຌาทีไ฿นการพิจารณา
สืไอฆษณาทีไเดຌรับชมมากขึๅน 

6. การขาดความรูຌทางดຌานกฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมของผูຌผลิตฆษณา 

 ความคิดหใน฿นรืไองการขาดความรูຌทางดຌานกฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมของ
ผูຌผลิตฆษณาจากผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสอดคลຌองกับนวความคิดรืไองกฎหมาย จรรยาบรรณ ละ
จริยธรรมส าหรับการฆษณาดย กฎหมายดยส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิโ5ไใี 
ซึไงก าหนด พรบ. คุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. โ5โโ เวຌ 5 ประการคือ การละมิดสิทธิทีไจะเดຌรับขาวสาร
รวมทัๅงค าพรรณนาคุณภาพทีไถูกตຌอง ละพียงพอกีไยวกับสินคຌา หรือบริการ สิทธิทีไจะมีอิสระ฿น
การลือกหาสินคຌา หรือบริการ สิทธิทีไจะเดຌรับความปลอดภัยจากการ฿ชຌสินคຌา หรือบริการ  สิทธิทีไ
จะเดຌรับความปຓนธรรม฿นการท าสัญญา ละสิทธิทีไจะเดຌรับการพิจารณา ละชดชยความ
สียหาย ดยหากผูຌผลิตฆษณาขาดความรูຌดังกลาวลຌวจะสงผล฿หຌมีนวนຌมทีไจะสรຌางฆษณาทีไ
ปຓนการละมิดสิทธิ์ดังกลาวเดຌสูงชนดียวกัน 

นอกจากนัๅนความคิดหใน฿นรืไองการขาดความรูຌทางดຌานกฎหมาย จรรยาบรรณ ละ
จริยธรรมของผูຌผลิตฆษณา฿นประดในความรูຌกีไยวกับความถูกตຌอง฿นการฆษณาทีไผูຌผลิตฆษณา
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ควรรูຌยังสอดคลຌองกับนวความคิดรืไองกีไยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ ละจริยธรรมส าหรับการ
ฆษณา สุษม ศุภนิตย์ ิ2536) ซึไงกลาววา การฆษณาปຓนกิจกรรมทางการสืไอสารมวลชนทีไกิดขึๅน
฿นสังคมทีไมีระบบศรษฐกิจบบสรินิยมพืไอ฿หຌขาวสาร ละการจูง฿จกผูຌบริภค ดย฿ชຌกลยุทธ์
ตางโ ทัๅง฿นงของความจริง ละสิไงสมมติ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ สน฿จ เปจนกระทัไงถึงการยอมรับ 
ละซืๅอสินคຌาหรือบริการมา฿ชຌ หรือยอมรับความคิดหในนยบายของบริษัท ดยสินคຌาประภท
ดียวกันตตางยีไหຌอกันมีมากมาย ท า฿หຌการฆษณาตຌองยงชิงสวนบงทางการตลาดจนบางครัๅง
กิดการกระท าทีไเมปຓนธรรมขึๅนซึไงปຓนความผิดตຌองหຌาม ละมีทษ การควบคุมการฆษณา
ก าหนดพืไอคุຌมครองผูຌบริภค฿หຌเดຌรับขาวสารทีไปຓนจริง ละขจัดการกระท าทีไเมปຓนธรรมทาง
การคຌา 

 

7. การ฿ชຌกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทีไเมเดຌผล 

 ความคิดหในกีไยวกับการ฿ชຌกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทีไเม เดຌผลจากผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก฿น
ประดในรืไองของจรรยาบรรณส าหรับการฆษณาทีไปຓนองค์ความรูຌส าหรับนักผลิตฆษณาอาชีพ
เม฿ชองค์ความรูຌทีไประชาชนปกติพึงทีไจะรับรูຌนัๅนสอดคลຌองกับนวความคิดกีไยวกับ กฎหมาย 
จรรยาบรรณ ละจริยธรรมส าหรับการฆษณาดย สมกียรติ ออนวิมล ิ2556) เดຌกลาววา
จรรยาบรรณคือความปຓนมืออาชีพ ขีดความสามารถ ทักษะ฿นการท างานตามความตຌองการของ
อาชีพนัๅนโ คือท าอะเร฿หຌดีทีไสุดตามทีไงืไอนเขของการผลิตงานนัๅนโ ตสวนหนึไงของการปຓนมือ
อาชีพ กใมีกรอบการด านินชีวิต คือจรรยาบรรณหรือจริยธรรมวิชาชีพ  
8. การฆษณาสินคຌาเมผานการรับรอง หรือเมมีมาตรฐานบนวใบเซต์สืไอสังคมออนเลน์ฟซบุຍก 

 ความคิดหใน฿นรืไองการฆษณาสินคຌาเมผานการรับรอง หรือเมมีมาตรฐานบนวใบเซต์สืไอ
สังคมออนเลน์ฟซบุຍกสอดคลຌองกับนวความคิดกีไยวกับผลกระทบจากการฆษณา฿นประดในการ
ฆษณาทีไหลอกลวงผูຌบริภคดยพจนา สัจจาศิลป์ ิโ55ไี  เดຌกลาววา ฆษณาลักษณะนีๅสวน฿หญ
จะปຓนการฆษณาสินคຌาทีไเมเดຌรับการรับรอง หรือเมมีมาตรฐานบน ตมักจะ฿ชຌขຌอความ รูปบบ
การน าสนอ หรือการจัดองค์ประกอบ฿หຌดูหมือนสินคຌาทีไมีการรับรอง หรือผานมาตรฐานจาก
องค์กรตางโสงผล฿หຌผูຌบริภคหลงชืไอ ละกิดการบริภคสินคຌาหลานัๅนจนกิดผลกระทบดຌาน
ตางโกับการด านินชีวิต 

 

9. การฆษณาทีไกลาวอຌางสรรพคุณกินจริง 
 ความคิดหในกีไยวกับการฆษณาทีไกลาวอຌางสรรพคุณกินจริงมีความสอดคลຌองกับ
นวความคิด฿นรืไองนวความคิดกีไยวกับผลกระทบจากการฆษณา฿นประดในการฆษณาทีไ
หลอกลวงผูຌบริภคดย ดย พจนา สัจจาศิลป์ ิโ55ไี  เดຌกลาววาผูຌผลิตฆษณาบางรายทีไเมมี
ความรับผิดชอบอาศัยชองวางของการควบคุมพฤติกรรมการฆษณาดังกลาวผลิตฆษณาทีไการ
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กลาวอຌางสรรพคุณของสินคຌา หรือบริการทีไกินความปຓนจริง ชน พฤติกรรมการฆษณาสินคຌา
ประภทยาทีไกลาวอຌางสรรพคุณรักษารคเดຌทุกชนิด ดຌวยพฤติกรรมการกลาวอຌางสรรพคุณกินจริง
จากการฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกสงผล฿หຌผูຌบริภคทีไรูຌเมทาทันถูกอาปรียบ หรือถูก
หลอกลวง รวมเปถึงการหลงชืไอบริภคสินคຌา หรือบริการหลานัๅนจนกระทบตอการด านินชีวิต 
หรือกิดความอันตรายถึงขัๅนสียชีวิต 

 นอกจากนัๅนนวความคิดหในกีไยวกับการฆษณาทีไกลาวอຌางสรรพคุณกินจริงยังมีความ
สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน ิ2557) ทีไศึกษา฿นรืไองความสีไยงของ
ความขຌา฿จผิดตอสินคຌาอุปภคบริภคทีไถูกผานตอ฿นสังคมออนเลน์ดยผลวิจัยจะสะทຌอน฿หຌหใน
ถึงกระบวนการการลือกทีไจะชืไอฆษณาทีไหในบนสืไอออนเลน์ดຌวย หากผูຌบริภคมีปัจจัยทีไท า฿หຌ
ความคิดละการกระท า฿นการตัดสิน฿จ฿นการ฿ชຌหตุผลกอนทีไจะมีการสงตอขຌอมูลขาวสารของ
สินคຌาลຌว การลือกทีไจะชืไอฆษณาทีไกลาวอຌางสรรพคุณกินจริงของนัๅนยอมปຓนเปเดຌดยงายตาม
เปดຌวย  
 

 10. การฆษณาสินคຌา หรือบริการทีไผิดกฎหมาย 

 ดຌวยลักษณะของรูปบบ฿นการสืไอสารบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกทีไอืๅอตอพฤติกรรมการ
ละมิดกฎหมายจากการผยพรฆษณาทัๅง ความสะดวกสบาย฿นการขຌาถึงเดຌจากทางวใบเซตสืไอ
สังคม ความรวดรใวของการสืไอสาร หรือผยพรของขຌอความ฿นสืไอสังคม ความละหลวมของการ
ขียนขຌอบทกฎหมายทีไเมชัดจนตอกรณีการผยพรฆษณา ละความยากล าบาก฿นการ
ด านินการจับกุมผูຌกระท าผิดจากการผยพรฆษณาของจຌาหนຌาทีไนืไองจากการ฿ชຌบัญชีปลอม 
ดังนัๅนพฤติกรรมการฆษณาสินคຌา หรือบริการทีไละมิดกฎหมายบนสืไอสังคมดยฉพาะวใบเซต์สืไอ
สังคมฟซบุຍกจึงมีนวนຌมทีไจะพิไมมากขึๅนรืไอยโ ละหในเดຌทัไวเปอยางพรหลายสมือนกับการ
ฆษณา฿นสืไอหลักทัไวเป ดยตัวอยางพฤติกรรมดังกลาวชน การฆษณากีไยวกับรืไองการพนัน 
การฆษณากีไยวกับการขายบริการทางพศ หรือการฆษณากีไยวกับสิไงสพติด 

  

11. ความส าคัญกีไยวกับ การรูຌทาทันสืไอ ฿นการปຂดรับฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍก฿น
ประทศเทย 

 ความคิดหใน฿นรืไองความส าคัญกีไยวกับการรูຌทาทันสืไอ฿นการปຂดรับฆษณาบนสืไอสังคม
ประภทฟซบุຍก฿นประทศเทยสอดคลຌองกับนวความคิด฿นรืไองการรูຌทาทันสืไอดยอืๅอจิต วิรจน์
เตรรัตน์ ิโ5ไเี  เดຌกลาววา฿นประดในความส าคัญของการรูຌทาทันสืไอทีไจะท า฿หຌผูຌบริภคมีองค์
ความรูຌดຌวยตนองทีไจะปกปງองภัยจากตางโทีไมาจากการสพสืไอดยฉพาะสืไอสังคมรวมเปถึง
วใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกดຌวย ดยความรูຌทาทันสืไอหมายถึงสภาวะทีไบุคคลทีไมีความสามารถ฿นการ
คิดพินิจพิคราะห์฿นรืไองกระบวนการสืไอสารมวลชน  



 

39 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

นอกจากนัๅนความคิดหใน฿นรืไองความส าคัญกีไยวกับการรูຌทาทันสืไอ฿นการปຂดรับฆษณา
บนสืไอสังคมประภทฟซบุຍก฿นประทศเทยยังสอดคลຌองกับนวความคิด฿นรืไองการรูຌทาทันสืไอ
ดย ตมร อภิวันทนากร ิโ55โี ฿นประดใน฿นการน าองค์ความรูຌ฿นรืไองการรูຌทาทันสืไอพิไมติม
ขຌาเป฿นหลักสูตรการรียนการศึกษาของยาวชนพืไอการวางรากฐาน฿นการสรຌางองค์ความรูຌซึไงจะ
กลายปຓนภูมิคุຌมกัน฿หຌกับยาวชนทีไมีนวนຌมทีไจะ฿กลຌชิดกับสืไอออนเลน์ประภทตางโมากขึๅนจาก
การพัฒนาทคนลยีการสืไอสารทีไกຌาวหนຌาขึๅนทุกวัน ชนดียวกันความอันตรายจากการพัฒนา
ดังกลาวกใยอมมีมากขึๅนดຌวย 

 

12. การก าหนดนวทางพืไอสรຌางการรูຌทาทันสืไอ พืไอปຓนนวทาง฿หຌผูຌปຂดรับสารฆษณาบนสืไอ
สังคมประภทฟซบุຍก฿นประทศเทย 

 ความคิดหในกีไยวรืไองการก าหนดนวทางพืไอสรຌางการรูຌ ทาทันสืไอสอดคลຌองกับ
นวความคิดกีไยวกับทักษะการรูຌทาทันสืไอของ องค์กรยูนสก ิUNESCOี ละสอดคลຌองกับ 5 

กนนวความคิดของ ศูนย์กลางพืไอการรูຌทาทันสืไอ ิThe Center for Media Literacy) ดยมี
ความสอดคลຌองกันระหวางนวทางการรูຌทาทันสืไอฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกกับการ฿ชຌ
ทักษะการรูຌทาทันสืไอทีไยูนสกก าหนดขึๅน ละการ฿ชຌ 5 กนนวความคิดของศูนย์กลางพืไอการ
รูຌทาทันสืไอตามตารางดังนีๅ 
นวทาง฿นการรูຌทาทันสืไอฆษณา 

ฟซบุຍกจากการวิจัย 
ทักษะการรูຌทาทันสืไอจาก

ยูนสก  

5 กนนวความคิดของ 
ศูนย์กลางพืไอการรูຌทาทันสืไอ  

ยกยะความปຓนฆษณา ทักษะ฿นการวิคราะห,์ ประมิน กนความคิดทีไ แ นืๅอหาสืไอ
ทัๅงหลายทีไถูกสรຌาง 

รับชมนืๅอหา฿หຌครบถຌวน ทักษะ฿นการวิคราะห,์ ประมิน กนความคิดทีไ โ นืๅอหาสืไอถูกสรຌาง
ขึๅนดย฿ชຌกลวิธีตางโ 

    
เตรตรองความปຓนจรงิ 

 

ทักษะ฿นการวิคราะห,์ ประมิน 

กนความคิดทีไ โ นืๅอหาสืไอถูกสรຌาง
ขึๅนดย฿ชຌกลวิธีตางโ 

ละ กนความคิดทีไ ไ มีคานิยม
ละทัศนคติฝงมากับสืไอดຌวย 

 

รับรูຌจุดประสงค ์

 

ทักษะ฿นการวิคราะห,์ ประมิน 

กนความคิดทีไ 5 จตนาของนืๅอหา
สืไอ ละ กนความคิดทีไ ไ มีคานยิม

ละทัศนคติฝงมากับสืไอดຌวย 

ตรวจสอบหลงทีไมา ทักษะ฿นการขຌาถึง, วิคราะห,์ 
ประมิน 

กนความคิดทีไ ใ การลือกปลีไยน
ความคิดหในทีไตางกัน 
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สวงหาขຌอมูลพิไมติม ทักษะ฿นการขຌาถึง, วิคราะห,์ 
ประมิน 

กนความคิดทีไ ใ การลือกปลีไยน
ความคิดหในทีไตางกัน 

ตรวจสอบความคิดหในจากผูຌ฿ชຌทาน
อืไน 

ทักษะ฿นการขຌาถึง, วิคราะห,์ 
ประมิน 

กนความคิดทีไ ใ การลือกปลีไยน
ความคิดหในทีไตางกัน 

฿ชຌขຌอความทีไปຓนจริง ละเมละมิด
ผูຌอืไน฿นการชร์ หรือสงตอ 

ทักษะ฿นการสรຌางสรรค,์ ประมิน กนความคิดทีไ แ นืๅอหาสืไอ
ทัๅงหลายทีไถูกสรຌาง 

การกดถูก฿จ หรือการสดงความ
คิดหในถือวาปຓนการชร ์

ทักษะ฿นการสรຌางสรรค,์ ประมิน กนความคิดทีไ โ นืๅอหาสืไอถูกสรຌาง
ขึๅนดย฿ชຌกลวิธีตางโ 

ความคิดหในกีไยวกับรืไองการก าหนดนวทางพืไอสรຌางการรูຌทาทันสืไอพืไอปຓนนวทาง
฿หຌผูຌปຂดรับสารฆษณาบนสืไอสังคมประภทฟซบุຍก฿นประทศเทยยังสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ 
ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน ิโ55็ี ทีไเดຌท าการศึกษาวิจัย฿นรืไอง ความสีไยงของความขຌา฿จผิดตอ
สินคຌาอุปภคบริภคทีไถูกผานตอ฿นสังคมออนเลน์ดยผลงานวิจัยเดຌสดง฿หຌหในวานวทางรูຌทา
ทันสืไอฆษณา฿นการสวงหาขຌอมูลพิไม ละตรวจสอบหลงทีไมาจะปຓนการสรຌางความรูຌ ความ
ขຌา฿จกผูຌบริภคปຓนปัจจัยทีไชวยพิไมการวิคราะห์฿นการการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา หรือบริการตางโ 
 

ขຌอสนอนะของงานวิจัย 

แ. การวิจัยชิๅนนีๅปຓนงานวิจัยทีไวิคราะห์สภาวะปัญหา ผลกระทบ฿นดຌานตางโของฆษณา 
ทีไอยูบนพืๅนทีไวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก ดังนัๅนควรทีไจะมีการสอบถามความคิดหในกีไ ยวกับสภาวะ
ปัญหาตางโ ละนวทางวิธีการกຌปัญหาจากบุคคลทีไมาหนຌาทีไการท างานอยู฿นความดูลของ
บริษัท facebook ดຌวยอีกทางหนึไง 

โ. งานวิจัยชิๅนนีๅ ยังขาดผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทีไปຓนตัวทนจากกลุมผูຌทีไท ากีไยวกับ องค์กร
อาหารละยา ละองค์กรทีไท ากีไยวกับการคุຌมครองสิทธิผูຌบริภค ซึไงจะท า฿หຌผลการวิจัยเดຌเดຌ
ค าตอบอยางรอบดຌาน 

3. ควรมีการศึกษา ละวิคราะห์กฎหมาย฿นการควบคุมการผยพรฆษณาบนสืไอสังคม
ออนเลน์ของประทศตางโทีไประชาชนมีความนิยม฿นการ฿ชຌวใบเซต์สืไอสังคม พืไอ฿หຌทราบถึง
วิธีการกัดการของประทศอืไนโ ละน ามาปຓนนวทาง฿นการกຌเขส าปัญหากีไยวกับการปງองกัน
ปัญหากีไยวกับสืไอฆษณาบนสืไอสังคมรวมถึงวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก฿นประทศเทย 

ควรอาบบนวทางของนิวเปผยพร  อาจยຌายอาบบจ าลองมา฿สตรงนีๅกใทนขຌางบน
กใเดຌ  
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ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา 
1. ควรมีการผลักดันจากองค์กรทีไกีไยวขຌองกับรืไองการฆษณา ละการฆษณาบนสืไอ

ออนเลน์฿นการผยพรนวทาง฿นการรูຌทาทันสืไอฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍก พืไอปຓนองค์
ความรูຌ฿หຌกผูຌบริภค฿นการปງองกันการถูกหลอก ละอาปรียบจากฆษณาบนสืไอสังคมออนเลน์ 

2. ฿นการน านวทาง฿นการรูຌทาทันสืไอฆษณาบนวใบเซต์สืไอสังคมฟซบุຍกเปผยพรพืไอ
สรຌางองค์ความรูຌ฿นกับผูຌบริภค ควรมีดัดปลงองค์ความรูຌดังกลาว฿หຌขຌากับสืไอหลายโประภทพืไอ
น าสนอกผูຌบริภค ละควรมีการน าสนอดยสืไอ฿หຌหลากหลายชองทาง พราะผูຌบริภค฿น
ปัจจุบันมีพฤติกรรมการรับสืไอ หรือสพสืไอทีไตกตางกันมาก ดังนัๅนการน าสนอสืไอ฿หຌตรงกับ
ชองทางทีไผูຌบริภคอยูจึงปຓนสิไงส าคัญ฿นการผยพรองค์รูຌอยางมีประสิทธิภาพ 
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การออกบบสงพ่ือการสื่อสาร ฿นงานปิดตัวผลิตภัณฑ์  
฿นประทศเทย1 

Lighting Communication Design for the Product Launch Events in 

Thailand  

พช กร บ รุงวงค์2 
วเชยร ลทธพงศ์พนธ์, Ph.D.

3
 

บทคัดยอ 

การศึกษารืไอง การออกบบสงพืไอการสืไอสาร ฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ฿นประทศ
เทย  มุงศึกษาวิธีการสืไอความหมาย฿นรูปบบของศิลปะการออกบบสง ภาย฿ตຌจทย์ทาง
การตลาดละขຌอจ ากัดของงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ิProduct Launch Event) ฿นบริบทของนัก
ออกบบสง ิLighting Designer) ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ บบสหวิธีการ 3 วิธี คือ 1.) การ
วิจัยผานอกสาร 2.) การวิจัยผานการสังกต ละ 3.) การสัมภาษณ์ชิงลึกนักออกบบสง฿น
ประทศเทย 8 ทาน ผลการวิจัยพบวา สง คือองค์ประกอบหนึไง฿นการสืไอสาร฿นงานปຂดตัว
ผลิตภัณฑ์ ดยป็นหนึไง฿นชองทาง (Channel) ของการสงสาร ิMassage) เปยังผูຌรวมงาน 
ิReceiversี ละนักออกบบสงยังท าหนຌาทีไป็นทัๅงผูຌสงผานขาวสาร (Transmittor) พรຌอมกับ
ป็น ผูຌทีไขຌารหัส (Encoder) ขาวสารทีไสงออกเปอีกดຌวย พราะสงท า฿หຌกิดการมองหใน
ผลิตภัณฑ์ ละชวยสรຌางบรรยากาศงาน฿หຌป็นเปตามนวคิดหลักของงาน ดยวัตถุประสงค์ของ
การ฿ชຌสงพืไอป็นการดึงดูดสายตา ละสรຌางความดดดน หรือป็นเปพืไอการนຌนยๅ าถึง
ลักษณะฉพาะ ละอัตลักษณ์ขององค์กรของผลิตภัณฑ์นัๅนโ สามารถสรຌางความตืไนตาตืไน฿จ฿หຌกิด
ภาพจ า฿นชวงการปຂดตัวผลิตภัณฑ์อีกดຌวย ดยการสรຌางสรรค์รูปบบงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ 
กิดขึๅนจากจทย์ทางการตลาดของสินคຌาทีไป็นตัวก าหนดสาร (Message) ทีไจຌาของผลิตภัณฑ์
ตຌองการจะสืไอสาร ดังนัๅนการออกบบสง฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ภาย฿ตຌวัตถุประสงค์หรือ
นวคิด (Concept) ของงานทีไถูกสรຌางสรรค์มาพืไอน าสนอสารทางการตลาด จึงมีสวนสัมพันธ์
กีไยวนืไองกัน นอกจากนัๅนการออกบบสงยังตຌองสัมพันธ์กับขຌอจ ากัดอืไนโ ทัๅงรืไองสิไงวดลຌอม 

ทคนลยี ศิลปะละความรูຌทางดຌานวิศวกรรม ซึไงองค์ประกอบหลานีๅ นักออกบบสงจะตຌอง
ค านึงถึงรวมกับการตีความหมายพืไอลือก฿ชຌอุปกรณ์ ฿นการสรຌางสรรค์สงพืไอสืไอความหมาย฿หຌ
บรรลุวัตถุประสงค์อยางมีศิลปะ ผานการตีความจทย์ของตละคนดຌวยประสบการณ์ละสุนทรียะ
                                                           

1 บทความฉบับนีๅป็นสวนหนึไงของวิทยานิพนธ์ กระบวนการสรຌางสรรค์การสืไอสารดຌวยสง ฿นบริบทงาน
ปຂดตัวผลติภณัฑ์฿นประทศเทย 

2 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
3 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ทีไถูกสัไงสมมาตามยุคสมัย ชืไอมยงกับการพัฒนาของอุปกรณ์ละทคนลยีทีไอืๅออ านวยตอการ
สรຌางสรรค์มากขึๅน  

ค าส าคัญ :  การสืไอสาร นักออกบบสง งานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ 

 

Abstract 

 This study aims at discovering meaning creation in lighting design for 

product launch events in Thailand. Under the  context of  marketing and 

limitations of the product launch. The study employed three research methods: 

documentary research, observation, and indepth interviews. Insightful information 

was collected from eight lighting desingers by the investigator. As the results, it 

found that the "light" is an element of communication in the product launching 

events. Light is an important means for sending a message to the receivers. The 

lighting designer transmits and also "encodes" messages too. This is because light 

makes the product visible and helps creating the atmosphere in accordance with 

the key concepts of works. The purposes of using light are to attract the eyes and 

create distinction or emphasize the uniqueness and identity of the product. It can 

also create visual recognition during the product launching event as well. The 

creation of styles of product launching events depends on the marketing 

proposition of the product that determines the message which the product owner 

wants to communicate. Therefore, lighting design in the product launching events 

under the purpose or concept of works being created to present marketing 

materials is relevant. In addition, the lighting designer must also relate to other 

restrictions in the environment, art, and knowledge of engineering. The lighting 

designers must consider this together with interpretation in selecting equipment in 

order to to achieve the goal. Individuals experience and aesthetic interpretation 

accumulated from years are essential. Through that tools and technologies will be 

facilitated and developed in this field. 

Keywords : Communication  Lighting Designer Product Launch Event 
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บทน า 
 ปัจจุบันการสืไอสารเดຌรับอิทธิพลจากการพัฒนาทางดຌานทคนลยีทีไทันสมัย ท า฿หຌกิด
การสรຌางสรรค์การสืไอสาร฿นหลายรูปบบ ตอยอดหลอมรวมจนกลายป็นทคนลยีการสืไอสาร ทีไ
เมพียงคการสืไอสารบบวัจนภาษาทานัๅน พราะการสืไอสารบบอวัจนภาษาองกใมีการพัฒนา
อยางกຌาวกระดด ดังชนทัศนะของ Blumer ทีไกลาววา ปัจจุบันมนุษย์฿นสังคมเดຌออกบบละ
พัฒนาครืไองมือชิงวัตถุหรือ สิไงประดิษฐ์  (Artficail Medai) หลายชนิดขึๅนพืไอ฿ชຌ฿น
กระบวนการสืไอสาร ทีไนักสืไอสารมวลชนนิยมรียกวาทคนลยีสืไอสาร (Communication 

Technology) ซึไงขาวสารจ านวนมาก฿นหลายลักษณะ ก าลังถูกผยพร฿นกระบวนการสืไอสารทัไว
ทุกหงของสังคม วัตถุประสงค์พืๅนฐานของกิจกรรมการสืไอสารทุกรูปบบ  คือการนຌมนຌาว฿จ฿หຌ
ผูຌรับสารท าความขຌา฿จความหมายของสารตละชิๅนตามทีไผูຌสงสารตຌองการ (วรพล พรหมิกบุตร, 

2534)  ซึไงการออกบบสง ป็นหนึไง฿นรูปบบการสืไอสารทางดຌานอวัจนภาษาทีไนาสน฿จ พราะ
ปัจจุบัน สง  ป็นศาสตร์ทีไเดຌรับการยอมรับจากทัไวลกวามีความส าคัญตอการด ารงชีวิตมนุษย์ 
ดย฿นป โ55ๆ ยูนสกຌ ิUNESCO) เดຌมีการประกาศ฿หຌ ป พ.ศ. โ55่ ป็นปสากลของสง หรือ 
โเแ5 International Year of Light and Light-based Technologies (IYLโเแ5ี  ดย

ครงการนีๅเดຌมองถึงความส าคัญของสง฿นหลายงมุม รวมถึงสงทีไถูกน าเป฿ชຌพืไอการสืไอสาร฿น
การสดงงานศิลปะบันทิงขนาด฿หญ ิLighting Installation) อีกดຌวย  

ขณะทีไ฿นงมุมทางการตลาด สวนผสมทางการตลาด (4Ps) ทีไราจะนึกถึงป็นอันดับรก
กใคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ดย฿นบทความนีๅจะกลาวถึงฉพาะผลิตภัณฑ์พืไอการพาณิชย์ 
ิCommercial Productsี ทีไถูกพัฒนาละผลิตขึๅนพืไอตอบสนองความตຌองการละความพึงพอ฿จ
สูงสุดของลูกคຌา ดยจัดหมวดหมูป็น 2 รูปบบ฿หญโ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ทีไมีตัวตน (Tangible 

Products) ละ 2) บริการหรือผลิตภัณฑ์ทีไเมมีตัวตน (Intangible Products)   (ภาวิณี กาญจนา
ภา, 2554)   สวนผลิตภัณฑ์฿นมุมมองของการตลาดสมัย฿หม เดຌ฿หຌความหมายเวຌดังนีๅ ผลิตภัณฑ์ 
หมายถึง สิไงทีไนักการตลาด฿ชຌ฿นการสนับสนุนกระบวนการสรຌางคุณคาของลูกคຌา ซึไงผลิตภัณฑ์นีๅ
อาจป็นสินคຌาทีไสามารถจับตຌองเดຌ หรือป็นการบริการ ตัวบุคคล สถานทีไ หนวยงาน หรือสถาบัน 
ิศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, โ555, น. โเแี จะหในวาผลิตภัณฑ์กีไยวขຌองกับทุกสิไงทีไลูกคຌา฿ชຌ฿นการ
สรຌางคุณคา ดยนักการตลาดสามารถน าสนอผานตัวผลิตภัณฑ์ ทัๅง฿นงของประสบการณ์ของ
ลูกคຌา (Consumer Experience) หรือน าสนอผานการสรຌางความหมายชิงสัญลักษณ์ พืไอความ
พลิดพลิน ดยตัวผลิตภัณฑ์นัๅนจะตຌองอาศัยองค์ประกอบอืไนพืไอสรຌางความตกตาง฿หຌหนือกวา
คูขง ละพืไอป็นการพิไมคุณคาผานตัวผลิตภัณฑ์ ซึไงปัจจุบันเดຌมีการ฿ชຌครืไองมือสืไอสารทางการ
ตลาด พืไอผลักดัน฿หຌผลิตภัณฑ์ขຌาเปอยู฿น฿จผูຌบริภค นัไนคือการสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ 
หรือ IMC ดยธีรพันธ์ ลห์ทองค า (2545)  เดຌ฿หຌทัศนะตอลักษณะดนของ IMC 5 ประการ คือ 1) 

มุงหวังผลตอพฤติกรรมของกลุมป้าหมาย 2) การริไมตຌนวางผนสวน฿หญกิดจากความตຌองการ
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ของกลุมป้าหมาย 3) ฿ชຌรูปบบ฿ดรูปบบหนึไงของการติดตอสืไอสารหรือทุกรูปบบ 4) ตຌองบรรลุ
การท างานรวมกัน ละ 5) จะตຌองสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมป้าหมาย 

 ดย฿นงานวิจัยนีๅ จาะจงศึกษาเปทีไงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ (Launch Event) ทานัๅน 
พราะการสืไอสารทางการตลาด฿นรูปบบของงานปຂดตัว ป็นกิจกรรมหนึไงทีไสงตอสาร ิMassage) 

จากนักการตลาดเปถึงผูຌบริภคเดຌป็นอยางดี ดังทีไกรียงเกร กาญจนะภคิน ิโ555, น. ๆ็-ๆ่ี เดຌ
จัด Launch Events เวຌป็น 1 ฿น 10 ประภทของ Sole Event คือ จຌาของบรนด์หรือองค์กร
ป็นจຌาของตพียงผูຌดียว ตัๅงตก าหนดวัตถุประสงค์ วัน วลา สถานทีไจัดงาน ดยเมมี฿ครขຌามา
กีไยวขຌอง รวมทัๅงงบประมาณทัๅงหมดมาจากองค์กรหรือ    บรนด์นัๅนโ นืไองดຌวยการจัด
กิจกรรมพิศษ ป็นกิจกรรมทีไจຌาของสินคຌาหรือบริการ (Sender) สามารถสืไอสารกับ
กลุมป้าหมาย (Receivers) ดยตรงเดຌอยาง฿กลຌชิด ทีไส าคัญคือมีวัตถุประสงค์฿นการสืไอสารรืไอง
฿ดรืไองหนึไง (Massage) เปยังกลุมป้าหมาย ดังนัๅนจึงตຌองมีชองทางละครืไองมือ฿นการถายทอด
สาร (Channels) ตัๅงตพืๅนทีไจัดงาน วที อุปกรณ์ประกอบฉาก ระบบครืไองขยายสียง ระบบจอ
สดงภาพ รวมเปถึงระบบเฟสงสี ซึไงทุกสวนลຌวนมีความส าคัญ฿นการประกอบสรຌางตอการสง
สารอยางมีศิลปะเปยังผูຌรับ ดยตละงานอาจจะมีการ฿หຌนๅ าหนักความส าคัญของตละสวน
ตกตางกัน ลຌวตรูปบบของงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์นัๅนโ ดังทีไ O’Toole (2011) เดຌกลาวเวຌวา 
ปัจจัยทีไมีผลตอความส าคัญของตละสวนงานนัๅน กิดขึๅนจากความสัมพันธ์หลายดຌานเมวาจะป็น 
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิStakeholdersี ผูຌสนันสนุน ิSponsorsี หรือจຌาของผลิตภัณฑ์ ิOwners) ทีไ
จะป็นผูຌก าหนดนืๅอหา฿นการสืไอสาร พืไอสงตอ฿หຌกับทีมผูຌจัดงาน ิEvent Organizer) ป็นผูຌน า
จทย์ ิBrief) เปคิดตอยอดสรຌางสรรค์งาน฿หຌนาสน฿จ ผานการออกบบละการจัดการทาง
การตลาด ภาย฿ตຌขຌอก าหนดของการบริหารระยะวลาละความสีไยง เปจนถึงการบริหารจัดการผูຌ
ทีไกีไยวขຌองละผูຌรับจຌางผลิตงานกิจกรรม ิSupplier) ทัๅงหมด เมวาจะป็น ผูຌรับหมา฿นการสรຌาง
ฉาก วที ผูຌชีไยวชาญระบบสง สียง ภาพ นักสดง นักดนตรี ผูຌผลิตสืๅอผຌา ชางตงหนຌา ท าผม 
หรือรียกวาจัดหาทุกสิไงทีไอยูภาย฿นงาน ทัๅงยังกีไยวนืไองกับกระบวนการสืไอสารละกระบวนการ
จัดหาทรัพยากรบุคคลทีไซับซຌอนอีกดຌวย  
 การออกบบสงมีความสัมพันธ์บืๅองตຌนกับกระบวนการสืไอสาร฿นงานปຂดตัว
ผลิตภัณฑ์ คือป็นชองทาง ิChannel) ฿นการสงขาวเปยังกลุมป้าหมาย ละตามทีไเดຌกลาวเป
ขຌางตຌนวางานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ป็นกิจกรรมการสืไอสารทางการตลาด ทีไมีจทย์จากจຌาของ
ผลิตภัณฑ์ป็นตัวตัๅง รวมถึงมีขຌอจ ากัดละผูຌกีไยวขຌองหลายสวน ท า฿หຌการออกบบสงป็นหนึไง฿น
องค์ประกอบทีไส าคัญ ฿นชุดของสัญญะ (Set of Signs) (กาญจนา กຌวทพ, 2553) ของการจัด
งานกิจกรรม  ชน รายการละนืๅอหา ระบบทคนิค สง สี สียง วที ฉาก ของประกอบฉาก 
พิธีกร นักสดง รวมถึงสถานทีไ ดังนัๅนผูຌออกบบสงจึงถือเดຌวาป็นบุคคลส าคัญ ทีไจะน าขຌอมูล
ตามจทย์ทีไเดຌรับจากตละงานมาตีความ ฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์ละจินตนาการ ฿นการถายทอด



 

47 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

ออกมาพืไอประกอบการสรຌางสาร฿หຌสมบูรณ์ละถูกตຌอง พืไอสงตอเปยังผูຌรวมงาน฿หຌกิดอารมณ์
รวม การสืไอสารผานการออกบบสง฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์นัๅน จ าป็นจะตຌอง฿ชຌทัๅงการสืไอ
ความหมายดยตรงละดยนัย ดังนวคิดของ รลองค์ บาร์ธส์ ละทัศนะของ สจຍวต ฮอลล์ รืไอง
การ฿สรหัสละการถอดรหัสทีไอยู฿นสืไอสารมวลชน ทีไวาผูຌสงสารเมเดຌท าหนຌาทีไคพียงสงผาน
ขาวสาร (Transmittor) ตยังป็น ผูຌทีไขຌารหัส (Encoder) ขาวสารทีไสงออกเป฿หຌดຌวย หมายถึง 
ผูຌสงสารเดຌท างาน 2 อยางเปพรຌอมโ กัน คือ สง ขาวสาร  ละ ติดตัๅงรหัสการถอดความหมาย
จากสาร  รวมถึงมีกลเลของการสรຌางงืไอนเขของการรับรูຌ (Condition of Perception) ทีไท า฿หຌ
ผูຌรับสารสามารถขຌา฿จตามทีไผูຌสงสารตຌองการ ละผูຌรับสารจะมองภาพเดຌบบดียวกับทีไผูຌสงสาร
ตຌองการ กใตอมืไอมีการ จับวาง  หรือติดตัๅง มุมมอง  ิกาญจนา กຌวทพ ละคณะุ 2548) 

ละดังทีไ กฤษรา ซูเรมาน วริศราภูริชา ิโ555ี เดຌกลาวเวຌวา สงมีพลังทีไสามารถท า฿หຌพืๅนทีไหนึไงโ 
ดูลใกลง ดูกวຌาง฿หญขึๅน ดูคมชัดหรือคลุมครือกใเดຌ ซึไงทุกขัๅนตอน฿นการออกบบจัดสง ตຌอง
พิถีพิถัน นຌนความหมายละมีลักษณะป็นสัญลักษณ์สมอ ผูຌออกบบสงตຌองวางผนอยาง
ละอียดรอบคอบ฿นการ฿ชຌสง ทีไมีผลกับองค์ประกอบรวม฿นการสรຌางละคร ทัๅงงการสริมสรຌาง
มิติ฿หຌกับละคร การกอ฿หຌกิดล าดับหตุการณ์ตามบท ซึไงประกอบดຌวยระดับสง  ละสีสันทีไ
สวยงามตระการตาหรือหดหู฿จ ตยังคงรักษาเวຌดຌวยภาพทีไสวยงามละนาประทับ฿จ ชวนติดตาม
อยางตอนืไอง ดยสีของสงป็นสืไอทีไ฿ชຌ฿นการออกบบสง สามารถกระตุຌน฿หຌกิดอารมณ์
ความรูຌสึกรวม ละมีอิทธิพลตอผูຌชมมากทีไสุด  
 ทัๅงนีๅนักออกบบสงตຌอง฿ส฿จ฿นรายละอียดของงานพืไอน ามาประกอบการตีความหมาย 
ละการออกบบลือกอุปกรณ์ รวมถึงการลือก฿ชຌสีของสง พืไอ฿หຌการสืไอสารความหมายเปถึง
ผูຌรับสารป็นเปตามวัตถุประสงค์ของงาน รวมถึงสรຌางความนาประทับ฿จอยางมีศิลปะ พราะ
ศิลปะคือความสัมพันธ์ของอารมณ์กับลวดลาย การ฿ชຌสี การลนสียง การสดงตางโ รวมถึง
วรรณกรรม ทีไสามารถรับรูຌเดຌทางประสาทสัมผัส (Leo Tolstoy, 1828-1910) นอกจากนัๅน 
สุนทรียศาสตร์ กใป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึไงทีไสัมพันธ์กับศิลปะอยางหลีกลีไยงเมเดຌ 
ซึไงองค์ประกอบของการกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะ มี 3 สวน เดຌก 1) สุนทรียวัตถ ุ

(Aesthetic Object)  ละ 2) มนษุย์ผู้ รับรู้ (Human with Perception)  ละ 3) สนุทรียรส 
(Aesthetic Feeling) ิสกลธ์ ภูงามดีุ โ5ไ5ี ฿นงของสุนทรียภาพกีไยวกับการออกบบละจัด
สงนัๅน อาจจะรียกเดຌวาป็นการสรຌางประสบการณ์ทางสุนทรียภาพดยมนุษย์ ทีไมีจุดริไมตຌนจาก
การประดิษฐ์สงสวางพืไอลียนบบสงธรรมชาติ ส าหรับ฿ชຌ฿นการสองสวาง฿หຌกับวทีการสดง 
ดยทัศนะของผูຌวิจัยมองวา฿นมุมของการสืไอสารนัๅน สุยทรียภาพป็นสมือนสืไอกลางทีไกอ฿หຌกิด
ประสบการณ์ทีไสามารถถายทอดป็นความรูຌ ละฝຄกฝนทักษะอยางตอนืไองจนกิดป็นรสนิยมเดຌ 
ตามนวคิดของ Michel Polanyi ละ Ikujiro Nonaka ิมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 

ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศุ 2558.ี รืไองการจัดการความรูຌ บงป็น 2 ประภท
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คือ 1) ความรูຌทัไวเป หรือความรูຌชัดจຌง ิExplicit Knowledge)  ละ 2) ความรูຌฉพาะตัว หรือ
ความรูຌทีไฝังอยู฿นคน ิTacit Knowledge) ละอีกทัศนะจาก Csikszentmihalyi (1999, p.12)  
ทีไวา บุคคลทีไมีนวนຌมทีไจะสรຌางสรรค์สิไง฿หม โ มักจะมีลักษณะทีไปรดปรานการท าลายกฎละ
ประสบการณ์ทีไคยมีมาตดิม ซึไง฿นทีไสุดจะสามารถน าเปสูคุณคาของผลิตผลทางนวัตกรรม ทีไ
ป็นสิไงส าคัญของความคิดสรຌางสรรค์สวนบุคคล ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดอันดงดังของ Pablo 

Picasso ทีไวา Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist   
ผูຌวิจัยขอสรุปวา การออกบบสงพืไอการสืไอสาร฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ เม฿ชพียงการ

฿หຌความสวาง หรือสรຌางบรรยากาศดยทัไวเปทานัๅน พราะตัวนักออกบบสงอง ตຌองท าหนຌาทีไ
ป็นทัๅงผูຌสงผานขาวสาร (Transmittor) พรຌอมกับป็น ผูຌทีไขຌารหัส (Encoder) ขาวสารทีไสงออก
เป หรือรียกเดຌวาป็นผูຌติดตัๅงมุมมองตามทีไผูຌสงสารตຌองการ พราะการออกบบสงพืไอสืไอสาร฿น
งานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ตละครัๅง ตຌองค านึงถึงวัตถุประสงค์ทีไตຌองการสืไอสารกับกลุมป้าหมายอยาง
นชัด รวมเปถึงลักษณะฉพาะของตละผลิตภัณฑ์ ท า฿หຌการออกบบสงตຌองค า฿ชຌทัๅงหลักการ
ออกบบสงตามทฤษฎี หรือกฎกณฑ์ของการ฿ชຌเฟฟ้าดຌวยความรูຌประภทความรูຌชัดจຌง รวมถึง
ตຌอง฿ชຌทักษะประสบการณ์ละความคิดสรຌางสรรค์ ละทักษะทางดຌานสุนทรียะ หรือรสนิยมสวน
บุคคล฿นการสืไอสารขຌอมูล พืไอ฿หຌตรงกับวัตถุประสงค์฿นการปຂดตัวผลิตภัณฑ์ตละครัๅง  ละสรຌาง
ความประทับ฿จ การจดจ า หรือสรຌางประสบการณ์ทางสุนทรียะทีไดี฿หຌกับผลิตภัณฑ์นัๅนโ ดຌวย  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย  

พืไอ฿หຌทราบถึงวิธีการสืไอความหมายผานศิลปะการออกบบสง ดยนักออกบบสง 
ิLighting Designer) ภาย฿ตຌจทย์ทางการตลาดละขຌอจ ากัดของงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ิProduct 

Launch Event) 

 

ขอบขตการวิจัย  
ดຌานนืๅอหาป็นการวิจัยภาย฿ตຌนวคิดของนักออกบบสง ิLighting Designer) ตละ

บุคคล฿นการสรຌางสรรค์ความหมายพืไอการสืไอสาร฿นบริบทของงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ิProduct 

Launch Event) ทีไประสบความส ารใจ ดยค าวาผลิตภัณฑ์ (Product) ฿นงานวิจัยฉบับนีๅจะพูดถึง
ฉพาะผลิตภัณฑ์ชิงพาณิชย์ (Commercial Products) ฿นงของสวนผสมทางการตลาดพืๅนฐาน 
ซึไงผลิตภัณฑ์หรือสินคຌาบริภค (Consumer Products) ดยทัไวเปนัๅน สวนขอบขตการวิจัยดຌาน
ประชากร คัดลือกจากผูຌมีชืไอสียงป็นทีไยอมรับ฿นวงการวิชาชีพ บงป็นนักออกบบสง 
(Lighting Designer) ฿นระดับช านาญงานพิศษละระดับอาชีพรุน฿หม ดຌานระยะวลา ศึกษา
฿นชวง ดือนสิงหาคม โ55็ – ดือนกรกฎาคม 2558 ละดຌานสถานทีไ ป็นการศึกษาการ฿ชຌ
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ความคิดสรຌางสรรค์ ของนักออกบบสงทีไปฏิบัติงานภาย฿ตຌขຌอจ ากัดกฎระบียบการ฿ชຌสถานทีไ฿น
ประทศเทย 

 

วิธีด านินการวิจัย  

ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ดຌวยการสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth interview) วิคราะห์ละ
ตีความผานสัญญวิทยา (Semiology) ค าถามมุงนຌนพืไอศึกษาประดในการสืไอสารผานศิลปะการ
ออกบบสง ภาย฿ตຌจทย์ละขຌอจ ากัดของงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ดยการลือกกลุมประชากร ยึด
หลักการสุมบบจาะจง (Purposive Sampling) รวมถึงการสุมบบอຌางอิง (Referral Sampling 

/ Snow Ball Sampling) ซึไงผูຌวิจัยก าหนดกณฑ์฿นการคัดลือก ดຌวยหลักระดับช านาญงานพิศษ
ป็นกณฑ์ ละบงป็น 2 กลุมหลักคือ  

 

1.) นักออกบบสงระดับช านาญงาน มีงืไอนเข฿นการก าหนดคุณสมบัติคือ ด ารงต าหนง หรือ 
ประกอบอาชีพป็นนักออกบบสงช านาญงานพิศษสูง มีประสบการณ์การท างาน฿นดຌาน
การออกบบสงมาเมตไ ากวา 20 ป ละออกบบสง฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์มาเมตไ ากวา 
30 งาน จ านวน 2 ทาน เดຌก 

1.1) คุณธนาฒย์  ปຂติพรทพิณ ประสบการณ์ดຌานการออกบบสง 32 ป ปัจจุบันด ารงหนง 
รองกรรมการผูຌจัดการ บริษัทเลท์ ซอร์ส จ ากัด ละป็นอาจารย์พิศษ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิรจน์ประสานมิตร คณะะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ออกบบการสดง  วิชา
ลือกการออกบบสง คยออกบบสง ฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch 

Event) 41- 60 งาน ิสัมภาษณ์วันทีไ 29 มษายน 2558) 

1.2) คุณกรียงศักดิ์  ฒาตัน ประสบการณ์ดຌานการออกบบสง 28 ป  ปัจจุบันด ารง
ต าหนง Managing Director บจก. K.S. Light & Sound คยออกบบสง ฿นงาน
ปຂดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) มากกวา 100 งาน ิสัมภาษณ์วันทีไ 26 
พฤษภาคม 2558)  

 

2.) นักออกบบสงระดับอาชีพรุน฿หม ดยมีงืไอนเข฿นการก าหนดคุณสมบัติคือ ด ารงต าหนง 
หรือ ประกอบอาชีพป็นนักออกบบสง มีประสบการณ์การท างาน฿นดຌานการออกบบสง
มาเมตไ ากวา 5 ป ละออกบบสง฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์มาเมตไ ากวา 10 งาน จ านวน 6 

ทาน เดຌก 
2.1)  คุณวิกรานต์ มณีศรี ประสบการณ์ดຌานการออกบบสง 17 ป ปัจจุบันด ารง

ต าหนง South East Aisa General Manager Dorier Asia Pte Ltd. 
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ิSIngaporeี คยออกบบสง ฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 

มากกวา 100 งาน ิสัมภาษณ์วันทีไ 3 มิถุนายน 2558)  

2.2)  คุณวีรายา วงศ์นรารัชชกิจ ประสบการณ์ดຌานการออกบบสง 14 ป ปัจจุบันด ารง
ต าหนง Technical Director บจก. Pro Pacific (Thailand) คยออกบบสง ฿น
งานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 41- 60 งาน ิสัมภาษณ์วันทีไ 27 

พฤษภาคม 2558)  

2.3)  คุณกรินทร์ เชยสมพงศ์พันธ์ ประสบการณ์ดຌานการออกบบสง 14 ป ปัจจุบัน
ด ารงต าหนง Freelance Lighting Design ินักออกบบสงอิสระี คยออกบบ
สง ฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 21- 40 งาน ิสัมภาษณ์
วันทีไ 17 พฤษภาคม 2558)   

2.4)  คุณชูชัย  อาจหาญ  ประสบการณ์ดຌานการออกบบสง 14 ป ปัจจุบันด ารง
ต าหนง Lighting Designer บ.ดีเซน์เลท์ ซีสตใม คยออกบบสง ฿นงานปຂดตัว 

ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 81- 100 งาน ิสัมภาษณ์วันทีไ 25 พฤษภาคม 
2558)   

2.5)  คุณพรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ ประสบการณ์ดຌานการออกบบสง 14 ป ปัจจุบัน
ด ารงต าหนง Lighting Designer Freelance  กลุม Duck Unit  คยออกบบสง 
฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) 21- 40 งาน (สัมภาษณ์วันทีไ 24 

พฤษภาคม 2558)  

2.6)  คุณฉัตรฉลิม หลิมภาพันธุ์ ประสบการณ์ดຌานการออกบบสง 7 ป ปัจจุบันด ารง
ต าหนง Executive Director บจก. Live4 Viva คยออกบบสง฿นงานปຂดตัว
ผลิตภัณฑ์ (Product Launch Event) มากกวา 100 งาน (สัมภาษณ์วันทีไ 28 

พฤษภาคม 2558)  

 

ผลการวิจัย 

การออกบบสงพืไอการสืไอสาร฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ มีล าดับขัๅนตอนทีไอຌางอิงมาจาก
ขัๅนตอน฿นการออกบบสงส าหรับงานละครวที ทีไผูຌวิจัยเดຌท าการสรุปป็น 3 ขัๅนตอนหลักโ 
ประกอบดຌวย 1) การประชุมรับขຌอมูลสรุปภาพรวมงาน ิBrief) จากผูຌวาจຌาง 2) ศึกษาขຌอก าหนด
ละขຌอจ ากัดตางโ ของงานละสถานทีไจัดงาน ละ 3) ขัๅนตอน฿นชวงกระบวนการสรຌางสรรค์การ
ออกบบสง ซึไงทุกขัๅนตอนมีความส าคัญละมีความกีไยวนืไอง฿นการท างานของนักออกบบสง 
ซึไงนักออกบบสง฿หຌความหในตรงกันวา ทุกขัๅนตอนลຌวนส าคัญละมีผลตอการวางผน฿นการ
ออกบบงาน ตการ฿หຌนๅ าหนักความส าคัญ฿นตละขัๅนตอนจะตกตางกัน ขึๅนอยูกับปัจจัย
วดลຌอมของนักออกบบสงตละทาน ชน รืไองวลาละงบประมาณป็นตຌน  
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ผลการวิจัย฿นบทความฉบับนีๅมุงนຌนศึกษาถึง วิธีการสืไอความหมายผานศิลปะการ
ออกบบสง ภาย฿ตຌจทย์ทางการตลาดละขຌอจ ากัดของงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ดยบงประดใน
นืๅอหาเดຌ 6 ขຌอดังนีๅ 

1. ทคนิค วิธีการ ทีไนักออกบบสง฿ชຌ฿นการสรຌางสรรค์ พืไอสืไอความหมาย ฿หຌตรงตาม
วัตถุประสงค์ ละสรຌางความตกตาง฿นตละงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ บงป็น 2 นวทางหลักโ 

ดังนีๅ 
 1) การคิด฿หม : คือศึกษาจากจทย์ ลักษณะฉพาะ ละองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์
ป็นหลัก ลຌวน ามาสรຌางสรรค์สง฿นรูปบบฉพาะของตละงาน ดยนักออกบบสง 4 ทาน 

อยาง กรียงศักดิ์ ฒาตันุ กรินทร์ เชยสมพงศ์พันธ์ุ ชูชัย อาจหาญ  ละพรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ 
เดຌ฿หຌทัศนะคลຌายคลึงกันวา ฿ชຌการศึกษาจากจทย์ ลักษณะฉพาะ ละองค์ประกอบของตัว
ผลิตภัณฑ์ป็นหลัก นอกจากนัๅนการศึกษาองค์ประกอบรอบขຌางของตัวผลิตภัณฑ์ กใสามารถน ามา
สรຌางสรรค์การออกบบ฿หຌป็นมากกวาการ฿ชຌสงพืไอสืไอความหมายเดຌ 
 2) การคิดตอยอด : คือศึกษาจากจทย์นวคิดของงานละภาพตัวอยางงาน฿นอดีต  
ิกรณีทีไมีการจัดงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ประภทดียวกันมากอนหนຌานีๅ ี พืไอก าหนดนวทางการ
ออกบบวาตຌองการ฿หຌภาพงานป็นหมือนดิม หรือตຌองการ฿หຌตกตาง ตามทัศนะของ วิกรานต์ 
มณีศร ีละ ฉัตรฉลิม หลิมภาพันธุ์  
 

2. ศิลปะ฿นการออกบบสงพืไอการสืไอสาร ฿หຌตอบจทย์ทางการตลาด วัตถุประสงค์ 
ละขຌอจ ากัดของงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ จะสามารถท าเดຌมากนຌอยพียง฿ด มีจุดริไมตຌนมาจากนัก
สรຌางสรรค์กิจกรรมท าการตีความจทย์ทางการตลาด ออกมาป็นนวคิดหลัก (Concept) ของ
งาน ละสงตอ฿หຌนักออกบบสงเดຌน าเป฿ชຌรวมกับองค์ประกอบ 4 ดຌาน คือการขຌาถึง 1ี 
วัตถุประสงค์งาน 2ี สิไงวดลຌอม 3ี ทคนลยี 4ี ศิลปะละความรูຌทางดຌานวิศวกรรม ซึไงทัๅงหมด
ป็นสวนส าคัญ฿นการถายทอดมุมมองดຌานศิลปะผานการออกบบสง พืไอป็นการสรຌาง
ประสบการณ์พิศษ หรือสรຌางประสบการณ์ทางสุทรียะ ฿หຌกับผูຌทีไมารวมงาน ซึไงรูปบบงานปຂดตัว
ผลิตภัณฑ์ดยทัไวเป มีวัตถุประสงค์หลัก฿นการจຌง฿หຌทราบวามีผลิตภัณฑ์นัๅนกิดขึๅน ตຌองการสรຌาง
การรับรูຌละการจดจ า หากภาพรวมงานสามารถสรຌางภาพจ าเดຌ กใถือวาประสบความส ารใจ฿นง
การสืไอสารทางตลาดชนกัน 

ดย฿นมุมมองของผูຌออกบบสง฿หຌทัศนะบงป็น 2 นวทาง คือ  
นวทางทีไ 1 การออกบบสงเมสัมพันธ์ดยตรง กับการตอบจทย์ทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์นัๅนโ ดังสรุปเดຌตามทัศนะของ ธนาฒย์ ปຂติพรทพิณ ทีไวางานตละงานจะถูกก าหนด
จทย์ทางการตลาดหรือมสสจทีไตຌองการสืไอสารถึงตัวผลิตภัณฑ์นัๅนโ จากจຌาของสินคຌา จากนัๅน
นักสรຌางสรรค์งานกิจกรรม จะน าขຌอมูลมาตีความชัๅนทีไ 1 พืไอสรຌางสรรค์รูปบบงาน฿หຌตอบจทย์ 
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ลຌวจึงน ารูปบบงาน ภาพบรรยากาศงาน ิMood and Tone) ทีไตຌองการมาป็นจทย์฿หຌนัก
ออกบบสงท างานภาย฿ตຌจทย์ชัๅนทีไ 2 ซึไงคือการตีความจากจทย์ของนักสรຌางสรรค์งานกิจกรรม  

นวทางทีไ 2 การออกบบสงสามารถชวยตอบจทย์เดຌ พราะสงป็นครืไองมืออยาง
หนึไง฿นการสงสาร ทีไสามารถออกบบ฿หຌตอบจทย์ทางการตลาดเดຌ เมวาจะป็นการ฿ชຌ
ครืไองหมายดຌานสัญญะ อยางชนกบ ิGoboี หรือการลือก฿ชຌสีของสง฿หຌตรงกับซีเอ 

ิCorperatre Identityี ของผลิตภัณฑ์นัๅนโ   

 

3. วิธีการสืไอความหมายผานศิลปะการออกบบสง ระหวางนักออกบบสงระดับ
ช านาญงานพิศษ กับนักออกบบสงระดับอาชีพรุน฿หม จะริไมตຌนหมือนกัน คือการถูกก าหนด
จากจทย์ อุปกรณ์ละทคนลยีทีไมี จากนัๅนประสบการณ์ทีไสัไงสมละรสนิยมของนักออกบบ
สงตละคนจะท า฿หຌกิดความตกตางของวิธีการตีความพืไอการออกบบละสืไอความหมาย 
น าเปสูการสรຌางประสบการณ์ดຌานสุนทรียภาพ ฿หຌกับผูຌรวมงาน ชนการจัดวางต าหนงเฟ การ
ลือก฿ชຌสงสีป็นตຌน ตามทัศนะของ กรียงศักดิ์ ฒาตันุ วิกรานต์ มณีศรีุ วีรายา วงศ์นรารัชชกิจุ 
กรินทร์ เชยสมพงศ์พันธ์ุ ชูชัย อาจหาญ ละฉัตรฉลิม หลิมภาพันธุ์ สวนทัศนะทีไตกตางของนัก
ออกบบสงรุน฿หมอยาง พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์  กลาววา รุน฿หมมันจะปรีๅยงปรຌางกวา มัน
จะรงกวา ความละมุนละเมมันกใตางกัน... ตางกันทีไการ฿ชຌสี ลຌวกใมูฟมຌนท์ของสงทีไ฿ชຌ... ละ
การ฿ชຌสี คอนทราส (Contrast)    
 

4. สุนทรียะ฿นการลือก฿ชຌคุณสมบัติของสง฿นการออกบบ พืไอสืไอสาร฿นงานปຂดตัว
ผลิตภัณฑ์ ดยคุณสมบัติของสงทีไควบคุมเดຌ คือ 1) ความขຌมหรือความสวางของสง (Intensity) 

2) การจ าหนายสงหรือการสองสวาง ิDistributionี 3) Movement จังหวะหรือลีลาการ
ปลีไยนปลงของสง ละ 4) สุนทรียะ฿นการลือกสีของสง (Colorี ฿นทัศนะดยรวมของนัก
ออกบบสงมองวา ทุกองค์ประกอบขຌางตຌนป็นสิไงจ าป็นจะตຌองน ามา฿ชຌ฿นการออกบบสง
พืไอ฿หຌเดຌองค์ประกอบของศิลปะ ตอยางเรกใตามการลือก฿ชຌขึๅนอยูกับรสนิยมของนักออกบบ
สงตละทาน ผูຌวิจัยจึงสรุปเดຌวาการลือก฿ชຌคุณสมบัติของสงทีไควบคุมเดຌ ฿นกับการออกบบ
สงพืไอสืไอสาร฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ สามารถท า฿หຌผูຌชมกิดอารมณ์รวมละสรຌางความ
ประทับ฿จ฿หຌกิดภาพจ า ป็นสุทรียภาพ฿นดຌานการสรຌางหตุการณ์จ าลองทีไท า฿หຌผูຌพบหในกิด
ความคลຌอยตาม ดยป็นการลือก฿ชຌสุนทรีศาสตร์ จินตนาการละความคิดสรຌางสรรค์ของนัก
ออกบบสงตละคน ซึไงกิดการรียนรูຌบบชัดจຌง ิExplicit Knowledgeี จากทฤษฎีบืๅองตຌน 
ละบันทึกการบอกลาประสบการณ์ของของนักออกบบสงรุนกอนโ จากหลงตางโ รวมถึง
การฝຄกฝนฉพาะบุคคล ิTacit Knowledgeี ทีจะกิดขึๅนเดຌจากสัญชาตญาณ พรสวรรค์ ละ
ประสบการณ์฿นการท างาน  
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5. ลักษณะสง ทีไ฿ชຌ฿นการปຂดตัวผลิตภัณฑ์บบจับตຌองเดຌ กับผลิตภัณฑ์ทีไจับตຌองเมเดຌ
นัๅนมีความตกตางกัน ตัๅงตการตีจทย์ สรຌางความขຌา฿จ฿นตัวผลิตภัณฑ์  พืไอน ามา฿ชຌ฿นการ
สรຌางสรรค์ออกบบสง จนถึงวิธีการลือก฿ชຌสงสีละลูกลนลีลา พืไอสรຌางจินตนาการละสืไอ
ความหมายถึงผลิตภัณฑ์ตละชนิด รวมถึงป็นการติดตัๅงมุมมอง฿หຌกับผูຌรวมงาน ฿นมุมมองของนัก
ออกบบสง ดยบงทัศนะป็น 2 นวทางคือ  

นวทางทีไ 1 เมมีความตกตางกัน ฿นรืไองของลักษณะสงจากการลือก฿ชຌอุปกรณ์ ต
ตางกัน฿นงของวิธีการลือก฿ชຌจังหวะละลีลาการ฿ชຌสง ตามทัศนะของ วิกรานต์ มณีศรี ละวี
รายา วงศ์นรารัชชกิจ 

นวทางทีไ 2 มีความตกตางกัน พราะการออกบบสงส าหรับงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ทีไ
จับตຌองเดຌจะป็นการนຌนทีไตัวผลิตภัณฑ์ ฿นขณะทีไการออกบบสงส าหรับงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ทีไ
จับตຌองเมเดຌจะป็นการออกบบสงทีไนຌนบรรยากาศ ดังทัศนะของ กรินทร์ เชยสมพงศ์พันธ์ุ ชู
ชัย อาจหาญุ ฉัตรฉลิม หลิมภาพันธุ์ ละพรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์   

6. มุมมองของนักออกบบสง ตอการ฿ชຌสงสรຌางความหมายพืไอการสืไอสาร ฿นงาน
ปຂดตัวผลิตภัณฑ์ทีไผานมา฿นอดีตจนถึงปัจจุบันนัๅน ดยภาพรวมนักออกบบสงเดຌ฿หຌความส าคัญ
มากขึๅน ทัๅง฿นงของการตีความตามจทย์ รวมถึงการลือก฿ชຌอุปกรณ์ละทคนลยีขຌามาชวย 
ตนืไองจากมีปัจจัยภายนอกทางดຌานวลา งบประมาณ ละการ฿หຌความส าคัญของจຌาของงานฯ 
ขຌามารวม ละมีผลดยตรงตอการพัฒนาการออกบบสง฿นอุตสาหกรรมดยรวม ทัศนะของนัก
ออกบบสงจงึบงป็น 3 นวทางดังนีๅ  

1) กิดขึๅนจากการพัฒนาอุปกรณ์ละทคนลยี ซึไงมีผลสืบนืไอง฿หຌกิดความปลก฿หม
มากกวาการสรຌางความหมาย฿หมโ ผานลักษณะของการออกบบสงดยตรง ตามทัศนะทีไ
สอดคลຌองกันของนักออกบบสงระดับช านาญงานพิศษอยางกรียงศักดิ์ ฒาตัน ละนัก
ออกบบสงอาชีพรุน฿หม 2 ทาน คือ วิกรานต์ มณีศรี ละวีรายา วงศ์นรารัชชกิจ   

2) มีการ฿หຌความส าคัญตอการ฿ชຌสง฿นการสืไอความหมายพืไอการสืไอสาร฿นงานปຂดตัว
ผลิตภัณฑ์มากขึๅน ตามทัศนะทีไสอดคลຌองของนักออกบบสงอาชีพรุน฿หม 4 ทาน คือ ชูชัย อาจ
หาญุ กรินทร์ เชยสมพงศ์พันธ์ุ พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ ละฉัตรฉลิม หลิมภาพันธุ์  

3) การพัฒนาจะพิไมขึๅนหรือลดลง ขึๅนอยูกับจทย์ละงบประมาณของตละงาน ตาม
ทัศนะ ธนาฒย์ ปຂติพรทพิณ นักออกบบสงระดับช านาญงานพิศษ  
   
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยดຌวยวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก สามารถยกประดในทีไน ามาอภิปรายผล ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเดຌ 2 สวนดังนีๅ ดังนีๅ   
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1. การออกบบสงพืไอการสืไอสาร ภาย฿ตຌจทย์ทางการตลาดละขຌอจ ากัดของงาน
ปຂดตัวผลิตภัณฑ์ 

จากผลการวิจัย สง นอกจากจะกีไยวขຌองกับกระบวนการสืไอสาร฿นงการป็น
ชองทาง (Chananel) ทีไ฿ชຌสงขาสาร พบวานักออกบบสงมีการ฿ชຌองค์ประกอบทางดຌานทคนิค 
วิธีการ ฿นการสรຌางสรรค์การออกบบสง ดยการศึกษาจากจทย์ละนวคิดของงาน หรือ
ตีความจากลักษณะฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ ละบางครัๅงจะตຌองศึกษาจากภาพตัวอยางงาน฿นอดีต
พืไอก าหนดนวทางการออกบบวาตຌองการ฿หຌสอดคลຌองหรือตางเปจากงานจากดิม หมายถึงวา 
ผูຌสงสารเดຌท างาน 2 อยางเปพรຌอมโ กัน คือ สง ขาวสาร ละ ติดตัๅงรหัสการถอดความหมาย
จากสาร หรือรียกเดຌวาป็นผูຌติดตัๅงมุมมอง฿หຌกับผูຌรวมงาน รวมถึงการลือก฿ชຌทคนิค วิธีการ
ออกบบสงจากศึกษาจากองค์ประกอบรอบโ ของผลิตภัณฑ์ ละน ามาสรຌางสรรค์การออกบบ
฿หຌป็นมากกวาการ฿ชຌสงพืไอสืไอความหมาย ชน การออกบบอุปกรณ์ครงสรຌาง ิTruss) ส าหรับ
ติดตัๅงคมเฟ กใสามารถน ามาออกบบพืไอสืไอความหมายเดຌชัดจนมากขึๅน  

นอกจากนัๅนการออกบบสงตามจทย์ละนวคิดหลัก (Concept) ของงานตละงาน 
พืไอสืไอสารเป฿นทิศทางดียวกันตามทีไนักสรຌางสรรค์งานกิจกรรม (Event Creative) ทีไคิดรูปบบ
งานภาย฿ตຌจทย์ทางการตลาดมาลຌวชัๅนหนึไง พืไอกิดป็นรูปบบงานทีไจะสืไอสารถึงตัวผลิตภัณฑ์
ดยตรงละดยอຌอม สอดคลຌองกับนวคิดของ รลองค์ บาร์ธส์ ทีไวาทุกครัๅงทีไกิดการ฿ชຌสัญญะ ฿น
ตละสัญญะจะตຌองประกอบเปดຌวยความหมายดยตรงละความหมายฝงควบคูเปดຌวยกันสมอ 
ตอาจจะมีสัดสวนของความหมายทัๅงสองบบมากนຌอยตกตางกันเป ทัๅงนีๅการออกบบสงยัง
สามารถสืไอสารถึงอัตลักษณ์ของตราสินคຌา (Brand Identity) ของผลิตภัณฑ์นัๅนโ  ซึไงสอดคลຌอง
กับมดลการตลาด 3.0 ของคอตลอร์ (คอตลอร์ ฟຂลิป ละคณะ, 2554) ทีไกลาวถึงมดล 3i 

เดຌก 1) อัตลักษณ์ของบรนด์ (Brand Identity) คือการวางต าหนงของบรนด์฿นความคิด
ผูຌบริภค ซึไงตຌองป็นต าหนงทีไดดดนออกมาจากคูขง 2) ภาพลักษณ์ของบรนด์ (Brand 

Image) คือการชวงชิงความรูຌสึกของผูຌบริภคทีไมีตอบรนด์ หรือป็นการตอบสนองความตຌองการ
ดຌานอารมณ์ของผูຌบริภค ละสอดคลຌองกับนวคิดของ ภาวิณี กาญจนาภา ิโ55ไี ฿นงวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ขัๅนทีไ แ คือ การนะน าสินคຌา (Introduction Stage) ...
วัตถุประสงค์ทางการตลาด฿นขัๅนนีๅ นຌนการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร สรຌางการรับรูຌ ละกระตุຌนการทดลอง
฿ชຌ ฿นตัวผลิตภัณฑ์ การสงสริมกิจกรรมทางการตลาด พืไอดึงดูดทัๅงคนกลางทีไจะรับสินคຌาเป
จ าหนายละดึงดูดผูຌบริภค฿หຌยอมรับสินคຌา ซึไงการปຂดตัวผลิตภัณฑ์฿หຌป็นทีไรูຌจักละจดจ านัๅน 
ถือป็นป้าหมายหลักทีไจຌาของสินคຌาทุกประภทตຌองการ ละสอดคลຌองกับนวคิดของ  
O’Toole (โเแแี รืไองการออกบบ (Design) การตลาด (Marketing) ทีไวาการออกบบงาน
กิจกรรม (Event Design) ป็นการน าอาองค์ประกอบของงานกิจกรรมมาจัดรียงตามจุดมุงหมาย 
พืไอพิไมความประทับ฿จ฿หຌกับผูຌรวมงาน ซึไงดยทัไวเปสวนทีไกีไยวขຌองนีๅจะ฿ชຌวัตถุประสงค์ของ
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กระบวนการการออกบบรวมกัน ชน การออกบบสง การออกบบตกตง ละการออกบบ
สถานทีไจัดงาน ซึไงการออกบบนีๅจะมีปัจจัยการผลิตดຌานศิลปะละความคิดสรຌางสรรค์  
 สวนความตกตางของลักษณะสง ทีไ฿ชຌ฿นการปຂดตัวผลิตภัณฑ์บบจับตຌองเดຌ  กับ
ผลิตภัณฑ์ทีไจับตຌองเมเดຌนัๅน เมตางกัน฿นงของการ฿ชຌอุปกรณ์พืๅนฐาน ตตางกันทีไการลือก฿ชຌ
ลักษณะของสง ดยงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ทีไตຌองจับเดຌนຌนการ฿ชຌสงพืไอสรຌางความดดดน฿หຌกับ
ผลิตภัณฑ์นัๅนโ ฿นขณะทีไการปຂดตัวผลิตภัณฑ์บบจับตຌองเมเดຌจะนຌนการสรຌางบรรยากาศ ละ
฿ชຌสัญญะรวมชน การลือก฿ชຌสีของสงตามสีขององค์กร (Coporate Identity) หรือการ฿ชຌสง
จับเปทีไตราสัญลักษณ์ ิLogoี หรือสัญลักษณ์ทีไถูกสรຌางขึๅนมาทนพืไอสืไอถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นัๅนโ ลຌว฿ชຌสง฿นการสรຌางความรูຌสึกขຌามาชวย ซึไงสอดคลຌองกับ นวคิดของซซูร์ ิSaussure) 
฿นรืไององค์ประกอบของสัญญะ มีอยู 3 สิไง คือ ของจริง (Reference) ตัวหมาย (Signifier) 

ละ ตัวหมายถึง (Signified) ซึไงป็นสัญญะตามความหมายของ การปรียบทียบชิงครงสรຌาง 
คือหากสัญญะตัวหนึไงยืนอยูล าพังจะเมมีความหมายจนวาจะมีการน าเปปรียบทียบชิงครงสรຌาง 
กับสัญญะตัวอืไนโ รวมถึงนวคิดรืไองชุดของสัญญะทีไมีความหมายหมือนกัน (Set of Sign) 

ซึไงสัญญะตละตัวนัๅนจะมีลักษณะบางอยางรวมกันอีกดຌวย 

 

2. วิธีการสืไอความหมายผานศิลปะการออกบบสง 
นักออกบบสง ฿ชຌความรูຌขัๅนพืๅนฐานทางดຌานทฤษฎี ศิลปะ ละความรูຌดຌานวิศวกรรม

ดຌานเฟฟ้า ทีไสามารถสอนกันเดຌ฿นรูปบบของความรูຌชัดจຌง ิExplicit Knowledge) ประกอบกับ
การ฿ชຌความรูຌดຌานรสนิยม ความคิดสรຌางสรรค์ละการน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นชวงวลาทีไหมาะสม ทีไ
นักออกบบสงจะตຌองรียนรูຌพิไมติม ละฝຄกฝนทักษะดຌวยตนอง หรือรียกวาความรูຌทีไฝังอยู฿น
คน ิTacit Knowledge) ตามนวคิดของ Michel Polanyi ละ Ikujiro Nonaka ิมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามุ 2558ี ซึไงนักออกบบสงสามารถฝຄกฝนความรูຌทางดຌานรสนิยม ดຌวยการ
สพสืไอดຌานศิลปะทีไหลากหลาย ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ Blumer (1863-1931 อຌางถึง฿น 
วรพล พรหมิกบุตร, 2534, น. 8) รืไอง ทฤษฎีการปฎิสังสรรค์สัญลักษณ์ (Symbolic 

Interactionism) ทีไวามนุษย์ กระท าการตอสิไงตางโ บนพืๅนฐานของความหมายทีไผลมีตอพวกขา 

ความหมายของสิไงหลานัๅนกิดขึๅนจากการกระท ารวมกันทีไบุคคลหนึไงกระท าตอบุคคลอืไน 

ความหมาย  หลานัๅนถูกถายทอดละปรุงตง฿นกระบวนการตีความหมาย ซึไงป็นการปฎิ
สังสรรค์ตอบตຌกันดย฿ชຌประยชน์จากสัญลักษณ์ (Symbol) มีรูปบบตางโ ละจ าป็นจะตຌอง
อาศัยกระบวนการส าคัญทางจิตวิทยาสังคม 2 สวนคือ กระบวนการรียนรูຌ ละกระบวนการ
ตีความหมาย  

ดຌานการถายทอดมุมมองผานศิลปะพืไอการสืไอสารของนักออกบบสง จะตຌองค านึงถึง
องค์ประกอบของการขຌาถึงวัตถุประสงค์ทีไทຌจริงของงาน การขຌาถึงสิไงวดลຌอมรอบขຌาง ขຌาถึง
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ทคนลยีละรูຌถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ ละการขຌาถึงศิลปะ ละความรูຌดຌานวิศวกรรม พราะ
ทุกองค์ประกอบมีผลตอการออกบบพืไอ฿หຌเดຌงานทีไสวยงามสมบูรณ์ ละสามารถสรຌางเดຌจริง  

ตรงกับนวคิดของ นภฤทธิ์ อียดสอาด ทีไกลาววางานออกบบสงทีไดี ตຌองสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์อยางมีประสิทธิภาพ ละการออกบบสงนัๅนป็นทัๅงศาสตร์ละศิลป์ทีไตຌองผสมกัน
อยางลงตัว  

จากทัศนะดยรวมของนักออกบบสงทีไมองวา การลือก฿ชຌคุณสมบัติสงทีไควบคุมเดຌ 
ประกอบดຌวย 1) ความขຌมหรือความสวางของสง (Intensity) ท า฿หຌมองหในวัตถุตางโบนวที 2) 

การจ าหนายสงหรือการสองสวาง ิDistributionี 3) Movement จังหวะหรือลีลาการ
ปลีไยนปลงของสง ละ 4) สุนทรียะ฿นการลือกสีของสง (Colorี จ าป็นจะตຌองน ามา฿ชຌ฿น
การออกบบสงพืไอ฿หຌเดຌองค์ประกอบของศิลปะ สามารถท า฿หຌผูຌชมกิดอารมณ์รวมละสรຌาง
ความประทับ฿จ฿หຌกิดภาพจ า ป็นสุนทรียภาพ฿นดຌานการสรຌางหตุการณ์จ าลองทีไท า฿หຌผูຌพบหใน
กิดความคลຌอยตาม ดยผูຌวิจัยมองวาการลือก฿ชຌสุนทรีศาสตร์ จินตนาการละความคิดสรຌางสรรค์
ของนักออกบบสงตละคน ประกอบดຌวยการรียนรูຌบบชัดจຌง ิExplicit Knowledgeี จาก
ทฤษฎีบืๅองตຌน ละบันทึกการบอกลาประสบการณ์ของของนักออกบบสงรุนกอนโ จากหลง
ตางโ รวมถึงการฝຄกฝนฉพาะบุคคล ิTacit Knowledgeี จนกิดป็นสัญชาตญาณ พรสวรรค์  

ทางดຌานความตกตางของวิธีการสืไอความหมายผานศิลปะการออกบบสง ของนัก
ออกบบสงระดับช านาญงานพิศษ กับนักออกบบสงระดับอาชีพรุน฿หม พบวาจุดริไมตຌนมา
จากการรับจทย์จากจຌาของงาน ลຌวจึงน ามาตีความละท าการออกบบสง฿หຌสืไอความหมาย
ตรงตามจทย์ทีไเดຌรับ ผานมุมมองละประสบการณ์ทางสุนทรียะทีไตางกัน ลຌวน ามาถายทอดป็น
ผลงาน฿หຌกับผูຌรับสาร สวนการ฿ชຌสง฿นการสรຌางความหมายพืไอการสืไอสาร฿นงานปຂดตัว
ผลิตภัณฑ์ทีไผานมา฿นอดีตจนถึงปัจจุบันนัๅน นักออกบบสงหในความส าคัญละประสิทธิผลของ
การสืไอความหมายผานสงมากขึๅน มຌจะมีปัจจัยทางดຌานวลา งบประมาณ ละการ฿หຌ
ความส าคัญของจຌาของงานฯ ทีไมีผลดยตรงตอการพัฒนาดຌานการสรຌางความหมายผานสง฿น
ภาพรวมของอุตสาหกรรม ต฿นทางกลับกันผูຌวิจัยหในวา ปัจจัยภายนอกทางดຌานงบประมาณ 
ละทัศนคติของจຌาของงานอง เม฿ชสวนประกอบทัๅงหมด฿นการสรຌางสรรค์งานสง นืไองจากนัก
ออกบบสงมีตัวปรรืไองความคิดสรຌางสรรค์ ทีไสามารถน ามาคิดหาทางออกทีไหมาะสม฿หຌก
งาน ต฿นงปัจจัยดຌานวลา ผูຌวิจัยหในดຌวยวาป็นตัวปรส าคัญทีไจ าป็นตอการคิดวิคราะห์ละ
สรຌางสรรค์งาน฿หຌสมบูรณ์  



 

57 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ 1 การก าหนดต าหนงคุณคาของงานออกบบสงพืไอสืไอความหมาย฿นงานปຂดตัว
ผลิตภัณฑ์ ดຌวยตัวปรดຌานงบประมาณละความคิดสรຌางสรรค์ 

 

 ผูຌวิจัยเดຌสังคราะห์นๅ าหนักของการออกบบสงพืไอสืไอความหมาย ดຌวยกนการก าหนด
ต าหนงของตัวปรความคิดสรຌางสรรค์กับงบประมาณทีไเดຌรับ ออกมาดังภาพทีไอธิบายถึงนวทาง
คุณภาพงาน จากสวนผสมของงบประมาณกับความคิดสรຌางสรรค์ ดยทียบคี ยงจาก
ปรากฏการณ์ภาพยนต์นอกกระส อยางภาพยนต์รืไอง ลุงบุญมีระลึกชาติ จากผูຌก ากับ อภิชาติ
พงศ์ วีระศรษฐกุล ิวิกิพิดีย สาราณุกรมสรีุ 2557ี ทีไเดຌรางวัลปาล์มทองค าจากประทศฝรัไงศส 
หรือภาพยนต์รืไอง 36 ของผูຌก ากับ นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ ิDigital Culture, 2558) ทีไมຌจะป็น
ภาพยนต์ทีไมีทุนสรຌางเมมาก ตจากนวคิดทีไตกตางละความตัๅง฿จของผูຌสรຌางละผูຌก ากับ 
สามารถน าพา฿หຌภาพยนต์นอกกระสดังกลาว ประสบความส ารใจละเดຌรับการยอมรับอยาง
กวຌางขวาง รวมถึงยังป็นจุดริไมตຌนของการพัฒนาวัฒนธรรมการชมภาพยนต์ของผูຌชมชาวเทย฿หຌ
กวຌางขึๅน ชน ดียวกันนีๅหากนักออกบบสง฿นประทศเทยรวมกันสรຌางวัฒนธรรมทางสุนทรียะ
ละความคิดสรຌาสรรค์฿นการออกบบสงส าหรับสืไอความหมาย฿หຌปรากฏตอวงการ ผูຌวิจัยชืไอวา
จะป็นสวนหนึไงทีไชวยผลักดัน฿หຌกิดการพัฒนาการ฿ชຌสง฿นการสรຌางความหมายพืไอการสืไอสาร
เป฿นวงกวຌางชนดียวกับการกระพืไอมของวงนๅ า 

  

สรุป  
สง ป็นองค์ประกอบหนึไงทีไส าคัญ฿นการสืไอสาร฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ พราะ

นอกจากจะท า฿หຌกิดการมองหในผลิตภัณฑ์ สงยังชวยสรຌางบรรยากาศงาน฿หຌป็นเปตามนวคิด
หลัก (Concept) ของงานเดຌ ดยวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌสง฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์พืไอป็นการ

งบประมาณมาก 

งบประมาณน้อย 

ความคิดสร้างสรรค์มาก ความคิดสร้างสรรค์น้อย 

เป็นงานที่ยิ่งใหญ่  
และทรงคณุคา่ 

เป็นงานที่สร้างความประหลาดใจ 
เกินความคาดหมาย 

เป็นงานที่ถกูพดูถึงในแงล่บ 

เป็นงานที่ไมถ่กูจดจ า 
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ดึงดูดสายตา ละสรຌางความดดดน฿หຌผลิตภัณฑ์ หรือป็นเปพืไอการนຌนยๅ าถึงลักษณะฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ละอัตลักษณ์ขององค์กรของผลิตภัณฑ์นัๅนโ ทัๅงยังสามารถสรຌางความตืไนตาตืไน฿จ฿หຌกิด
ภาพจ าหรือสรຌางความประทับ฿จ฿นชวงการปຂดตัวผลิตภัณฑ์อีกดຌวย ดยการสรຌางสรรค์รูปบบ
งานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ กิดขึๅนจากจทย์ทางการตลาดของสินคຌาตละชนิดป็นตัวก าหนดสาร 
(Massage) ทีไจຌาของผลิตภัณฑ์ตຌองการจะสืไอสารเปยังผูຌรวมงาน ดังนัๅนการออกบบสง฿นงาน
ปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ภาย฿ตຌวัตถุประสงค์หรือนวคิด (Concert) ของงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ทีไถูก
สรຌางสรรค์มาพืไอน าสนอสารทางการตลาด จึงมีสวนสัมพันธ์กีไยวนืไองกัน นอกจากนัๅนการ
ออกบบสงยังตຌองสัมพันธ์กับขຌอจ ากัดอืไนโ ทัๅงรืไองสิไงวดลຌอม ทคนลยี ศิลปะละความรูຌ
ทางดຌานวิศวกรรม ซึไงองค์ประกอบตางโ ลຌวนจ าป็นทีไนักออกบบสงจะตຌองค านึงถึง รวมกับ
การตีความหมายพืไอลือก฿ชຌองค์ประกอบของทคนิค วิธีการ ฿นการสรຌางสรรค์การออกบบสง
พืไอสืไอความหมาย฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์อยางมีศิลปะ  

 การออกบบสง฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ตละงานมีความตกตางกันตามนวคิดหลัก 
(Concept) ของงาน พราะพืๅนฐานของการปຂดตัวผลิตภัณฑ์ตຌองการความปลก฿หม พืไอสรຌาง
การจดจ า ดังนัๅนสารหรือสิไงทีไตຌองการจะสืไอ฿นตละงานจึงถูกก าหนดขึๅนอยางฉพาะจาะจง ท า฿หຌ
วิธีการสืไอความหมาย ผานศิลปะการออกบบสงของนักออกบบสงจึงขึๅนอยูกับการตีความ
จทย์ของตละคนดຌวยประสบการณ์ละสุนทรียะทีไถูกสัไงสมมา ซึไงการพัฒนาการของการ
ออกบบสงพืไอสืไอความหมาย฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์นัๅน กใถูกพัฒนาขึๅนตามยุคสมัย ละการ
พัฒนาของอุปกรณ์ละทคนลยีทีไอืๅออ านวยตอการสรຌางสรรค์มากขึๅน  
 

ขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะส าหรับการน าผลการวิจัยเป฿ชຌ ละการวิจัย฿นอนาคต 

 1) องค์กรทีไกีไยวขຌองสามารถน าผลการวิจัยเป฿ชຌประยชน์พืไอการวางผนงานพืไอการ
สืไอสาร฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์฿หຌประสบความส ารใจเดຌ 
 2) องค์กรทีไกีไยวขຌองสามารถน าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการวางผนจัดอบรมความรูຌดຌาน
ทคนลยีทีไกีไยวขຌองกับการออกบบสงพืไอพัฒนาประสิทธิภาพ฿นการท างาน฿นอนาคต 

 3) ท าการวิจัยพิไมติม฿นมุมมองของผูຌรับสาร ตอการสืไอสารผานสงของนักออกบบสง
฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ละ฿ชຌผลวิจัยดังกลาว฿นการตรวจสอบผลวิจัยครัๅงนีๅวา ทคนิควิธีการ 
กระบวนการออกบบสง฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ ของนักออกบบสง สามารถสืไอสารถึงตัว
ผลิตภัณฑ์ละสรຌางความรูຌสึกรวม฿หຌกับผูຌรับสารเดຌหรือเม 
 4) ศึกษากระบวนการ การออกบบสงพืไอการสืไอสาร ภาย฿ตຌกรอบของงานกิจกรรม
ทางการตลาดประภทอืไน ชนงาน ลีๅยงขอบคุณ งานสงดนตรี งานประกาศรางวัล ฯลฯ วาผลทีไ
เดຌจากการวิจัยหมือนหรือตางกันอยางเร พืไอป็นการพิไมความมนย า฿หຌกับขຌอมูลเดຌมากขึๅน 
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 5) ศึกษาการ฿ชຌสงพืไอสืไอความหมาย฿นงานปຂดตัวผลิตภัณฑ์ วามีผล฿นมากกวาการ
สืไอสารละการสรຌางอารมณ์รวม฿หຌกับผูຌรวมงาน คือสามารถขຌาเปสรຌางการรับรูຌตอจิตเรຌส านึกของ
ผูຌรับสารหรือเม 
 ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌเดຌผลการวิจัยทีไมีความครอบคลุมมากยิไงขึๅน สามารถ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการ
ตรวจสอบผลการวิจัยทีไกิดจากงานวิจัยชิๅนนีๅ หรือน าอาผลวิจัยซึไงป็นมุมมองภายนอก฿ชຌพัฒนา 
กระบวนการสืไอสารดຌวยสง ส าหรับงานกิจกรรมทางการตลาด฿นล าดับตอเป 
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การรับรูຌขาวสาร ทัศนคติละพฤติกรรมของกลุมรงงานกอสรຌาง 
ตอสื่อรณรงค์การลิกสูบบุหรี่฿นขตกรุงทพมหานคร 

Awareness, Attitude, and Behavior of Construction Workers in 

Bangkok towards Quit Smoking Messages 

ศิธาพิสุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร1
 

กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, Ph.D.
2
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยรืไอง การรับรูຌขาวสาร ทัศนคติละพฤติกรรมของกลุมรงงานกอสรຌางตอสืไอ
รณรงค์การลิกสูบบุหรีไ฿นขตกรุงทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ิ1) พืไอศึกษาการ
รับรูຌขาวสารผานสืไอของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครทีไมีตอการรณรงค์ลิกสูบบุหรีไ (2) 

พืไอศึกษาทัศนคติของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครทีไมีตอการรณรงค์ลิกสูบบุหรีไ  (3) 

พืไอศึกษาทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานคร การศึกษาวิจัย฿น
ครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ฿นรูปบบการวิจัยชิงส ารวจ ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือกใบ
ขຌอมูลกลุมตัวอยางจ านวน 400 ราย ทัๅงชายละหญิงฉพาะผูຌสูบบุหรีไทีไมีอายุตัๅงต 18 ปขึๅนเป 
ดยผูຌวิจัย฿ชຌการลือกกลุมตัวอยางดຌวยวิธีควตຌา สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์เดຌก สถิติชิงพรรณนา 

ละสถิติชิงอนุมาน  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการปຂดรับขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกสูบบุหรีไมากทีไสุด 
เดຌก สืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ คิดป็นรຌอยละ 14.6 รองลงมาสืไอปງายสติๆกกอร์ คิดป็น
รຌอยละ 14.4 ละสืไอทรทัศน์ คิดป็นรຌอยละ 13.9 ละสืไอบุคคล฿นทีไท างาน คิดป็นรຌอยละ 4.6 
มีการปຂดรับขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไนຌอยทีไสุด ละกลุมตัวอยางมีทัศนคติทีไมีตอขาวสาร
ผานสืไอรณรงค์ลิกสูบบุหรีไมากทีไสุด เดຌก สืไอทรทัศน์ คิดป็นรຌอยละ 4.11 รองลงมาสืไอปງาย
สติๆกกอร์ คิดป็นรຌอยละ 3.90 สืไอปสตอร์ คิดป็นรຌอยละ 3.89 ละสืไอภาพละขຌอความบนซอง
บุหรีไ คิดป็นรຌอยละ 3.45 มีทัศนคติทีไมีตอขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกสูบบุหรีไนຌอยทีไสุด สวนดຌาน
ทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมลิกสูบบุหรีมากทีไสุด เดຌก สืไอบุคคล฿นครอบครัว คิดป็นรຌอยละ 3.41 

รองลงมาสืไอทรทัศน์ คิดป็นรຌอยละ 3.30 สืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ คิดป็นรຌอยละ 3.25 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ละสืไอทรศัพท์มือถือ คิดป็นรຌอยละ 2.99 มีผลตอพฤติกรรม฿นการลิกสูบบุหรีไนຌอยทีไสุด 
ขຌอสนอนะการรณรงค์กลุมรงงานกอสรຌางควร฿ชຌสืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ สืไอปງาย
สติๆกกอร์ สืไอทรทัศน์ ละสืไอบุคคล฿นครอบครัว ควร฿ชຌสืไอรณรงค์ประกอบกันละรณรงค์อยาง
ตอนืไอง  

ค าส าคัญ : การปຂดรับขาวสารุ ทัศนคต,ิ พฤติกรรม, รงงานกอสรຌาง 

 

Abstract 

The study titled Awareness, Attitude, and Behavior of Construction Workers 

in Bangkok towards Quit Smoking  Messages has three research objectives as 
follows:       ิแี To study the awareness of Quit Smoking  Messages among 
construction workers in Bangkok. (2) To study the attitude that construction 

workers in Bangkok have towards Quit Smoking  Messages. (3) To study the 
behavior that construction workers in Bangkok have towards Quit Smoking  
Messages. 

The study used the quantitative research methodology. A survey was 

conducted from a sample of 400 respondents of both male and female 

construction workers, who smoke aged over 18 years. The researcher used the 

quota sampling method. The analysis was done using descriptive and inferential 

statistics.  

The research found that the respondents were most aware of the warning 

messages on the cigarette packaging (14.6%), followed by stickers (14.4%), and 

television messages (13.9%). The personal message (4.6%) has the lowest 

awareness level. The respondents reported that the message that had the most 

impact on attitude is television (4.11), followed by sticker (3.90%), and poster 

(3.89%). The images on the package (3.45%) have the lowest impact on the 

attitude. In terms of behavior the messages that have the most impact on 

behavior are family members (3.41%), followed by television (3.30%), and images 

on the cigarette packaging (3.25%). The mobile phone message has the lowest 

impact on behavior (2.99%). The research recommendation is that the most 
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effective media to communicate to construction workers are images on packaging, 

stickers, television, and people in the family. It is also recommended that the 

messages should be communicated on a regular basis.  

Keywords : Awareness, attitude, behavior, construction worker 

บทน า 

องค์การอนามัยลก (World Health Organization or WHO) คาดการณ์วาการสูบบุหรีไ
จะท า฿หຌมีผูຌสียชีวิตพิไมขึๅนจาก 5.4 ลຌานคนจากป 2547 ป็น 8.3 ลຌานคน฿นป 2573 ซึไงคิดป็น
รຌอยละ 10 ของผูຌสียชีวิตทัไวลก สวน฿นประทศเทยจากรายงานสถิติของส านักควบคุมการบริภค
ยาสูบ กรมควบคุมรค ิ2554ี พบวา คนเทยมีนวนຌมสูบบุหรีไพิไมขึๅน ละสูบบุหรีไทุกชนิดรวม 
13 ลຌานคน อัตราการสูบบุหรีไของผูຌชายมีจ านวนมากกวาผูຌหญิง 20 ทา มีนักสูบหนຌา฿หมกิดขึๅน
ราว 2-3 สนคนตอปซึไงคนเทยจใบปຆวยละสียชีวิตกอนวัยอันควรจากสาหตุการสูบบุหรีไป็น
อันดับ 3 รองจากการมีพศสัมพันธ์ทีไเมปลอดภัยละการดืไมสุราดยตละปจะมีคนเทยสียชีวิต
จากการสูบบุหรีไปละ 42,000-52,000 คน หรือวันละ 115 คน หรือชัไวมงละ 6 คน ิประกิต วาที
สาธกกิจ, 2549ี ฿นปัจจุบันการรณรงค์เมสูบบุหรีไมีนวทางดยการ฿หຌขຌอมูลทีไชืไอถือ ถูกตຌอง 
ชัดจนทัๅงชิงบวกละชิงลบพืไอสรຌางมิติการรับรูຌขาวสารของผูຌรับขຌอมูล ทัๅงทางดຌานการพทย์ 
ทางดຌานสังคม ละทางดຌานวัฒนธรรม ละการรณรงค์เมสูบบุหรีไทีไมีลักษณะชิงรุกมากขึๅน ชน 
การออกกฎหมายจ านวน 2 ฉบับซึไงป็นกลเกส าคัญ฿นการจัดระบียบของสังคม฿นรืไองการสูบ
บุหรีไ คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ละพระราชบัญญัติคุຌมครองสุขภาพ
ของผูຌเมสูบบุหรีไ พ.ศ. 2535 ละผลจากการรวมมือรณรงค์เมสูบบุหรีไของทุกภาคสวนท า฿หຌอัตรา
การสูบบุหรีไ฿นภาพรวมทัไวเปของคนเทยลดลง จากรายงานส านักงานสถิติหงชาติผลการส ารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรีไละดืไมสุราของประชากรตัๅงตป พ.ศ. 2519-2557 พบวาอัตราการสูบบุหรีไ
ของประชากรเทยมีนวนຌมลดลง ต฿นพ.ศ. 2557 กลับมีนวนຌมพิไมขึๅนลใกนຌอยจากรຌอยละ 

19.9 ฿นพ.ศ. 2556 ป็นรຌอยละ 20.7 ฿นพ.ศ. 2557 ดยผูຌสูบบุหรีไพิไมขึๅนทัๅงชายละหญิงจากรຌอย
ละ 39.0 ป็น 40.5 ฿นผูຌชายละจากรຌอยละ 2.1 ป็นรຌอยละ 2.2 ฿นผูຌหญิงละมืไอหากพิจารณา
จ านวนบุหรีไทีไสูบดยฉลีไยตอวัน฿นชวง 10 ปทีไผานมา ตัๅงตป พ.ศ. 2547-2557 พบวากลุมวัย
ท างานระหวาง 15-59 ป สูบบุหรีไฉลีไยตอวันมากกวากลุมวัยอืไนโ ละมีนวนຌมพิไมขึๅนจาก 10.8 

มวนตอวัน฿นพ.ศ. 2547 ป็น 11.8 มวนตอวัน฿นพ.ศ. 2557 รองลงมาป็นกลุมยาวชนสูบบุหรีไ
ฉลีไยตอวันพิไมขึๅนจาก 8.6 มวนตอวัน฿นพ.ศ. 2547 ป็น 10.1 มวนตอวัน฿นพ.ศ. 2557 ขณะทีไ฿น
ภาพรวมผูຌสูบบุหรีไฉลีไยตอวันพิไมขึๅนชนกันจาก 10.4 มวนตอวัน฿นพ.ศ. 2547 ป็น 11.4 มวนตอ
วัน฿นพ.ศ. 2557 
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อยางเรกใตามขຌอมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ป พ.ศ. 2543 เดຌศึกษากลุมผูຌสูบบุหรีไ 
ระบุวา กลุมวัยท างานดยจ านกลักษณะอาชีพตางโ จ านวน 9 อาชีพดยบงออกป็น  2 กลุม 
คือ กลุมวัยท างานทีไมีการ฿ชຌรงงานป็นหลัก ชน คนงานหมืองรคนงานกอสรຌาง กษตรกร 
พนักงานขับรถ ลูกจຌางรงงานอุตสาหกรรม ชาวประมง คนงานหมืองร ละกลุมอาชีพทีไมี
ลักษณะฉพาะ ชน ขຌาราชการบ านาญ พระภิกษุ ละชาวเทยภูขาพบวาทุกกลุมอาชีพมี
พฤติกรรมสีไยงตอสุขภาพ 3 ประการหลักคือ การดืไมสุรา การสูบบุหรีไ การ฿ชຌยาบຌา ดยฉพาะ
ผูຌชายกือบทุกอาชีพดืไมสุรามากทีไสุด รองลงมาคือการสูบบุหรีไ ละ฿นชวง 5 ปทีไผานมาระหวางป 
พ.ศ. 2552-2556 สถานการณ์ปัญหากลุมวัยท างานทีไปຆวย ละตายดຌวยรคเมติดตอรืๅอรัง 
NCD (Non-communicable diseases) ซึไงป็นสาหตุส าคัญของการสูญสียปสุขภาวะของคน
เทย 5 อันดับรกครืไองดืไมอลกอฮอล์บุหรีไ/ยาสูบ HT เมสวมหมวกนิรภัย ละ คอลสตอรอล
฿นลือดสูง ิส านักนยบายละยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขุ 2558) ละกลุมวัยท างานทีไสูบ
บุหรีไทีไ฿ชຌรงงานซึไงผูຌวิจัย฿หຌความสน฿จ คือ กลุมรงงานกอสรຌางทีไท างานอยู฿นกรุงทพมหานคร 
ซึไงป็นกลุม฿หญละป็นก าลังส าคัญของการขับคลืไอนศษฐกิจ ละพัฒนาประทศ  กลุมรงงาน
กอสรຌางทีไท างานอยู฿นกรุงทพมหานครสวน฿หญจะประกอบอาชีพภาคกษตรกรรมมากอนซึไงจะ
ประสบปัญหากับการความผันผวนของสภาพดินฟງาอากาศ ละอุปสรรคจากศัตรูพืชท า฿หຌลຌมหลว
จากการประกอบอาชีพกษตรกรรมจึงตຌองยຌายถิไนฐานขຌาสูมืองหลวงพืไอหาอาชีพอืไนทีไสรຌาง
รายเดຌหาลีๅยงตนองละครอบครัวดยสวน฿หญป็นรงงานเรຌฝมือเมมีความรูຌความสามารถจึง
ตຌองขายรงงานกอสรຌางหรือทีไรียกวากรรมกรกอสรຌาง ิประกาย หรายลอยุ สมหมาย จมกระ
จางุ 2554ี ดังนัๅนรงงานกอสรຌางทีไมาจากภาคกษตรกร ทีไมาท างานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานคร 
มีความสีไยงตออุบัติหตุ หรือป็นอันตรายซึไงสงผลกระทบตอรางกายละจิต฿จรวมถึงการปรับตัว
ดຌานตางโ อันอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนงานกอสรຌางเดຌ ซึไงคุณภาพชีวิตทีไดีคือชีวิตทีไป็นสุข
ประกอบดຌวยองค์ประกอบ 4 ดຌานคือดຌานรางกาย ดຌานจิต฿จ ดຌานสังคม ละดຌานสิไงวดลຌอม 
(ธนกฤต ชัยถวัลย์วงศ์, รัศมน กัลยาศิริ, 2556) ดຌวยการ฿ชຌชีวิตทีไตางคนตางทีไมาจากภูมิล านาจึง
ท า฿หຌกิดการละวงกันภาย฿นกลุมรงงานกอสรຌางดຌวยกัน ทีไพักอาศัยกใอยูอยางออัด มีลักษณะ
บงป็นหຌองติดโ กันมุงดຌวยสังกะสี การท างานตຌอง฿ชຌรงอยางมาก฿นการบกหาม สวัสดิการ
ตางโ ของรงงานกใเมเดຌรับทาทีไควร รายเดຌนຌอยตามคาจຌางรงงานขัๅนตไ าทีไรัฐบาลก าหนด ปัจจัย
หลานีๅท า฿หຌรงงานกอสรຌางกิดสภาวะครียดตอการ฿ชຌชีวิต ซึไงกอ฿หຌกิดสงผลกระทบตอสภาพ
รางกาย ละจิต฿จจึงท า฿หຌรงงานกอสรຌางหาทางออกดຌวยการพึไงสารสพติดทีไถูกกฎหมาย ชน 
ครืไองดืไมอลกอฮอล์ชวย฿หຌลืมความทุกข์ ครืไองดืไมชูก าลังชวย฿หຌมีรงท างาน  ละการสูบบุหรีไ
ชวย฿หຌคลายความครียด ซึไงสารสพติดทีไกลาวถึงหลานีๅ บุหรีไ ถือเดຌวามีความถีไ฿นการบริภคตอ
วันมากทีไสุด  รงงานกอสรຌางสามารถสูบบุหรีไ฿นขณะท างาน สูบบุหรีไ฿นคมป์ทีไพัก ซึไงสงผล
กระทบตอกลุมทีไเมเดຌสูบบุหรีไทีไเดຌรับควันบุหรีไมือสอง นืไองจาก฿นคมป์ทีไพักมีสภาพออัด ละ
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ตละคมป์ทีพักมีคนจ านวนมาก฿ชຌชีวิตอยูรวมกัน ละท างาน฿นพืๅนทีไดียวกันจึงท า฿หຌผูຌทีไเมเดຌสูบ
บุหรีไยากตอการหลีกลีไยง฿นการรับพิษภัยของควันบุหรีไมือสอง ิอนุกูล มะนทน, สมคิด จูหวຌา, รุง 
วงศ์วัฒน์, 2553) สอดคลຌองกับงานวิจัยหลายรืไองทีไชีๅวาผูຌประกอบอาชีพบางกลุมตกป็นปງาหมาย
ส าคัญของบริษัทผูຌผลิตยาสูบ (Giovino et al. 2000; TTAC exchange 2003; Paavola et al. 

2001) ชน กลุมรงงานทีไ฿ชຌก าลังรงงาน ชน กรรมกร กษตรกร คนงานกอสรຌางมักจะสูบบุหรีไ
จัด นืไองจากการทีไตຌองท างานทีไหนใดหนืไอย ละมีรูปบบซๅ าดิมท า฿หຌสูบบุหรีไหลายมวนตอวัน 

ละรงงานกลุมนีๅจึงมักเมประสบความส ารใจ฿นการลิกสูบบุหรีไ (สถาบันวิจัยประชากรละสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล, The Cancer Council Victoria, Australia, University of Waterloo, 

Canada , 2554 : 85-86)  การทีไรงงานกอสรຌางสูบบุหรีไอาจกอ฿หຌกิดตຌนทุนกผูຌสูบ คือ รัฐบาล 
ละสังคม฿นรูปของคาบุหรีไ คา฿ชຌจาย฿นการรักษาพยาบาลรายเดຌทีไสูญสียเปจากการขาดงานการ
สูญสียผลิตภาพ฿นการท างาน ละการสียชีวิตกอนวัยอันควรของผูຌปຆวยจากการสูบบุหรีไ ญาติ 
หรือครอบครัวตຌองสียวลาละรงงานทีไตຌองเปดูลผูຌปຆวยจากการสูบบุหรีไ (รังสิต ศรจิตติุ พิรุณา 
พลศิริุ ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิชุ 2556ี นอกจากนีๅอาจสงผลกระทบตอ ครอบครัว ชุมชน สังคม 
จนถึงระดับปัญหาของประทศพราะหากมีการสูญสียรงงานกอสรຌางหลานีๅอาจท า฿หຌกิดปัญหา
ผลกระทบตอการขาดคลนรงงานยอมสงผลกระทบตอการขับคลืไอนศรษฐกิจเทย พราะอาชีพ
รงงานกอสรຌางปรียบสมือนรากฐานของการพัฒนาประทศ   

ดังนัๅนการศึกษา การรับรูຌขาวสาร ทัศนคติละพฤติกรรมของกลุมรงงานกอสรຌางตอสืไอ
รณรงค์การลิกสูบบุหรีไ฿นขตกรุงทพมหานครจึงมีความส าคัญ นืไองจากกรุงทพมหานครป็น
หลงศูนย์กลางทางศษฐกิจของความจริญ ละป็นศูนย์รวมของขาวสารทคนลยีซึไงกลุม
รงงานกอสรຌางสามารถขຌาถึงขຌอมูล ละรับรูຌขาวสารการรณรงค์เมสูบบุหรีไเดຌงาย ละยังเมมี
การศึกษากีไยวกับการรณรงค์เมสูบบุหรีไ฿นกลุมรงงานกอสรຌางอยางจริงจัง ทัๅงนีๅผูຌวิจัยตระหนักถึง
ความส าคัญ฿นการรณรงค์เมสูบบุหรีไของกลุมรงงานกอสรຌาง ดยผูຌวิจัยตຌองการศึกษาคຌนควຌาวิจัย
การรับรูຌขาวสารผานสืไอ ละศึกษาทัศนคติทีไสงผลถึงการปลีไยนปลงพฤติกรรมของกลุมรงงาน
กอสรຌาง฿หຌสูบบุหรีไลดนຌอยลง หรือลิกสูบบุหรีไ  ดยคาดหวังวาขຌอมูล฿นงานวิจัยนีๅจะกิดประยชน์
ตอหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคอกชนละผูຌกีไยวทีไขຌอง฿นการรณรงค์เมสูบบุหรีไ พืไอพัฒนา
สืไอรณรงค์ละป็นนวทางการ฿ชຌสืไอรณรงค์฿หຌขຌาถึงกลุมรงงานกอสรຌางเดຌอยางหมาะสมพืไอ
สรຌางรงจูง฿จละน าเปสูภาวะการลด ละ ลิกสูบบุหรีไของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นอนาคตเดຌ 

วัถุประสงค์ 

แ. พืไอศึกษาการรับรูຌขาวสารผานสืไอของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครทีไมีตอ
การรณรงค์ลิกสูบบุหรีไ 
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โ. พืไอศึกษาทัศนคติของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครทีไมีตอการรณรงค์ลิก
สูบบุหรีไ 

ใ. พืไอศึกษาทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานคร 

กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวปรตຌน 

(Independent Variable) 

ตัวปรตาม 

(Dependent Variable 
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- พศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- รายเดຌ 
- สถานภาพ 

ทัศนคติ 
ของกลุมรงงานกอสรຌาง 
ทีไมีตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ 

การับรูຌขาวสาร 

ของกลุมรงงาน 

ผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ 

พฤติกรรม 

ของกลุมรงงานกอสรຌาง 
มีผลตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ 
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วิธีด านินการท าวิจัย 

การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ฿นรูปบบการวิจัยชิงส ารวจ  ดย฿ชຌ
บบสอบถาม กลุมตัวอยางทัๅงชายละหญิงฉพาะผูຌสูบบุหรีไ ละมีอายุตัๅงต 18 ปขึๅนเป ฿นขต
กรุงทพมหานคร จ านวน 400 ราย ดย฿ชຌสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางบบทราบจ านวน
ประชากรดยก าหนดความชืไอมัไนเวຌทีไ 95% คาความคลาดคลืไอนเมกิน 5% ค านวณเดຌจากสูตร
ของ Taro Yamane ทัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌท าการกใบรวบรวมขຌอมูลละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ดยลง
พืๅนทีไเซต์กอสรຌางจากการคัดลือกกลุมตัวอยางดຌวยวิธีควตຌา (Quota Sampling) จ านวน 6 
บริษัท ละด านินการกใบรวบรวมขຌอมูลป็นระยะวลา 2 ดือน ตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ - มษายน 
2559  

ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการศึกษา 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย บงออกป็นทัๅงหมด 4 สวน เดຌก  

สวนทีไ 1 ป็นบบสอบถามขຌอมูลดຌานประชากรศาสตร์ของกลุมรงงานกอสรຌางจ านวน 
10 ขຌอ เดຌก พศ อาย ุระดับการศึกษา รายเดຌ สถานภาพ ป็นบบสอบถามชนิดปลายปຂด ดย฿ชຌ
ระดับการวัดขຌอมูลประภทนามบัญญัติ ิNominal Scale) ละ฿ชຌระดับการวัดขຌอมูลประภท
รียงล าดับ ิOrdinal Scale) 

สวนทีไ 2 ป็นบบสอบถามกีไยวกับการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์เมสูบบุหรีไ฿นปัจจุบัน
ของกลุมรงงานกอสรຌาง เดຌก สืไอมวลชน สืไอฉพาะกิจ สืไอบุคคล ดยบงออกป็น 2 ขຌอ ดຌาน
การปຂดรับ ป็นบบสอบถามชนิดปลายปຂด ซึไง฿หຌผูຌตอบสามารถลือกเดຌหลายขຌอ ิMultiple 

Choiceี ดย฿ชຌระดับการวัดขຌอมูลประภทนามบัญญัติ ิNominal Scale) ดຌานความถีไ฿นการ
ปຂดรับ ดยป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ละ฿ชຌมาตราการประมินตัววัดบบ
ลิคิร์ทสกล (Likert’s Rating Scale) ดยก าหนดคาคะนนป็น 5-1 ดย 5 = หในมากกวา 31 
ครัๅง, 4 = หใน 21-30 ครัๅงุ 3 = หใน 11-20 ครัๅง, 2 = หใน 1-10 ครัๅง, 1 = เมคยหในสืไอรณรงค ์

สวนทีไ 3 ป็นขຌอค าถามกีไยวกับทัศนคติทีไมีตอการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์เมสูบบุหรีไ
จ านวน 10 ขຌอ ดยป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ละ฿ชຌมาตราการประมินตัว
วัดบบลิคิร์ทสกล (Likert’s Rating Scale) ดยก าหนดคาคะนนป็น 5-1 ดย 5 = ชอบมาก
ทีไสุด, 4 = ชอบุ 3 = ฉยโ, 2 = ชอบนຌอย, 1 = เมชอบ 

สวนทีไ 4 ป็นขຌอค าถามกีไยวกับการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์มีผลตอพฤติกรรมลิกสูบบุ
หรี ของทานหรือเม จ านวน 10 ขຌอ ดยป็นบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ละ฿ชຌ
มาตราการประมินตัววัดบบลิคิร์ทสกล (Likert’s Rating Scale) ดยก าหนดคาคะนนป็น 5-
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1 ดย 5 = ลิกสูบบุหรีไ, 4 = อาจลิกสูบบุหรีไ, 3 = เมน฿จ, 2 = สูบบุหรีไนຌอยลง,1 = เมลิกสูบ
บุหรีไ 

 ทัๅงนีๅกอนการกใบบบสอบถามจริงกับกลุมตัวอยาง฿นกรุงทพมหานคร จ านวน  30 คน  
ผูຌวิจัยเดຌท าการตรวจสอบความนาชืไอถือของบบสอบถาม฿นตละสวน ดย฿ชຌวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟຆา ิα - Coefficient ี ดຌวยวิธีการค านวณของครอนบัค ิCronbachี คาอัลฟຆาทีไ
เดຌจะสดงถึงระดับของความคงทีไของบบสอบถาม ดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤1 ถຌามีคา
สัมประสิทธิ์อัลฟຆาสูงจะถือวามีความนาชืไอถือสูง ดยคาสัมประสิทธิ์อัลฟຆาทีไยอมรับเดຌตຌองมีคา
มากกวา 0.7 (Nunnally, 1978) สดงวามีความชืไอมัไนสูง ซึไง฿นงานวิจัยนีๅเดຌคาสัมประสิทธิ์อัลฟຆา
ดังนีๅ 

สวนทีไ 2. การรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกสูบบุหรีไ฿นดຌานความถีไ = 0.717 

สวนทีไ 3. ทัศนคติทีไมีตอขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไระหวางป พ.ศ. 2557-2558 = 

0.926 

สวนทีไ 4. การรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์มีผลตอพฤติกรรมลิกสูบบุหรีของทานหรือเม
ระหวางป พ.ศ. 2557-2558 = 0.979 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 

ผลการศึกษาขຌอมูลทางประชากรศาสตร์ พบวา กลุมตัวอยางป็นพศชายกือบทัๅงหมดคือ
รຌอยละสูบบุหรีไ  97.5 ละพศหญิงทีไสูบบุหรีไ คิดป็นรຌอยละ 2.5 ดยสวน฿หญจะมีอายุ 34 ปขึๅน
เป กือบครึไงหนึไงมีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา ละมากกวาครึไงหนึไงมีรายเดຌฉลีไยตอดือน  

10,001-15,000 บาท สวน฿หญมีสถานภาพสมรสลຌว ละมีระยะวลาทีไท างานกอสรຌาง 4 ป กลุม
ตัวอยางกือบครึไงหนึไงจะริไมสูบบุหรีไอยู฿นชวงอายุ 16-20 ป ละสวน฿หญสาหตุทีไริไมสูบบุหรีไจะ
มาจากการทดลองสูบ ดยชองทาง฿นการซืๅอบุหรีไมาจากรຌานคຌาทัไวเป/ชหวย ละสวนปริมาณการ
สูบบุหรีไจะอยูทีไ 6-10 มวนตอวัน  

ผลการศึกษาการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์การลิกสูบบุหรีไ พบวา กลุมตัวอยางมีการ
ปຂดรับขาวสารผานสืไอภาพบนซองบุหรีไ คิดป็นรຌอยละ 14.6 มากทีไสุด รองลงมาสืไอปງายสติๆกกอร์ 
คิดป็นรຌอยละ 14.4 ละสืไอทรทัศน์ คิดป็นรຌอยละ 13.9 ละสืไอบุคคล฿นทีไท างาน คิดป็นรຌอย
ละ 4.6 มีการปຂดรับขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไนຌอยทีไสุด สวนดຌานความถีไ฿นการปຂดรับ
ขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ พบวา กลุมตัวอยางมีความถีไ฿นการปຂดรับขาวสารผานสืไอภาพ
ละขຌอความบนซองบุหรีไ คิดป็นรຌอยละ  4.45 มากทีไสุด รองลงมาสืไอปງายสติๆกกอร์ คิดป็นรຌอย
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ละ 4.02 สืไอทรทัศน์ คิดป็นรຌอยละ 3.24 ละสืไอบุคคล฿นทีไท างาน คิดป็นรຌอยละ 1.78 มี
ความถีไ฿นการปຂดรับขาวสารนຌอยทีไสุด 

ผลการศึกษาทัศนคติทีไมีตอขาวสารผานสืไอรณรงค์การลิกสูบบุหรีไ พบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติตอขาวสารผานสืไอทรทัศน์มากทีไสุด รองลงมาสืไอปງายสติๆกกอร์ สืไอปสตอร์ ละสืไอภาพ
ละขຌอความบนซองบุหรีไ 

ผลการศึกษาทัศนคติทีไมีตอสืไอรณรงค์ลิกสูบบุหรีไมีผลตอพฤติกรรมลิกสูบบุหรีไ พบวา 
สืไอบุคคล฿นครอบครัว มีผลตอพฤติกรรมการลิกสูบบุหรีไมากทีไสุด รองลงมาสืไอทรทัศน์ สืไอภาพ
ละขຌอความบนซองบุหรีไ ละสืไอทรศัพท์มือถือมีผลตอพฤติกรรมการลิกสูบบุหรีไนຌอยทีไสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุมรงงานกอสรຌาง฿น
กรุงทพมหานครประกอบดຌวยพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายเดຌ ทีไตกตางกันมี
ความสัมพันธ์ตอการรับรูຌขาวสารผานสืไอของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

แ.แ พศทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ สืไอทุกประภทเมตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

1.2 อายุทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไผานสืไอทรทัศน์ สืไอปງาย
สติๆกกอร์ ละสืไอบุคคล฿นทีไท างาน เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

1.3 อายุทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไผานสืไอวิทยุ สืไอหนังสือพิมพ์ 
สืไอทรศัพท์มือถือ สืไอปสตอร์ สืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ สืไอบุคคล฿นครอบครัว ละสืไอ
กิจกรรมรณรงค์ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 

1.4 สถานภาพทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไผานสืไอทรทัศน์ ละ
สืไอบุคคล฿นทีไท างาน เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

1.5 สถานภาพทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไผานสืไอวิทยุ สืไอ
หนังสือพิมพ์ สืไอทรศัพท์มือถือ สืไอปสตอร์ สืไอปງายสติๆกกอร์ สืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ 
สืไอกิจกรรมรณรงค์ ละสืไอบุคคล฿นครอบครัว ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 

1.6 ระดับการศึกษาทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไผานสืไอทรทัศน์ 
สืไอกิจกรรมรณรงค์ ละสืไอบุคคล฿นทีไท างาน เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 
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1.7 ระดับการศึกษาทีไตกตางกัน มีการรับรูຌขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไผานสืไอวิทยุ สืไอ
หนังสือพิมพ์ สืไอทรศัพท์มือถือ สืไอปสตอร์ สืไอปງายสติๆกกอร์ สืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ 
ละสืไอบุคคล฿นครอบครัว ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 

1.8 ระดับรายเดຌทีไตกตางกันมีการรับรูຌขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไผานสืไอทรทัศน์ สืไอ
ทรศัพท์มือถือ สืไอปງายสติๆกกอร์ สืไอกิจกรรมรณรงค์ สืไอบุคคล฿นครอบครัว ละสืไอบุคคล฿นทีไ
ท างาน เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

1.9 ระดับรายเดຌทีไตกตางกันมีการรับรูຌขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไผานสืไอวิทยุ สืไอ
หนังสือพิมพ์ สืไอปสตอร์ ละสืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.01 

ดຌานความถี่ 

แ.แเ พศทีไตกตางกันมีระดับความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไทีไเม
ตกตางกัน 

แ.แแ อายุทีไตกตางกันมีระดับความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  

แ.แโ สถานภาพตกตางกันมีระดับความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไเม
ตกตางกัน 

แ.แใ ระดับการศึกษาทีไตกตางกันมีระดับความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิก
บุหรีไตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  

แ.แไ ระดับรายเดຌทีไตกตางกันมีระดับความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุมรงงานกอสรຌาง฿น
กรุงทพมหานครประกอบดຌวยพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายเดຌ ทีไตกตางกันมี
ความสัมพันธ์ตอทัศนคติของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา 

2.1 พศทีไตกตางกันมีระดับทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไทีไเมตกตางกัน 

 2.2 อายุทีไตกตางกันมีระดับทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 
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2.3 สถานะภาพตกตางกันมีระดับทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไตกตางกัน อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05  

2.4 ระดับการศึกษาทีไตกตางกันมีระดับทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

2.5 ระดับรายเดຌทีไตกตางกันมีระดับทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 การรับรูຌขาวสารผานสืไอของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครมี
ความสัมพันธ์ตอทัศนคติของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา 

ใ.แ การรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไเมมีความสัมพันธ์ตอระดับทัศนคติตอสืไอ
รณรงค์ลิกบุหรีไประภทสืไอทรทัศน์ สืไอทรศัพท์มือถือ สืไอปງายสติๆกกอร์ ละสืไอภาพละ
ขຌอความบนซองบุหรีไ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

3.2 การรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไมีความสัมพันธ์ตอระดับทัศนคติตอสืไอรณรงค์
ลิกบุหรีไประภทสืไอวิทยุ สืไอหนังสือพิมพ์ สืไอปสตอร์ สืไอกิจกรรมรณรงค์ สืไอบุคคล฿นครอบครัว 
ละสืไอบุคคล฿นทีไท างาน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 

ใ.ใ ระดับความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไมีความสัมพันธ์ตอระดับ
ทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ ประภทสืไอภาพบนซองบุหรีไ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ฿นระดับ 
0.05 

ใ.ไ ระดับความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไมีความสัมพันธ์ตอระดับ
ทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไประภทสืไอทรทัศน์ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ฿นระดับ 0.01  

ใ.5 ระดับความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไมีความสัมพันธ์ตอระดับ
ทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไประภทสืไอวิทยุ สืไอหนังสือพิมพ์ สืไอปสตอร์ สืไอปງายสติๆกกอร์ สืไอ
บุคคล฿นครอบครัว ละสืไอบุคคล฿นทีไท างาน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ฿นระดับ 0.001  

ใ.ๆ ระดับความถีไ฿นการรับรูຌขาวสารผานสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไเมมีความสัมพันธ์ตอระดับ
ทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไประภทสืไอทรศัพท์มือถือ ละสืไอกิจกรรมรณรงค์  

สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครมีความสัมพันธ์ตอ
พฤติกรรมของกลุมรงงานกอสรຌาง฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา 
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ไ.แ ระดับทัศนคติตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ฿นทุกประภทมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับสืไอทีไ
มีผลตอพฤติกรรมการลิกสูบบุหรีไอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ฿นระดับ 0.001 

อภิปรายผล 

การศึกษารืไอง การรับรูຌขาวสาร ทัศนคติละพฤติกรรมของกลุมรงงานกอสรຌางตอสืไอ
รณรงค์การลิกสูบบุหรีไ฿นขตกรุงทพมหานคร  พบวามีประดในทีไนาสน฿จสามารถอภิปรายผลเดຌ
ดังนีๅ  

แ. สืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูຌขาวสารละมีผลตอ
การรณรงค์ลิกสูบบุหรีไเดຌ ผลมาจากมาตรการการออกกฏหมายของรัฐบาล฿หຌมีการสดงรูปภาพ 

ขຌอความค าตือนกีไยวกับพิษภัยของบุหรีไ ดຌานขຌางบนซองบุหรีไพืไอตຌองการสืไอสาร฿หຌผูຌทีไสูบบุหรีไ
รับรูຌถึงทษพิษภัยของบุหรีไ ดยก าหนด฿หຌมีภาพละขຌอความค าตือนดຌานขຌางบนซองบุหรีไ฿น
ปัจจุบันทีไเมนຌอยกวารຌอยละ 85 ของพืๅนทีไดຌานขຌางบนซองบุหรีไ จึงท า฿หຌกลุมตัวอยางมีการพบหใน
ละมีการรับรูຌสืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไอยูป็นประจ า ชน หในทุกครัๅงทีไกลุมตัวอยางซืไอ
บุหรีไ พกพาซองบุหรีไติดตัวอยูตลอดวลา ละหในทุกครัๅงมืไอตຌองหยิบซองบุหรีไขึๅนมาสูบบุหรีไ ซึไง
สามารถสรຌางความตระหนัก฿หຌกับกลุมตัวอยางรับรูຌถึงพิษภัยอันตรายจากการสูบบุหรีไ สอดคลຌอง
กับ สถาบันวิจัยประชากรละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, The Cancer Council Victoria, 

Australia, University of Waterloo, Canada (2554 : 90) ทีไศึกษาวิจัย ผลกระทบจากนยบาย
ควบคุมการบริภคยาสูบ฿นประทศเทยกลุมผูຌสูบบุหรีไรอบทีไ 5 ฿นการรณรงค์฿หຌขຌอมูลกผูຌสูบบุหรีไ
ตระหนัก฿นดຌานผลกระทบทางดຌานสุขภาพผานฉลากค าตือนบนซองบุหรีไสามารถสรຌางความ
ตระหนักดຌานผลกระทบทางดຌานสุขภาพเดຌนืไองจากผูຌสูบบุหรีไกือบทัๅงหมดคยคิดถึงอันตรายจาก
การสูบบุหรีไ ละคยอยากลิกสูบบุหรีไอันนืไองมาจากฉลากค าตือนบนซองบุหรีไ ละมากกวา
ครึไงหนึไงทีไคิดวาจะสูบบุหรีไตปลีไยน฿จเมสูบบุหรีไมืไอนึกถึงฉลากค าตือนบนซองบุหรีไ  ถึงมຌวา
กลุมตัวอยางมีความตระหนัก฿นการรับรูຌกับสืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไตกใสงผล฿หຌกลุม
ตัวอยางมีทัศนคติทีไเมชอบภาพละขຌอความบนซองบุหรีไทีไดูนากลัว สอคคลຌองกับ สุนิสา ถาวรวงศ์
สกุล (2553)  กลาววา ภาพค าตือนบนซองบุหรีไสงผลตออารมณ์ของผูຌสูบบุหรีไ ดยท า฿หຌผูຌสูบบุหรีไ
กิดอารมณ์ดຌานลบตอภาพค าตือน ละผูຌสูบบุหรีไกิดอารมณ์ขยะขยงมากทีไสุด นอกจากนีๅภาพ
ค าตือนบนซองบุหรีไสงผล฿หຌผูຌสูบบุหรีไมีทัศนคติดຌานลบตอภาพค าตือนบนซองบุหรีไ ท า฿หຌผูຌสูบ
บุหรีไกิดพฤติกรรมหลีกลีไยงภาพค าตือนบนซองบุหรีไ การน าสนอภาพค าตือนบนซองบุหรีไทีไนຌน
นืๅอหาภาพทีไสรຌางความกลัวสูง จะเมสงผลตอทัศนคติ ละพฤติกรรมของผูຌสูบบุหรีไ ต฿นทาง
กลับกันอารมณ์ขยะขยงของผูຌสูบบุหรีไทีไมีตอภาพค าตือนบนซองบุหรีไกลับสงผลตอทัศนคติ ละ
พฤติกรรมการสูบบุหรีไของผูຌสูบบุหรีไ  
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ดังนัๅนสืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไยังมีความส าคัญอยู นืไองจากกลุมตัวอยางมีการ
ปຂดรับขาวสารละมีการรับรูຌสืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไยังสถานทีไ เดຌก รຌานคຌาปลีก ละ
รຌานสะดวกซืๅอ ซึไงจ าป็นตຌองมีการผลิตสืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ฿หຌกิดความหลายหลาย 
พืไอลดความคุຌนชินของกลุมตัวอยาง฿หຌมีความตระหนักรูຌถึงผลสียละทษจากการสูบบุหรีไพืไอ
สงผลตอการลิกสูบบุหรีไ 

โ. สืไอปງายสติๆกกอร์ พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูຌขาวสารละมีทัศนคติทีไตอสืไอปງาย
สติๆกกอร์ ซึไงกิดจากมูลนิธิรณรงค์พืไอการเมสูบบุหรีไ เดຌผลิตสืไอสติๆกกอร์ละรัฐบาลเดຌออก 
พ.ร.บ.คุຌมครองสุขภาพของผูຌเมสูบบุหรีไ พ.ศ. 2535 ก าหนด฿หຌมีพืๅนทีไขตปลอดบุหรีไ  พืไอปງองกัน
สิทธิของผูຌทีไเมเดຌสูบบุหรีไ ละป็นการชวยลดอัตราของผูຌทีไสูบบุหรีไ  ปัจจุบันสืไอปງายสติๆกกอร์ป็น
สืไอฉพาะกิจทีไป็นสืไอหลักทีไ฿ชຌ฿นการรณรงค์ กลุมตัวอยางมีการรับรูຌ ขຌา฿จละทราบดยทันทีมืไอ
พบหในสืไอปງายสติๆกกอร์พิมพ์ดຌวยขຌอความ ขตปลอดบุหรีไ  ขอบคุณทีไเมสูบบุหรีไ  พืๅนทีไนีๅหຌาม
สูบบุหรีไ สอดคลຌองกับ ชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (2556)  ทีไศึกษาวิจัย การบังคับ฿ชຌกฎหมาย
คุຌมครองสุขภาพของผูຌเมสูบบุหรีไ฿นสถานทีไสาธารณะ ผลการศึกษา พบวา การรับรูຌละการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุຌมครองสุขภาพของผูຌเมสูบบุหรีไ พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับทีไ19) พ.ศ. 2553 ของประชาชนผูຌทีไอยู฿นสถานทีไสาธารณะ ละผูຌทีไขຌาติดตอกิจ
ธุระอืไน฿ด฿นสถานทีไสาธารณะ ประชาชนสวน฿หญมีการรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับพิษภัยของบุหรีไ
ละยอมรับทีไจะปฏิบัติตามกฎหมายคุຌมครองสุขภาพของผูຌเมสูบบุหรีไ ละประชาชนทีไทราบวา
สถานทีไสาธารณะป็นขตปลอดบุหรีไ สวน฿หญจะทราบจากปງายฆษณา/ปງายประกาศมากทีไสุด  
ละป็นสืไอประชาสัมพันธ์ทีไขຌาถึงเดຌงายละมากทีไสุด นืไองจากปງายฆษณา/ปງายประกาศหຌามสูบ
บุหรีไจะติดอยู฿นบริวณสถานทีไสาธารณะนัๅนโ ซึไงสามารถมองหในเดຌอยางชัดจน ซึไงสอดคลຌองกับ 
ชาญชัย จารุภาชน์ุ รุจี จารุภาชน์ (2554) ทีไศึกษาวิจัย กรณีตลาดสดละตลาดนัดปลอดบุหรีไ฿น
ขตทศบาลนครขอนกน ผลวิจัยพบวา ประสิทธิผลการบังคับ฿ชຌประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

ฉบับทีไ 18/2550 ภาย฿ตຌพระราชบัญญัติคุຌมครองสุขภาพของผูຌเมสูบบุหรีไ พ.ศ.2535 : ชองทาง
สืไอสารหลักทีไกลุมตัวอยางรับทราบประกาศฯ มากทีไสุดคือ ปງาย หรือสืไอปสตอร์฿นตลาดหรือ
สถานทีไสาธารณะ รองลงมาคือ รับทราบจากสืไอทรทัศน์ ละรับทราบจากสืไอวิทยุตามล าดับ  

ดังนัๅนสืไอปງายสติๆกกอร์ยังคงมีความส าคัญตอการรณรงค์เมสูบบุหรีไของกลุมตัวอยาง 

พราะสืไอปງายสติๆกกอร์สามารถชวยละการสูบบุหรีไของกลุมตัวอยางเดຌ ละลดการสูดดมควันบุหรีไ
มือสองของบุคคลรอบขຌางเดຌ การน าปງายสติๆกกอร์เปติดตามบริวณสถานทีไกอสรຌางตางโ ชน บน
อาคาร ลานจอดรถ คมป์ทีไพักคนงาน หนຌาทางขຌาเซต์งานกอสรຌาง รวมถึงรຌานคຌาจ าหนายบุหรีไทีไ
อยู฿กลຌโ กใอาจสงผล฿หຌกลุมตัวอยางสามารถลด ละการสูบบุหรีไเดຌ พราะกลุมตัวอยางมีขຌา฿จ ละ
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ตระหนักรูຌถึงการมีสวนรวม฿นการปງองกันอันตรายของบุหรีไทีไมีตอบุคคลขຌางคียงถຌาเมปฏิบัติตาม
จะถูกต าหนิติตียนจากคนรอบขຌาง  

ใ. สืไอทรทัศน์ พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูຌขาวสารละมีทัศนคติทีดีตอสืไอทรทัศน์ 
ละมีผลตอการลิกสูบบุหรีไเดຌ พราะสืไอทรทัศน์มีทัๅงภาพละสียงสามารถสรຌางอารมณ์
ความรูຌสึก สรຌางการรับรูຌเดຌป็นอยางดีจึงท า฿หຌกลุมตัวอยางสามารถขຌาถึงเดຌงาย สอดคลຌองกับ 
ยุบล บใญจรงค์กิจ (2534 : 72) บุคคลทีไมีรายเดຌตไ า ละมีการศึกษานຌอยจะสงผล฿หຌมีทักษะ฿นการ
อานนຌอยดังนัๅนการ฿ชຌสืไอทรทัศน์จึงป็นทีไพอ฿จมากกวาส าหรับคนกลุมนีๅพราะสืไอทรทัศน์จัดวา
ป็นสืไอทีไ฿ชຌความพยายามนຌอย (Low Effort) ละทักษะตไ า (Low Skills) สืไอทรทัศน์จึงเดຌรับ
ความนิยม฿นกลุมตัวอยางซึไงมีการยอมรับ ละมีการปຂดรับสืไอรณรงค์เมสูบบุหรีไทีไสามารถสงผล
กระทบตอกลุมตัวอยาง฿นงตางโ ทัๅงการรียนรูຌ รงจูง฿จ ทัศนคติ ละพฤติกรรม฿หຌนຌมนຌาวกลุม
ตัวอยางลิกสูบบุหรีไเดຌ สอดคลຌองกับ สุพัฒนุช สอนด าริห์ (2558ุ 16 พฤศจิกายน) ผูຌอ านวยการ
ฝຆายสืไอสารการตลาดพืไอสังคม สสส. กลาววา ฆษณาเดຌสรຌางความตระหนัก ละท า฿หຌคิดลดละ
ลิกสูบบุหรีไมากทีไสุด พราะสืไอฆษณาพูดหมือนกับสิไงทีไคิด คือ สูบคนดียวเมหในดือดรຌอน
฿คร  ทีไเดຌงมุมคิด฿หมวาการสูบบุหรีไของตนองอาจสรຌางความทุกข์฿หຌคนทีไขารัก ซึไงผุຌสูบบุหรีไเม
อยากนอนปຆวยบนตียงบบ฿นฆษณา ละฆษณาชุด คน฿หม ท า฿หຌรูຌสึกวาควรลิกบุหรีไพืไอคนทีไ
คุณรัก สอดคลองกับ สภณา กิตติรัตน์ชัชวาล ิ2554ี ทีไศึกษาวิจัย รืไองการตอบสนองตอสืไอ
รณรงค์การลิกสูบบุหรีไ฿นสตรีของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ ิสสส.ี 
กรณีศึกษา๊ สตรีเทยผูຌสูบบุหรีไ฿นขตภาคกลาง พืไอศึกษาการตอบสนองของสตรีผูຌสูบบุหรีไ฿นขต
ภาคกลางของประทศเทยตอการปຂดรับสืไอรณรงค์การลิกสูบบุหรีไ฿นสตรีของสสส.ชุด ฮรักจริง...
เมอยาก฿หຌผูຌหญิงสูบบุหรีไฮ ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางปຂดรับสืไอรณรงค์ลิกสูบบุหรีไ฿นสตรี
ของ สสส. ดยสืไอรณรงค์ทีไน าสนอ฿นทรทัศน์ ิภาพยนตร์ฆษณาี ป็นสืไอทีไมีกลุมตัวอยางปຂดรับ
มากทีไสุด 

ดังนัๅนสืไอทรทัศน์มีความส าคัญตอการรณรงค์เมสูบบุหรีไ฿นกลุมตัวอยางพราะสืไอ
ทรทัศน์สามารถสรຌางนืๅอหาทีไสรຌางจุดความนาสน฿จ ชน สรຌางความนาชืไอถือ สรຌางความหวง฿ย 

สรຌางความกลัว หรือสรຌางความตระหนักรูຌ ซึไงสามารถสะทຌอนถึงอารมณ์ละจิต฿จทีไกีไยวขຌองกับ
ชีวิตของกลุมตัวอยาง กใจะท า฿หຌกลุมตัวอยางการรับรูຌ ละมีทัศนคติทีดีกใจะกิดรงจูง฿จทีไสงผล
ตอพฤติกรรมการลิกสูบบุหรีไเดຌ 

ไ. สืไอบุคคล฿นครอบครัว พบวา มีผลตอกลุมตัวอยาง฿นการรับรูຌขาวสารละมีทัศนคติทีไ
สงผลตอพฤติกรรมการลิกสูบบุหรีไ พราะบุคคลคน฿นครอบครัว ชน พอ ม ภรรยา ลูก พีไ นຌอง 
ปูຆ ยา ตา ยาย จะมีความผูกพัน มีความรักความหวง฿ยคอยอา฿จ฿สตอกัน ซึไงป็นมิติของ
ครอบครัว ดยสะทຌอน฿หຌหในวา฿นสังคมเทย฿นกลุมชนชัๅนรงงานยังมีความผูกพัน ป็นพราะคน
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฿นครอบครัวมีการท ากิจกรรมรวมกัน ชน ดูทรทัศน์ดຌวยกัน ทานอาหารดຌวยกัน ความ฿กลຌชิดของ
ครอบครัวจึงท า฿หຌคน฿นครอบครัวกิดความหวง฿ยผูຌทีไสูบบุหรีไ จึงท ากิดการบอกลาวขอรຌอง฿หຌคน
฿นครับครัวลิกสูบบุหรีไ ชน มละลูก ขอรຌอง฿หຌพอลิกสูบบุหรีไ หรือพอละมขอรຌอง฿หຌลูกลิก
สูบบุหรีไ ป็นตຌน ซึไงสอดคลຌองกับ ปรีชา อุปยคิน ละคณะิ2556 : 198) ทีไศึกษาวิจัย รูปบบ
การควบคุมทางสังคมพืไอการลิกสูบบุหรีไ : การบูรณาการความรวมมือระหวางครือขายชุมชนกับ
ระบบการบริการสุขภาพของรัฐระดับชุมชน฿น ต าบลศรีคຌา อ าภอมจัน จังหวัดชียงราย จากการ
จัดวทีละยีไยมยียนผูຌสูบบุหรีไ สมาชิก฿นครอบครัวรับทราบวามຌวาการสูบบุหรีไป็นรืไองฉพาะ
บุคคล ตการสูบบุหรีไจะมีอันตรายตอผูຌอืไนทีไอาศัยอยูรวมกัน฿นครัวรือน ดังนัๅนการ฿หຌสมาชิก฿น
ครัวรือนป็นผูຌกระตุຌนหรือจะ฿หຌค านะน าจะมีผลท า฿หຌผูຌสูบบุหรีไเดຌตระหนักวาการสูบบุหรีไสงผล
กระทบตอผูຌอืไน ทัๅงดຌานสุขภาพ ละสภาพวดลຌอม การริไมตຌนทีไ฿หຌความส าคัญกับครัวรือนจะ
สามารถท า฿หຌผูຌสูบบุหรีไมีความรูຌสึกวาตนองป็นตຌนหตุ ของความจใบปຆวยทีไสงผลท าความดือน
รຌอน ละป็นอันตรายตอคนรอบขຌาง ดังนัๅนการ฿หຌความส าคัญกับครัวรือนซึไงป็นศูนย์กลางจะมี
ผลตอการลิกบุหรีไเดຌ  

ดังนัๅนสืไอบุคคล฿นครอบครัวจึงมีความส าคัญป็นอยางมาก พราะความรักความหวง฿ย
ของคน฿นครอบครัวมีผลตอการสรຌางรงจูง฿จ฿นลิกสูบบุหรีไ ดังนัๅนองค์กร หนวยงาน กลุมคนทีไท า
หนຌาทีไรณรงค์ หรือท าดຌานนยบายควรมีการ฿หຌขຌอมูลขาวสารผานครอบครัวกลุมชนชัๅนรงงาน 
พราะการรณรงค์เมสูบบุหรีไ฿นยุค฿หมจ าป็นตຌองอาศัยการสืไอสารผานสมาชิกคน฿นครอบครัว ซึไง
สอดคลຌองกับทฤษฎี Two step Flow ของ Paul F. Lazarsfeld, 1940 ดย฿ชຌอิทธิพลของบุคคล
ทีไมีผลตอความคิดละการกระท าตอสมาชิกคน฿นครอบครัว  

5. สืไอทรศัพท์มือถือ พบวา กลุมตัวอยางเมมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ
ละทัศนคติเมมีความสัมพันธ์ตอสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ อาจป็นพราะกลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญ
ทรศัพท์มือถือป็นพียงคประยชน์การ฿ชຌสอยส าหรับ฿ชຌทรขຌา-ออก หรือรับสายพียงทานัๅน 
กลุมตัวอยางบางรายมีทรศัพท์มือถือทีไมีฟังชัไน฿ชຌงานมัลติมีดียเดຌตกใ฿ชຌบบผิวผิน ซึไงมีความ
ตกตางจากกลุมบุคคลทัไวเปทีไ฿ชຌประยชน์จากทรศัพท์มือถือชน ดูคลิปสืไอวีดีอ สงสติๆกกอร์
เลน์ ป็นตຌน ถึงมຌวากลุมตัวอยางจะเมมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ ตสืไอ
ทรศัพท์มือถือกใอาจมีความจ าป็นตอการรณรงค์ลิกสูบบุหรีไ฿นกลุมชนชัๅนรงงานบางกลุม ชน 
รงงานขับรถ รงงานประมง พอคຌามคຌาหาบรผงลอย รงงานท างานรงาน ป็นตຌน อาจมี
การ฿ชຌประยชน์จากทรศัพท์มือถือ฿นการรับขຌอมูลขาวสารสืไอรณรงค์ลิกบุหรีไ ดังนัๅนการปຂดรับ
สืไอ฿นตกลุมชนชัๅนรงงานอาจมีกระบวนการปຂดรับสืไอผานชองทางทีไตกตางกันออกเป 
สอดคลຌองกับ วังทราย อินทะวัน ิ2553ี ทีไศึกษาวิจัยกีไยวกับกระบวนการปຂดรับสืไอ ละการสรร
หาขຌอมูลจากสืไอตางโ พบวา ฿นการปຂดรับสืไอของบุคคลตละคนนัๅน จะมีกระบวนการปຂดรับ 
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ละการปลงขຌอมูลทีไตกตางกัน ดยจะขึๅนอยูกับปัจจัยตางโ ชน 1.) การลือกปຂดรับป็น
ขัๅนตอนทีไบุคคลมีการลือกรับสืไอ ละปຂดรับสารจากหลงขຌอมูลตางโ 2.) การลือก฿หຌความสน฿จ
ป็นขัๅนตอนทีไบุคคลจะมีการระบุ ละลือกวาจะรับรูຌขຌอมูลขาวสารจากหลง฿ดดี  3.) การลือก
รับรูຌ ละตีความหมายป็นกระบวนการทีไบุคคลมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสาร ละลือกทีไจะตีความ 
4.) การลือกจดจ าป็นกระบวนการทีไบุคคลจะลือกทีไจดจ าสืไอตางโ ดังนัๅนการผยพรสืไอรณรงค์
ผานทรศัพท์มือถืออาจตຌอง฿ชຌวลา ละหาตຌองวิธีการสืไอสารผานสืไอสือทรศัพท์มือถือพืไอรณรงค์
เมสูบบุหรีไ฿หຌขຌาถึงกลุมตัวอยาง 

ๆ. ระดับการศึกษาทีไตกตางกัน ละรายเดຌทีไตกตางกัน คือ ตัวปรดຌานการศึกษากับ
ตัวปรดຌานรายเดຌป็นตัวทีไท า฿หຌสะทຌอนถึงการรับรูຌขาวสารละทัศนคติ กลุมรงงานสวน฿หญจะมี
อายุ 34 ปขึๅนเป จะมีการศึกษาอยู฿นระดับชัๅนประถมศึกษา สวนกลุมรงงานกอสรຌางทีไมีอายุ 28-

33 ป อายุ 23-27 ป สวนอายุ 18-22 ป มีการศึกษาอยู฿นระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน กลุมรงงาน
ทีไมีการศึกษาสูงจะมีอัตราการรูຌหนังสือละรับรูຌขาวสารเดຌดี มีความคิดละทัศนคติทีไดี  ตลอดจน
ความขຌา฿จ฿นสิไงตางโ กวຌางขวางลึกซึๅงตกตางกันออกเปท า฿หຌคนมีศักยภาพ฿นการรับรูຌมากขึๅน 
การรณรงค์กใจะกิดผลส ารใจ ตถຌาคนทีไมีการศึกษาทีไเมสูงกใจะมีอัตราการรูຌหนังสือนຌอย มีละ
การรับรูຌขาวสารเดຌนຌอย ซึไงสอดคลองกับ Comstock and Other ิอຌางถึง฿นยุบล บใญจรงค์กิจ, 

2534 : 68) อธิบายวา การลือกปຂดรับสืไอมวลชนละระดับของการศึกษามีความสัมพันธ์กันกับ
การปຂดรับขาวสารละรืไองทีไกีไยวขຌองกับสาธารณชนละมีความสัมพันธ์฿นทางลบกับการปຂดรับ
นืๅอหาดຌานบันทิงจากสืไอ นักวิจัยหลายทาน อาทิ คนดอล (Kendall, 1948) ลิงค์ละฮฟ (Link 

and Hopf, 1946) เดຌพบวาผูຌรับสารทีไมีการศึกษาสูงมัก฿ชຌวลากับสืไอสิไงพิมพ์฿นขณะทีไบุคคลทีไมี
การศึกษานຌอยมัก฿ชຌวลากับสืไอวิทยุ สืไอทรทัศน์ ละภาพยนตร์ (ยุบล บใญจรงค์กิจ, 2534 : 68)  

็. ดຌานรายเดຌ พบวา กลุมตัวอยางอายุ 18-22 ป มีรายนຌอยเดຌฉลีไยตอดือน 5,001-

10,000 บาท มีผลตอการลือกรับขาวสาร นืไองจากมีรายเดຌนຌอยกใจะเมสน฿จการรับรูຌ ขาวสาร
หรือเมมีการปຂดรับสืไอรณรงค์ สวนกลุมตัวอยางอายุ 34 ปขึๅนเป อายุ 28-33 ป ละอายุ 23- 27 

ป จะมีรายเดຌฉลีไยตอดือน 10,001-15,000 บาท จะมีความสน฿จ฿นการรับรูຌขาวสารละมีการ
ปຂดรับสืไอรณรงค์ ดยรายเดຌป็นตัวปรทีไมีความสัมพันธ์กับการศึกษา ชน บุคคลทีไมีการศึกษาสูง
มักมีรายเดຌสูงตามเปดຌวย ละมืไอบุคคลมีรายเดຌสูงขึๅนกใมักจะมีการลือก฿ชຌสืไอหลายประภทมาก
ขึๅนนืไองจากการ฿ชຌสืไอ฿นระบบสังคมสวน฿หญมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌละมีตຌนทุนสูง ท า฿หຌผูຌมีรายเดຌ
มากยอมมีก าลังการซืๅอทีไสูง (กาญจนา กຌวทพ, 2542 : 183) ฿นขณะทีไบุคคลทีไมีรายเดຌตไ าละมี
การศึกษานຌอยสงผล฿หຌมีทักษะ฿นการอานนຌอย ดังนัๅนการ฿ชຌสืไอทรทัศน์จึงป็นทีไพอ฿จมากกวา
ส าหรับคนกลุมนีๅพราะสืไอทรทัศน์จัดวาป็นสืไอทีไ฿ชຌความพยายามนຌอย (Low Effort) ละทักษะ
ตไ า (Low Skills) (ยุบล บใญจรงค์กิจ, 2534 : 72) 
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ขຌอสนอนะ 

จากผลการศึกษาครัๅงนีๅสามารถน านวทางการ฿ชຌสืไอรณรงค์฿หຌหมาะสมกับกลุมรงงาน
กอสรຌางเดຌ ละสามารถพัฒนางานวิจัยพิไมติมพืไอหานวทางการรณรงค์เมสูบบุหรีไของกลุม
รงงานกอสรຌางเดຌดังนีๅ 

แ. ผลจากกลุมรงงานกอสรຌางสูบหรือเมสูบบุหรีไนัๅนกิดจากการปຂดรับขาวสารกลุม
รงงานกอสรຌางกิดการรับรูຌขาวสารผานสืไอภาพละขຌอความบนซองบุหรีไ ละสงผลตอพฤติกรรม
การลิกสูบบุหรีไเดຌ พราะฉะนัๅนควรมีการวางผนดຌานชิงนยบาย ควรมีการออกบบละผลิตสืไอ
ภาพละขຌอความบนซองบุหรีไดย฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารทัๅงชิงลบละกลยุทธ์การสืไอสารชิงบวก฿หຌ
มีความหลากหลายมากขึๅนพืไอปງองกันจุดอิไมตัว หรือความคุຌนชินกับสืไอภาพละขຌอความบนซอง
บุหรีไ  

โ. การรณรงค์เมสูบบุหรีไของกลุมรงงานกอสรຌางจะเดຌผลนัๅนจะตຌอง฿ชຌสืไอทรทัศน์ ละ
สืไอบุคคล฿นครอบครัวประกอบกันพืไอท า฿หຌสงผลตอพฤติกรรมลิกสูบบุหรีไของกลุมรงงาน 
พราะวิธีชีวิตยามวางของกลุมรงงานจะพักผอนดຌวยการดูทรทัศน์รวมกันภาย฿นครอบครัว 
ดังนัๅนบุคคล฿นครอบครัวจึงมีสวนส าคัญทีไจะป็นตัวกระตุຌน฿หຌผูຌทีไสูบบุหรีไลิกสูบบุหรีไเดຌ ดยการ
สรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับคน฿นครอบครัวของกลุมรงงานพืไอเปถายทอดขຌอมูล สรຌางความขຌา฿จ 
ละนຌมนຌาว฿จ฿หຌกลุมรงงานลิกบุหรีไ ควบคูเปกับการผลิตสืไอทรทัศน์ดย฿ชຌนืๅอหาดຌานความ
พูกพัน ความรักความหวง฿ย ความอาทรของคน฿นครอบครัว ดย฿ชຌประดใน ลด ละ ลิกพืไอคน฿น
ครอบครัว ชน ลิกบุหรีไพืไอพอ ลิกบุหรีไพืไอม หรือลิกบุหรีไพืไอลูก ละควร฿ชຌสืไอทีวีดิจิตอลทีไ
ป็นชองกระสหลักพืไอกระจายขຌอมูลขาวสารรณรงค์เมสูบบุหรีไ 

ใ. การรณรงค์ลิกสูบบุหรีไของกลุมรงงานกอสรຌางนอกจากจะ฿ชຌสืไอรณรงค์ลຌว ควรพืไอ
ชองทางการรณรงค์พืไอ฿หຌกิดประสิทธิผลละ฿หຌกิดป็นรูปธรรมมากขึๅน฿นรูปบบของการบูรณา
การพืไอสงสริม฿หຌกิดการมีสวนรวมของทุกฝຆาย อาทิ หนวยงานทีไก ากับดูลดຌานนยบาย กลุมนัก
รณรงค์ ละบริษัทกอสรຌาง ละการรณรงค์ลิกสูบบุหรีไดย฿ชຌวิธีการ หรือทคนิคการรณรงค์เมสูบ
บุหรีไทีไ฿ชຌฉพาะกับกลุมรงงานกอสรຌางอยางชนการ฿ชຌกลยุทธขอความรวมมือกับบริษัทกอสรຌาง
ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ 

ใ.แ การปຂดวทีสัมมนาลกปลีไยนความคิดหในระหวางหนวยงานทีไก ากับดูลดຌาน
นยบาย นักรณรงค์ ละบริษัทกอสรຌางพืไอหานวทาง฿นการรณรงค์รวมกัน 

     ใ.โ บริษัทกอสรຌางทัๅงขนาด฿หญ ขนาดกลาง ละขนาดลใก ควรรวมมือจัดท า
ครงการเมสูบบุหรีไ฿นเซต์งานกอสรຌางละจ ากัดพืๅนทีไการสูบบุหรีไ ดยควรริริไมจากตัวผูຌบริหาร 
ละระดับหัวหนຌาเมสูบบุหรีไ฿นเซต์งานกอสรຌางพืไอป็นตัวอยางทีไดีกรงงานกอสรຌาง  
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3.3 บริษัทกอสรຌางควรมีการจัดอบรมรณรงค์เมสูบบุหรีไผานสมาชิกคน฿นครอบครัว
ของกลุมรงงานกอสรຌาง฿หຌเดຌรับความรูຌทษภัยจากการสูบบุหรีไทีไสงผลกระทบตอคน฿นครอบครัว 

พืไอ฿ชຌอิทธิพลของบุคคลทีไมีผลตอความคิดละการกระท าตอสมาชิกคน฿นครอบครัวรงงาน
กอสรຌาง  

     ใ.ไ บริษัทกอสรຌางทัๅงขนาด฿หญ ขนาดกลาง ละขนาดลใกควร฿หຌความส าคัญ
สงสริมกบัผนกหรือฝຆายพยาบาลประจ าของบริษัทกอสรຌาง฿นการ฿หຌความรูຌละ฿หຌค าปรึกษาการ
ลิกสูบบุหรีไกับกลุมรงงานกอสรຌางทีไตຌองการลิกสูบบุหรีไ 

ไ. งานวิจัยครัๅงตอเปควรศึกษารืไองการทดลองสูบบุหรีไของกลุมรงงาน ปัจจัยทีไมี
ความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรีไของกลุมรงงาน ชองทางการสืไอสารทีไสงผลกระทบการ
ทดลองสูบบุหรีไ 

5. งานวิจัยครัๅงตอเปควรศึกษารืไองสืไอบุคคล฿นครอบครัว การสืไอสารพืไอการนຌมนຌาว฿จ 
การสรຌางรงจูง฿จ ละมิติการสืไอสารของบุคคล฿นครอบครัว 

ๆ. การศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาชิงปริมาณ ดังนัๅนการศึกษาครัๅงตอเปควรท าชิงคุณภาพ 
ดຌานอิทธิพลของสืไอรณรงค์เมสูบบุหรีไทีไมีผลตอพฤติกรรมลิกสูบบุหรีไของกลุมรงงานกอสรຌาง ดย
จัดสนทนากลุม (Focus group) ละการสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn depth Interview)  จากกลุม
รงงานกอสรຌางทีไสูบบุหรีไ พืไอหาขຌอมูลดຌานหตุผลทัๅงงลบ ละงบวกมาป็นนวทาง฿นการ
กຌเขปัญหาการลิกสูบบุหรีไ฿หຌกับกลุมรงงานกอสรຌาง  
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กลยุทธก์ารสืไอสารของผูຌทรงอิทธิพลทางความคิด฿นลกออนเลน์ทีไมีผลตอทัศนคติ
ของกลุมผูຌติดตาม 

THE EFFECTS OF COMMUNICATION STRATEGIES OF ONLINE INFLUENCERS 

TOWARD THE ATTITUDES OF FOLLOWERS 

รัฐญา มหาสมุทร1 

วรัชญ์ ครุจิต, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1) พืไอศึกษาถึงกลยุทธ์การสืไอสารออนเลน์ของผูຌทรง
อิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไมีตอกลุมผูຌติดตาม 2) พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของ
ผูຌติดตามทีไติดตามกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ 3) พืไอศึกษาถึงผลกระทบของผูຌทรงอิทธิพล
฿นลกออนเลน์ทีไมีตอกลุมผูຌติดตาม  

ดยศึกษาดຌวยการวิจัยชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌทรงอิทธิพล฿นลก 

ออนเลน์ จ านวน 6 คน บงป็นหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม จ านวน 3 คน หมวด
รຌานอาหารละการทองทีไยว จ านวน 3 คน ละกลุมผูຌติดตาม จ านวน 12 คน บงป็นหมวด
ผลิตภัณฑ์ความงาม จ านวน 6 คน หมวดรຌานอาหารละการทองทีไยว จ านวน 6 คน  

ผลการวิจัยพบวา กลยุทธ์การสืไอสารออนเลน์ของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ มีการ
น าสนอผานทางสืไอสังคมออนเลน์฿นรูปบบตางโ ชนรูปภาพ บทความ หรือคลิปวิดีอ ดย
ภาษาทีไ฿ชຌป็นภาษาทีไงายตอการขຌา฿จ ฿นการจัดท านืๅอหานัๅนจะตຌองป็นรืไองทีไมีความรูຌความ
ชีไยวชาญละมีประสบการณ์ตรง น าสนอขຌอมูลอยางตรงเปตรงมา มีทัๅงขຌอดีละขຌอสียพืไอป็น
การประกอบการตัดสิน฿จ฿หຌกับกลุมผูຌติดตาม จากการวิจัย฿นสวนของพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์
ของกลุมผูຌติดตามนัๅน พบวากลุมผูຌติดตามมีการลือกปຂดรับสืไอฉพาะรืไองทีไตนอง฿หຌความสน฿จ 
ละมีการอธิบายนืๅอหาอยางละอียด ส าหรับรูปบบ฿นการน าสนอขຌอมูลทีไเดຌรับความสน฿จป็น
พิศษนัๅน สวน฿หญจะป็นรูปภาพละบทความมากกวาคลิปวิดีอ นืไองจากวารูปภาพสรຌางรง
ดึงดูดละดูนาสน฿จกวา สวนผูຌติดตามบางทาน฿หຌความสน฿จกับคลิปวิดีอดยขึๅนอยูกับนืๅอหาทีไ
น าสนอ การรวมกิจกรรมกับผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ท า฿หຌผูຌติดตามรูຌสึกวา฿กลຌชิดสนิทสนม 
ท า฿หຌกิดความชืไอ฿จละเวຌวาง฿จ฿นตัวผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ ซึไงท า฿หຌมีผล฿นการตัดสิน฿จ
ลือกซืๅอสินคຌาหรือบริการของกลุมผูຌติดตาม ละจากการวิจัยพบวาผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ยัง
                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สามารถสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกิดการคลຌอยตามละตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการเดຌ ผูຌติดตามสวน฿หญ
มีการคลຌอยตามมืไอเดຌอานรีวิวจากทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ ซึไงกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลก
ออนเลน์มักจะน าสนอนืๅอหาทีไก าลังป็นกระสหรือป็นรืไองราวทีไ฿หมทีไหลายโ คน฿หຌความสน฿จ
ดยหลังจากทีไนืๅอหาหลานัๅนเดຌริไมผยพรออกเปทางสืไอออนเลน์ตางโ ทีไป็นชองทางการ
สืไอสารของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ กใจะริไมกิดป็นกระสการบอกตอของกลุมผูຌติดตาม  

 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสืไอสารุ ผูຌทรงอิทธิพลุ บลใอกกอร์ 
 

Abstract 

This research aims to: 1) study online communication strategies of online 

influencers toward the attitudes of followers, 2) study behaviors of online media 

usage by followers who followed online influencers, and 3) study the effects of 

online influencers toward followers. This study is a qualitative research that was 

conducted by in-depth interviews with six online influencers, three beauty 

products influencers and three restaurant and travel influencers. The interview 

also includes twelve followers, six followers for each category. 

The research results found that communication strategies of online 

influencers were presented through various types of social media, such as images, 

articles or video clips. The language used was easy to understand. Contents 

preparation must be the areas that the influencer is skillful and experienced. 

Information was presented straightforwardly, with are both advantages and 

disadvantages for the followers to make informed decision  

Regarding the online media usage by followers, it was found that the 

followers chose to be exposed only to the content they were interested in, and 

could explain the content in detail. The contents that received special attention 

were mostly images and articles rather than video clips because images were 

thought of as more attractive and interesting. Some of followers paid their 

attention to video clips depending on the presented contents. Attending activities 

with online influencers made followers feel intimate, and trust in the online 

influencers. This affects the decision to buy products or services of the followers. 

The research results also indicate that online influencers could also motivate and 

inspire the decision to buy products or services. Most of followers were persuaded 
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after reading reviews from online influencers. Online influencers often presented 

popular or newly updated contents that many people were interested. After the 

contents were published through various types of online media that belong to the 

influencers, the followers started to share and tell others about those contents.  

 

Keywords: Communication Strategies, Influencers, Blogger 

 

บทน า 
฿นปัจจุบันผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีบทบาทอยางมาก฿นรืไองของการกระจาย

ขาวสารหรือขຌอมูลตางโ นืไองจากป็นบุคคลทีไมีกลุมผูຌติดตามทีไ฿หຌความสน฿จละชืไอ฿จละพรຌอม
ทีไจะปຂดรับขຌอมูลขาวสารจากทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ จะหในเดຌวาหนวยงานหรือองค์กร
ตางโ รวมเปถึงตราสินคຌาละบริการตางโ เดຌชักชวน฿หຌผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์หลานีๅเดຌขຌา
มามีสวนรวมกับกิจกรรมทีไจัดขึๅนพืไอตຌองการ฿หຌชวยผยพรขຌอมูลละ฿หຌกิดกระสการบอกตอ 
ซึไงรียกเดຌวาป็นการชวยปรมทหรือการท าฆษณา฿นอีกรูปบบหนึไงนัไนอง ผูຌทรงอิทธิพล฿นลก
ออนเลน์ปรียบสมือนป็นสืไออีกชองทางหนึไงซึไงสามารถกระจายขาวเดຌรวดรใวละยังขຌาถึง
กลุมปງาหมายเดຌชัดจนอีกดຌวย 

กลุมผูຌติดตามทีไมีความชืไนชอบ฿นตัวของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ สวน฿หญมักจะป็น
คนทีไมีความชอบ฿นสิไงดียวกัน ละตຌองการทราบขาวสารติดตามความคลืไอนเหวจากทางผูຌทรง
อิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไจะป็นคนน าสนอนืๅอหา฿นรูปบบตางโ ฿นสืไอสังคมออนเลน์ ดยการ
สืไอสารนีๅจะท า฿หຌกิดการบอกตอโ กันเป ท า฿หຌนืๅอหานัๅนโ พรกระจายเป฿นวงกวຌางละสงผลถึง
พฤติกรรมการตัดสิน฿จของกลุมผูຌติดตาม฿นการลือกซืๅอสินคຌาหรือบริการตางโ 

ซึไงจากผลการส ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นประทศเทย ป 2557 (Thailand 

Internet User Profile 2014) ดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี 
เดຌสดง฿หຌหในวาการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาของกลุมผูຌบริภคนัๅนมีดຌวยกันหลายปัจจัย จะหในเดຌ
วากลุมผูຌบริภคมีการคຌนควຌาขຌอมูลของสินคຌาหรือบริการกอนการตัดสิน฿จซืๅอ ซึไงการ฿หຌขຌอมูล
สินคຌาหรือบริการตางโ จากทางผูຌผลิตองกใมีสวนส าคัญมากชนกัน ละอีกสวนหนึไงมีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอนัๅนกใป็นผลมาจากการทีไพืไอนโ หรือกลุมผูຌบริภคดຌวยกันองมาสดงความคิดหในตอ
ตัวสินคຌาหรือบริการเวຌ รวมเปถึงการอานขຌอมูลจากบลใอกของกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์
ดຌวยนัไนอง  
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ภาพทีไ 1  รຌอยละของผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตจ านกตามระดับความส าคัญของปัจจัยทีไมีผลตอ
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา/บริการตางผานอินทอร์นใต 

หลงทีไมา๊  Thailand Internet User Profile 2014, 2557, p.57. 

  

ซึไงสอดคลຌองกับบทวิจัยของ Nielsen Global Online Consumer Survey ส ารวจ
ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอรูปบบฆษณาตางโ พบวา ผูຌบริภคชืไอถือค านะน าจากคนรูຌจัก 
90% ชืไอความคิดหในบนลกออนเลน์ 70% ชืไอทรทัศน์ 62% ชืไอหนังสือพิมพ์ 61% ชืไอวิทยุ 
55% (อຌางถึง฿น นิติชัช, 2556) 

฿นปัจจุบันพฤติกรรมการตัดสิน฿จลือกปຂดรับสืไอของผูຌบริภคหันเปสน฿จการสืไอสารของ
ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มากกวาการฆษณาของตราสินคຌา พราะตຌองการขຌอมูลทีไมาจาก
ประสบการณ์การ฿ชຌจริงทีไผูຌบริภค฿หຌความชืไอ฿จ นืไองจากนืๅอหาละบทความตางโ ทีไมีอยู
มากมาย฿นลกออนเลน์ ท า฿หຌกลุมผูຌบริภคตຌองการลือกทีไจะปຂดรับฉพาะรืไองทีไตนอง฿หຌความ
สน฿จ ละการทีไกลุมผูຌบริภคเดຌน าขຌอมูลหลานัๅนมาป็นสวนหนึไงของการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา 
จึงท า฿หຌผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ป็นอีกชองทางหนึไงทีไตราสินคຌาลือกทีไจะ฿หຌป็นอีกหนึไงชอง
ทางการสืไอสาร฿หຌถึงกลุมบริภคทีไป็นกลุมปງาหมาย นืไองจากผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์หลานีๅ
ป็นผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานละมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูຌติดตาม รียกเดຌวาป็นผูຌ น าความคิด
ของกลุมละยังมีผูຌติดตามจ านวนมากทีไชืไนชอบ฿นสิไงดียวกัน นอกจากนัๅนยังเดຌรับความเวຌวาง฿จ
จากกลุมผูຌติดตาม ละมีการ฿ชຌสืไอออนเลน์ทีไหลากหลายพืไอขຌาถึงกลุมปງาหมายอีกดຌวย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) พืไอศึกษาถึงกลยุทธ์การสืไอสารออนเลน์ของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไมีตอกลุม
ผูຌติดตาม 

(2) พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของผูຌติดตามทีไติดตามกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลก
ออนเลน์ 

(3) พืไอศึกษาถึงผลกระทบของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไมีตอกลุมผูຌติดตาม 

 

ขอบขตการวิจัย   
 งานวิจัยชิๅนนีๅป็นงานวิจัยชิงคุณภาพ พืไอศึกษาถึงกลยุทธ์การสืไอสารของผูຌทรงอิทธิพล
ทางความคิด฿นลกออนเลน์ทีไมีผลตอทัศนคติของกลุมผูຌติดตาม ฿นการลือกซืๅอสินคຌาหรือบริการ
฿นหมวดผลิตภัณฑ์ความงามละ฿นหมวดรຌานอาหารละการทองทีไยว รวมเปถึงศึกษาพฤติกรรม
ของกลุมผูຌบริภคทีไตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาจากการปຂดรับสืไอของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไมี
การนะน าหรือสดงความคิดหในกีไยวกับสินคຌาหรือบริการตางโ ฿นหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม
ละ฿นหมวดรຌานอาหารละการทองทีไยว 

 ระยะวลา฿นการท าวิจัย ตัๅงตริไมกใบขຌอมูลจนถึงการสรุปผล จะ฿ชຌระยะวลา ดังนีๅ 
1) การกใบขຌอมูลจากการสัมภาษณ์บบจาะลึก ฿ชຌวลา 3 ดือน 

2) การวิคราะห์ขຌอมูลละสรุปผล ฿ชຌวลา 1 ดือน 

 

กรอบนวคิดงานวิจัย 

ตัวปรตຌน  ตัวปรตาม 

กลยุทธ์การสืไอสารของผูຌทรงอิทธิพล
ทางความคิด฿นลกออนเลน์ 

 ทัศนคติของกลุมผูຌติดตาม 

 รูปบบการสืไอสาร, สืไอทีไ฿ชຌ   พฤติกรรมการลือกปຂดรับสืไอ 

 การสรຌางการมีสวนรวม   ความนาชืไอถือของผูຌทรงอิทธิพลทาง
ความคิด฿นลกออนเลน์ 

 การสรຌางรงจูง฿จ   

 การสรຌางความนาชืไอถือ   
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นวคิดทฤษฎีละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง  

(1) นวคิดกีไยวกับการตลาดบบปากตอปาก ิWord of  Mouth Marketing) 

(2) นวคิดกีไยวกับการท าการตลาดดย฿ชຌนืๅอหา ิContent Marketing) 

(3) นวคิดกีไยวกับการตลาดออนเลน์ชิงอิทธิพล ิInfluencer Marketing) 

(4) ทฤษฎีการปຂดรับขาวสาร ิMedia Exposure) 

(5) นวคิดกีไยวกับพฤติกรรมผูຌบริภค ิConsumer Behavior) 

 

ระบียบวิธีวิจัย 

ป็นการวิจัยชิงคุณภาพทีไศึกษากีไยวกับรูปบบการสืไอสารละวิธีการสรຌางนืๅอหาของ
กลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไท า฿หຌกิดพลังการบอกตอ จนป็นทีไติดตามละมีชืไอสียง฿น
ปัจจุบัน ท า฿หຌผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ขຌามามีบทบาท฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละ
บริการตางโ ของทางกลุมผูຌติดตาม รวมเปถึงการทีไขຌามามีสวนรวมกับการสืไอสารการตลาดของ
ตราสินคຌาละบริการตางโ การวิจัยชิๅนนีๅจะท าการสัมภาษณ์บบจาะลึก ซึไงป็นนวค าถามทีไ
ออกบบภาย฿ตຌกรอบการศึกษากีไยวกับกลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวมละกิดพลัง
การบอกตอ ดยสัมภาษณ์ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ จ านวน ๆ คน บงป็นหมวดผลิตภัณฑ์
ความงาม จ านวน ใ คน หมวดรຌานอาหารละการทองทีไยว จ านวน ใ คน ละนวค าถามพืไอ
ตຌองการศึกษาถึงพฤติกรรมการติดตามละทัศนคติละการยอมรับทีไมีตอการสืไอสารของผูຌทรง
อิทธิพล฿นลกออนเลน์ ดยสัมภาษณ์กลุมผูຌติดตาม จ านวน แโ คน บงป็นหมวดผลิตภัณฑ์ความ
งาม จ านวน ๆ คน หมวดรຌานอาหารละการทองทีไยว จ านวน ๆ คน มีการวิคราะห์ขຌอมูลดยน า
ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์มาตีความขຌอมูลพืไอสรุปรวมประดในส าคัญละตอบปัญหาน าวิจัย 
ดยน าขຌอมูลทีไเดຌจากการตีความมาขียนป็นรายงานสรุปผลการวิจัย ละน าสนอขຌอมูลชิง
พรรณนาดยบรรยายตามวัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

(1) ผลการวิจัย฿นสวนของกลยุทธ์การสืไอสารออนเลน์ของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มี
ผลตอกลุมผูຌติดตาม สามารถสรุปเดຌวา ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅ ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีพฤติกรรม
฿นการ฿ชຌสืไอออนเลน์ป็นประจ าทุกวันละชอบชร์ขຌอมูลตางโ รวมถึงขียนลารืไองราวตางโ ฿น
ชีวิตประจ าวัน ดยฉพาะอยางยิไง฿นรืไองของความสวยความงาม รຌานอาหารอรอยโ รวมเปถึง
สถานทีไทองทีไยวทีไนาสน฿จ จนท า฿หຌกิดการบอกตอของขຌอมูลหรือรืไองราวนัๅนโ อยางตอนืไอง฿น
ลกออนเลน์ ซึไงสามารถสืไอสารละสงตอขຌอมูลกันเดຌอยางรวดรใว ท า฿หຌกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลก
ออนเลน์หลานีๅป็นทีไรูຌจัก฿นวงกวຌางขึๅน จึงท า฿หຌมีกลุมผูຌติดตามผลงานมากขึๅนรืไอยโ ชนกัน จาก
ปกติทีไป็นพียงบุคคลทัไวเปทีไชอบขียนบันทึกรืไองราวบนลกออนเลน์จนกลายมาป็นผูຌทรง
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อิทธิพล฿นลกออนเลน์อยาง฿นปัจจุบันนีๅ ท า฿หຌมีการ฿ชຌสืไอออนเลน์หลากหลายมากยิไงขึๅน ซึไง
ปรับปลีไยนตามรูปบบของขຌอมูลทีไตຌองการน าสนอนัไนอง ฿นปัจจุบันสืไอออนเลน์ทีไ฿ชຌกันป็น
ประจ ามักจะป็น Facebook ซึไงกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มักจะ฿ชຌ Facebook ป็น
ศูนย์กลาง฿นการสืไอสารกับกลุมผูຌติดตาม นืไองจากวา Facebook ขຌาถึงกลุมผูຌติดตามเดຌมากทีไสุด 
สามารถพูดคุยตຌตอบเดຌทันทีละยังสามารถชืไอมยงกับสืไอออนเลน์อืไนโ เดຌอีกหลายชนิด ชน 
Instagram, YouTube ละ Twitter ซึไงสะดวกกับกลุมผูຌติดตาม฿นการติดตามขຌอมูลตางโ 

 

 
 

ภาพทีไ แ  การชร์บทความ฿นวใบเชต์ผานทางหนຌาฟนพจ 

หลงทีไมา๊  ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez่ใ.th], โ55่. 
 

จากรูป จะหในเดຌวาผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีการน าสนอนืๅอหา฿นรูปบบของ
บทความทีไน าสนอผานทางวใบเซต์สวนตัว ตนืไองจากวากลุมผูຌติดตามมักจะฝງาติดตามขาวสาร
รืไองราวตางโ ผานทาง Facebook ดังนัๅนผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์จึงตຌอง฿ชຌพืๅนทีไของ 
Facebook ฿นการกระจายขาวละสืไอสารกับกลุมผูຌติดตามดຌวยชนดียวกัน ละจะหในเดຌวาจาก
฿นหนຌาของ Facebook นัๅนเดຌมีการชร์นืๅอหาตอเปอีก ซึไงท า฿หຌกิดการบอกตอเปรืไอยโ ของตัว
นืๅอหานัๅนอง 

฿นการขียนบทความหรือการถายทอดรืไองราวรวมถึงการพูดคุยสืไอสารผานทางสืไอ
ออนเลน์ตางโ กับกลุมผูຌติดตามนัๅน ทางกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์นຌนการน าสนอนืๅอหา
฿นบบฉบับของตนอง ฿สความป็นตัวอง฿นการลารืไอง ดยเมเดຌมีการสรຌางตัวตนขึๅนมา฿หม฿น
ลกออนเลน์ ซึไงทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์กลาววาการป็นตัวของตัวอง฿นการพูดคุยหรือ



 

88 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 1 (January – April 2016) 

สืไอสารตางโ กับกลุมผูຌติดตามนัๅนจะท า฿หຌกิดความสนิทสนมละ฿กลຌชิดหมือนเดຌพูดคุยกับพืไอน 
การ฿ชຌภาษาจะนຌนทีไป็นตัวของตัวอง สืไอสารกันบบธรรมชาติ พืไองายตอการขຌา฿จ ท า฿หຌผูຌทีไ
ติดตามอานเมตຌองมาตีความ฿หม฿นภายหลัง ละรืไองทีไน ามาขียนนัๅนจะตຌองป็นรืไองทีไมีความรูຌ
ความชีไยวชาญละมีประสบการณ์ตรง  
 

 
 

ภาพทีไ โ  ตัวอยางการ฿ชຌภาษา 
หลงทีไมา๊  พีรญา ปງอมอาษา [wwwerkerkcom], โ55่. 

 

จากรูป ป็นการน าสนอการ฿ชຌผลิตภัณฑ์บบคราวโ ดย฿ชຌค าพูดทีไดูป็นกันองหมือน
พืไอนลาสูกันฟัง ละหในเดຌวาการ฿ชຌค าศัพท์หรือการสะกดค ายังคงถูกตຌองตามหลักเวยากรณ์ 
เมเดຌ฿ชຌภาษาชทหรือการสะกดค าทีไผิดหลักเวยากรณ์฿นการสืไอสารกับกลุมผูຌติดตาม  

ส าหรับผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์฿นหมวดผลิตภัณฑ์ความงาม มักจะตຌองมีการทดลอง
฿ชຌสินคຌาจริงกอนทีไจะมาขียนรีวิวถึงตัวสินคຌานัๅนโ ละส าหรับผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์฿น
หมวดของรຌานอาหารละการทองทีไยว กใจะตຌองมีการเปลองรับประทานอาหารของรຌานอาหาร
นัๅนโ มาลຌวหรือมีประสบการณ์฿นการทองทีไยว฿นสถานทีไนัๅนโ มาลຌวชนกัน ผูຌทรงอิทธิพล฿น
ลกออนเลน์จะตຌองหาขຌอมูล฿หຌมากพอ฿นการขียนรีวิวตละครัๅงพราะรายละอียดตางโ ทีไขียน
ลงเป฿นบทความนัๅนตຌองขียนลงรายละอียด฿หຌมากทีไสุด ดยค านึงถึงคนทีไขຌามาอานวาขาอยากรูຌ
อะเรจากบทความนัๅนบຌาง  



 

89 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

รูปบบ฿นการน าสนอนืๅอหาของกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์จากงานวิจัยชิๅนนีๅ
พบวา มีความตกตางกันลใกนຌอย ดังตารางดຌานลางนีๅ 
 

ตารางทีไ แ  รูปบบการน าสนอนืๅอหาของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ 
รูปบบการน าสนอ บทความ รูปภาพ คลิปวิดีอ 

Beauty Blogger       

Food & Travel Blogger     - 

 

จากตารางขຌางตຌนนีๅสดง฿หຌหในวา กลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์฿นหมวดผลิตภัณฑ์
ความงามมีการน าสนอนืๅอหา฿นรูปบบทีไหลากหลายกวา ดยมีการน าสนอบบคลิปวิดีอพิไม
ขຌามา นืไองจากวาการรีวิวสินคຌาหรือการสอนตงหนຌาผานทางคลิปวิดีอมักจะมีความนาสน฿จ
มากกวาภาพนิไงพราะสามารถหในถึงรายละอียดละขຌา฿จเดຌงายกวาการดูภาพนิไงนัไนอง ซึไงตาง
จากหมวดรຌานอาหารละการทองทีไยวทีไนิยมน าสนอนืๅอหาดຌวยรูปภาพละบทความ 
นืไองจากวาการถายภาพอาหารหรือสถานทีไทองทีไยวดຌวยมุมสวยโ พียงมุมดียวประกอบกับ
บทความทีไอธิบายถึงภาพถายนัๅนกใสามารถดึงดูด฿จ฿หຌกับกลุมผูຌติดตามเดຌลຌว  

รูปบบการสืไอสารทีไหลากหลายละการลือกน าสนอผานสืไอออนเลน์ทีไหมาะสม 
นอกจากจะท า฿หຌดึงดูดละกิดความนาสน฿จลຌว ยังท า฿หຌกิดการบอกตอเดຌชนกัน ผูຌทรงอิทธิพล
฿นลกออนเลน์กลาววาการสรຌางนืๅอหาทีไท า฿หຌ กิดการบอกตอนัๅนมักจะป็นนืๅอหาทีไก าลังป็น
กระสทีไคน฿หຌความสน฿จ อยางชนผลิตภัณฑ์ทีไออกมา฿หมหรือรຌานอาหารปຂด฿หม ป็นตຌน ซึไงผูຌ
ทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์นัๅนจะตຌองติดตามขาวสาร฿นรืไองนัๅนโ อยูป็นประจ าละป็นคนทีไมี
ความรูຌความชีไยวชาญจึงจะสามารถน ามาขียนอธิบาย฿หຌขຌอมูล฿นชิงลึกเดຌ  

จากผลการวิจัยทีไกีไยวกับการสรຌางรงจูง฿จนัๅน ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์เดຌมี
ความหในวาบทความหรือรืไองราวตางโ ทีไเดຌจัดท าผยพร฿นลกออนเลน์ มีสวนท า฿หຌกลุม
ผูຌติดตามคลຌอยตามละป็นสวนหนึไง฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาหรือบริการตางโ นืไองจากวา
ปัจจุบันผูຌบริภคตางหันมา฿หຌความชืไอ฿จกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มากกวาฆษณาจาก
ตราสินคຌา ตนืไองจากวากลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์เดຌมีการรวมงานกับตราสินคຌาดຌวย
ชนกัน ท า฿หຌตຌองวางตัว฿หຌคงความนาชืไอถือเวຌดยการซืไอสัตย์ตอผูຌบริภค เมกหกละเมกลาว
อຌางกินความป็นจริงละเมยัดยียดสินคຌาจนกินเป 
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ภาพทีไ ใ  การน าสนอนืๅอหาดຌวยรูปภาพพรຌอมค าอธิบาย 

หลงทีไมา๊  มงคล อภิสุทธิสาร [eatandtraveldiary], โ55่. 
 

จากภาพจะหในวา พียงครูปภาพดีไยวโ กใสามารถอธิบายถึงหตุการณ์ทีไเดຌพบจอมา
ทัๅงหมดเดຌ ละมีการบอกลาประสบการณ์อยางตรงเปตรงมาถึงขຌอดี-ขຌอสียของรຌานนัๅนโ ฿หຌผูຌทีไ
ติดตามเดຌพิจารณาละตัดสิน฿จดຌวยตัวองอีกครัๅง 

การสรຌางการมีสวนรวมกับกลุมผูຌติดตามนัๅน ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีการสืไอสารกับ
กลุมผูຌติดตามอยางตอนืไอง เมวาจะป็นการพูดคุยผานทาง Facebook, Email หรือการจัด
กิจกรรมรวมสนุกพืไอจกของรางวัล ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์บางทานมีความหในวาการจก
ของรางวัลหมือนป็นการตอบทนทีไกลุมผูຌติดตามเดຌ฿หຌความเวຌวาง฿จละติดตามผลงานกันมา
ตลอด ละส าหรับผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์บางทานหในวาการจกของรางวัลเมควรมีมาก
หรือบอยจนกินเป พราะอาจจะท า฿หຌผูຌทีไขຌามารวมสนุกนัๅนหวังของรางวัลมากกวาทีไจะขຌามา
พืไอติดตามผลงานจริงโ นัไนอง ตทัๅงนีๅการมีกิจกรรมกับทางกลุมผูຌติดตามนัๅนถือวาป็นรืไองทีไพึง
กระท าพราะป็นการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีละท า฿หຌกิดความสนิทสนมกันมากยิไงขึๅน 
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ภาพทีไ ไ  การจัดกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์ทีไเมมีสปอนซอร์ 
หลงทีไมา๊  ชนกกานต์ วีรคติธรรม [tuniez่ใ.th], โ55่. 
 

จากภาพ ป็นการสรຌางการมีสวนรวมกับผูຌติดตามดยการจกของรางวัล ซึไงป็นของ
รางวัลทีไทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์จัดหามาพืไอตอบทนกลุมผูຌติดตามทีไติดตามผลงานกัน
มาอยางตอนืไอง  
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ภาพทีไ 5 การจัดกิจกรรมสรຌางความสัมพันธ์ทีไมีสปอนซอร์ 
หลงทีไมา๊  อนุสร ตันจริญ [KinKaTiew], โ55่. 
 

จากภาพดຌานบนนีๅ ป็นการสรຌางการมีสวนรวมดยจัดกิจกรรมทางการตลาดทีไมี
สปอนซอร์฿หຌการสนับสนุนของรางวัล ดย฿หຌกลุมผูຌติดตามขຌามารวมสนุก฿นการท ากิจกรรมผาน
ทางสืไอออนเลน์พืไอป็นการประชาสัมพันธ์ตัวสินคຌาละกิดการบอกตอ  

มืไอผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์เดຌขຌามามีบทบาททางการตลาด฿หຌกับตราสินคຌาตางโ 
ท า฿หຌการน าสนอนืๅอหานัๅนตกตางเปจากดิม ดังตารางดຌานลางนีๅ 
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ตารางทีไ โ  ความตกตางของการน าสนอนืๅอหาทีไมีสปอนซอร์ละเมมีสปอนซอร์ 
การจัดท า
นืๅอหา 

เมมีสปอนซอร์ มีสปอนซอร์ 

Beauty 

Blogger 

 มีการระบุชัดจนวาซืๅอ
สินคຌามาอง 

 ขียนรีวิวจาก
ประสบการณ์ทีไตนอง
เดຌทดลอง฿ชຌสินคຌา 

 เมเดຌนຌนรายละอียด
฿นรืไองของสวนผสม
หรือปริมาณของสินคຌา
มากนัก 

 

 มีการระบุชัดจนวามี
สปอนซอร์ 

 มีการก าหนดการทดลอง฿ชຌ
สินคຌากอนขียนรีวิวอยางนຌอย 
3 สัปดาห์ 

 มีพิไมติมรายละอียดของ
สินคຌา ชนสวนผสมุ ปริมาณ
สินคຌาุ จุดดนของสินคຌาุ ราคา
ุ สถานทีไซืๅอ 

 ขียนตามความจริง ทาง
สปอนซอร์เมสามารถบังคับ฿หຌ
ขียนเดຌ 

Food & 

Travel 

Blogger 

 มีการระบุชัดจนวาเดຌ
฿ชຌบริการดຌวยตนอง 

 ขียนตาม
ประสบการณ์ทีไเดຌพบ
จอมา  

 นะน าจุดดนทีไขึๅนชืไอ
ของสถานทีไนัๅนโ ละ
มีการกลาวถึงจุดดຌอย
ของสถานทีไนัๅนชนกัน 

 มีการระบุชัดจนวามี
สปอนซอร์ 

 ขียนตามประสบการณ์ทีไเดຌพบ
จอมา  

 พิไมติมรายละอียด฿นสวนของ
จุดดนทีไรຌานคຌาตຌองการ฿หຌ
น าสนอ ชนวัตถุดิบทีไน ามา฿ชຌ 
หรือมนูอาหารนะน า ป็นตຌน 

 

จากตารางขຌางบนนีๅจะหในเดຌวาการขียนรีวิวสินคຌาหรือรຌานอาหารรวมเปถึงสถานทีไ
ทองทีไยวตางโ หากวามีการฆษณาขຌามากีไยวขຌองมักจะมีรายละอียดพิไมมากขึๅน฿นสวนของ
ขຌอมูล฿นตัวผลิตภัณฑ์หรือสถานทีไ ตดยรวมลຌวการขียนหรือการ฿ชຌค าพูดมักจะป็นการ
น าสนอทีไป็นสเตล์ของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์นัๅนอง ทัๅงค าพูดละความคิดหในถูกก าหนด
ดยผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ ดยทีไสปอนซอร์เมสามารถบังคับ฿หຌขียนสรรพคุณกินจริงจาก
ทีไผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์เดຌทดลอง฿ชຌสินคຌาเดຌ ละ฿นบทความมักจะมีการระบุชัดจนวา
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บทความนีๅหรือรีวิวสินคຌานีๅมีสปอนซอร์สนับสนุนหรือเดຌรับชิญ฿หຌเปทดลองสินคຌาพืไอการฆษณา 
ซึไงการระบุ฿หຌชัดจนบบนีๅท า฿หຌกลุมผูຌติดตามตຌอง฿ชຌวิจารณญาณสวนตัว฿นการตัดสิน฿จ ตยังท า
฿หຌความนาชืไอถือของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ยังคงนาชืไอถืออยูพราะมีความชัดจน฿หຌกับ
กลุมผูຌติดตาม 

(2) ผลการวิจัย฿นสวนของพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของผูຌติดตามทีไติดตามกลุมผูຌทรง
อิทธิพล฿นลกออนเลน์ สามารถสรุปเดຌวา จากผลการวิจัยพบวากลุมผูຌติดตามมีพฤติกรรมการ฿ชຌ
งานอินทอร์นใตอยางสมไ าสมอละมีการคຌนควຌาหาขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอตนอง฿นการลือกซืๅอ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการตางโ ดยลือกทีไจะรับขຌอมูลจากกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไตนอง
ชืไนชอบละ฿หຌความสน฿จ฿นรูปบบการน าสนอของบุคคลนัๅนโ ละผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์
มักจะป็นบุคคลทีไมีความชีไยวชาญ฿นรืไองนัๅนโ ป็นอยางดีท า฿หຌกิดความนาชืไอถือรวมเปถึง
ขຌอมูลทีไทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์น าสนอนัๅนมีรายละอียดครบถຌวน ท า฿หຌงายตอการ
ตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌามากขึๅน ซึไงชองทางหลัก฿นการติดตามนัๅนสวน฿หญมักจะป็น Facebook 

พราะขຌาถึงเดຌสะดวกละ฿ชຌงานอยูป็นประจ า การลือกติดตามผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์นัๅน 
กลุมผูຌติดตามมักจะลือกติดตามคนทีไน าสนอนืๅอหาอยางจริง฿จ มีการอธิบายนืๅอรืไองอยาง
ละอียด นาสน฿จ ละสามารถจับตຌองเดຌ ส าหรับรูปบบ฿นการน าสนอขຌอมูลทีไทางกลุมผูຌติดตาม
฿หຌความสน฿จป็นพิศษนัๅน สวน฿หญจะป็นรูปภาพละบทความมากกวาคลิปวิดีอ นืไองจากวา
รูปภาพสรຌางรงดึงดูดละดูนาสน฿จกวา สวนผูຌติดตามบางทาน฿หຌความสน฿จกับคลิปวิดีอดย
ขึๅนอยูกับนืๅอหาทีไน าสนอ อยางชนการสอนตงหนຌา ซึไงสามารถดูจากคลิปวิดีอลຌวขຌา฿จงาย
กวาการดูจากภาพนิไงนัไนอง 

ผูຌติดตามบางทานคยมีสวนรวมกับกิจกรรมทีไทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์จัดขึๅน 
อยางชน การรวมลนกมส์พืไอชิงรางวัล การขຌารวมกิจกรรม Workshop หรือรวมพูดคุยสดง
ความคิดหใน ซึไงทางกลุมผูຌติดตามกลาววาการทีไมีกิจกรรมรวมกันหรือมีการพูดคุยกันอยาง
สมไ าสมอป็นสิไงทีไควรกระท าพราะป็นการสรຌางความสัมพันธ์ระหวางกลุมผูຌติดตามกับตัวผูຌทรง
อิทธิพล฿นลกออนเลน์อง ท า฿หຌผูຌติดตามรูຌสึกวา฿กลຌชิดสนิทสนมกันมากยิไงขึๅน หมือนเดຌพูดคุย
กับพืไอนทีไชอบ฿นสิไงดียวกัน ป็นสวนหนึไงทีไท า฿หຌกิดความชืไอ฿จละเวຌวาง฿จ฿นตัวผูຌทรงอิทธิพล
฿นลกออนเลน์ ซึไงท า฿หຌมีผล฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาหรือบริการของกลุมผูຌติดตาม ส าหรับ
ผูຌติดตามบางทานอาจจะเมเดຌมีสวนรวมกับผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มากนัก พียงพราะค
ตຌองการติดตามขาวสาร฿หมโ หรือขຌามาหาขຌอมูลสนับสนุน฿นการลือกซืๅอสินคຌา ซึไงกใสามารถ
กลาวเดຌวาผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีสวนสรຌางรงจูง฿จ฿นการลือกซืๅอสินคຌาเดຌชนกัน  

มืไอผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีผลตอการตัดสิน฿จ฿นการลือกซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคท า
฿หຌตราสินคຌาตางโ ฿หຌความสน฿จละริไม฿หຌผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ขຌามีบทบาท฿นการชวย
ประชาสัมพันธ์ตัวสินคຌาหรือบริการตางโ ท า฿หຌกลุมผูຌติดตามบางทานมองวาความนาชืไอถือ฿นตัว
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ของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์อาจจะลดนຌอยลงเป ตกใยังชืไอ฿จอยูนืไองจากวาตัวผูຌทรงอิทธิพล
฿นลกออนเลน์มีความปรง฿สละจริง฿จ฿นการน าสนอนืๅอหา ขຌอมูลทีไน ามาบอกกลาวนัๅนยัง
สามารถน ามาประกอบ฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาเดຌ กลุมผูຌติดตามองกใยัง฿ชຌวิจารณญาณของ
ตัวองป็นหลัก฿นการตัดสิน฿จ ตมืไอผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีการน าสนอนืๅอหา฿นชิง
พาณิชย์มากกินเป หรือเมซืไอสัตย์฿นการจัดท านืๅอหานัๅนนืไองจากเดຌรับผลตอบทนจากทาง
สปอนซอร์ กลุมผูຌติดตามกใจะเมชืไอถือ฿นตัวผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์นัๅนอีกตอเป พราะวา
กลุมผูຌติดตามสวน฿หญตຌองการขຌอมูลทีไป็นขຌอทใจจริง ป็นประสบการณ์จริงจากกลุมผูຌทรงอิทธิพล
฿นลกออนเลน์พราะนาชืไอถือมากกวาฆษณาของตราสินคຌาทีไนຌนสนอขายสินคຌาอยางดียว 

(3) ผลกระทบทีไมีตอทัศนคติของกลุมผูຌติดตาม สามารถสรุปเดຌวา จากผลการวิจัย
ผูຌติดตามสวน฿หญมีการคลຌอยตามมืไอเดຌอานรีวิวจากทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ ซึไงกลุมผูຌ
ทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ มักจะน าสนอนืๅอหาทีไก าลังมารงหรือป็นรืไองราวทีไ฿หมทีไหลายโ 
คน฿หຌความสน฿จดยหลังจากทีไนืๅอหาหลานัๅนเดຌริไมผยพรออกเปทางสืไอออนเลน์ตางโ ทีไป็น
ชองทางการสืไอสารของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ กใจะริไมกิดป็นกระสการบอกตอของกลุม
ผูຌติดตามซึไงสามารถชร์ขຌอมูลตอโ กันเปเดຌอยางงายดายดยผานทางสืไอออนเลน์หลักทีไผูຌทรง
อิทธิพล฿นลกออนเลน์ลือก฿ชຌอยาง Facebook ทีไมีกลุมผูຌติดตามอยูป็นจ านวนมาก ละดຌวย
นืๅอหาทีไมีความดึงดูดความสน฿จท า฿หຌกลุมผูຌติดตามกิดความคลຌอยตามละมีการอยากทดลอง฿ชຌ
สินคຌากิดขึๅน ตัวอยางชนการรีวิวรຌานอาหารปຂด฿หมละก าลังมีปรมชัไนทีไนาสน฿จ รวมเปถึง
มนูทีไทางรຌานน าสนอวาป็นมนูดใดละเมหมือน฿คร ยิไงท า฿หຌกลุมผูຌติดตามกิดความสน฿จละ
ตามเปลองชิมกันอยางหนานนจนท า฿หຌกระสของรຌานคຌานัๅนรงขึๅนมา หรือการรีวิวนะน า
สินคຌาทีไ พิไงปຂดตัวละมีวางจ าหนายเดຌเมนาน ท า฿หຌกลุมผูຌติดตามพากันเปซืๅอมา฿ชຌจน
กิดปรากฎการณ์สินคຌาขาดตลาด หรือสินคຌาบางชนิดทีไมีวางขายฉพาะ฿นตางประทศกใยังท า฿หຌ
กิดการสัไงซืๅอผานทางวใบเซต์ออนเลน์อีกชนกัน สามารถกลาวเดຌวาสิไงหลานีๅป็นผลมาจาก
อิทธิพลการสืไอสารของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์นัไนอง 

ผนภาพดຌานลางสดง฿หຌหในถึงพฤติกรรมของกลุมผูຌติดตามทีไกิดขึๅนหลังจากเดຌรับขຌอมูล
จากทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ 
 

 
 

ภาพทีไ 6  พฤติกรรมของกลุมผูຌติดตามทีไกิดขึๅนหลังจากเดຌรับขຌอมูลจากทางผูຌทรงอิทธิพล 
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มืไอเดຌมีการทดลอง฿ชຌสินคຌาหรือบริการนัๅนโ ลຌวกิดความพึงพอ฿จกใจะกอ฿หຌกิดการ
บอกตอเปอีกรืไอยโ ละ฿นทางกลับกันหากผลลัพธ์ทีไเดຌเมป็นทีไพอ฿จ การบอกตอกใจะกิดขึๅน
ชนกัน ตจะป็นการบอกตอ฿นชิงลบนัไนอง      
 

อภิปรายผลการวิจัย 

(1) จากการศึกษากีไยวกับรูปบบการสืไอสารออนเลน์ของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไ
มีตอกลุมผูຌติดตาม สดง฿หຌหในวากลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีการ฿ชຌกลยุทธ์฿นการสืไอสาร
กับกลุมผูຌติดตามดยลือก฿ชຌสืไอออนเลน์หลากหลายชนิด  พืไอ฿หຌหมาะสมกับขຌอมูลทีไน าสนอ
ละ฿หຌกลุมผูຌติดตามเดຌลือกชองทางการสืไอสารทีไหมาะสมกับตนองเดຌมากขึๅน  

ขัๅนตอนการสืไอสารของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์นัๅน จะท าการลือกชองทางการ
สืไอสารทีไขຌาถึงกลุมผูຌติดตามมากทีไสุด ดย฿หຌหมาะสมกับนืๅอหาทีไจะน าสนอ ซึไงสามารถอธิบาย
เดຌตามผนภาพดຌานลางนีๅ 
 

 
 

ภาพทีไ ็  รูปบบการสืไอสารทีไเดຌจากผลการวิจัย 

 

จากผนภาพสดง฿หຌหในวาบบจ าลองการสืไอสารเดຌปลีไยนปลงเปจากดิม ซึไง
ปรับปลีไยนตามยุคสมัยละความหมาะสมของการสืไอสาร฿นชวงวลานัๅนโ ตางจากบบจ าลอง
การสืไอสารบบดิมทีไมีการจัดท าขຌอมูลกอนทีไจะลือกชองทางการสืไอสาร ดังผนภาพดຌานลาง 
 

 
 

ภาพทีไ ่  บบจ าลองการสืไอสารของบอร์ล ิBerlo) 
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ซึไงมืไอปรียบทียบกับการสืไอสาร฿นยุคกอน ชองทางการสืไอสารกใจะป็นสืไอทรทัศน์ วิทยุ 
หรือสืไอสิไงพิมพ์ตางโ ทัๅงนีๅกใขึๅนอยูกับรูปบบของนืๅอหาทีไจัดท าขึๅนมาวาหมาะกับการน าสนอ฿น
ชองทางเหนนัไนอง ฿นบางครัๅงจะหในวามีการท าสืไอออกมา฿นทุกรูปบบ เมวาจะป็นฆษณาทาง
ทรทัศน์ ละสปอตฆษณาทางวิทยุ รวมเปถึงการตีพิมพ์฿นรูปบบตางโ  ซึไงป็นการ฿ชຌสืไอบบ
กระจาย฿นทุกชองทางซึไง฿ชຌงบประมาณสูงมาก ละยังเมสามารถจาะลึกลงเปทีไกลุมปງาหมาย
เดຌมากนัก ตางจากการสืไอสารของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์฿นยุคปัจจุบัน ทีไมีการลือกชองทาง
การสืไอสาร฿หຌหมาะสมละจัดท านืๅอหาทีไมีความนาสน฿จ น าสนอออกมา฿หຌกับกลุมผูຌติดตามเดຌ
อยางตรงกลุมปງาหมายทีไวางเวຌ ละยังท า฿หຌกิดการบอกตอโ กันเปของกลุมผูຌติดตาม ท า฿หຌเม
ตຌอง฿ชຌงบประมาณมากหมือนสมัยกอน พียงคสรຌางนืๅอหาทีไมีคุณภาพละลือกชองทางการ
สืไอสารทีไหมาะสมกใถือวาประสบความส ารใจ฿นการสืไอสารลຌวนัไนอง ซึไงสอดคลຌองกับนวคิด
กีไยวกับการท าการตลาดดย฿ชຌนืๅอหา ิContent Marketing) ณัฐพล ฿ยเพรจน์ ิโ55็ี ทีไ
กลาวถึงการสรຌางนืๅอหาทีไดีนัๅนจะตຌองมีการสรຌางสรรค์ทีไตรงความตຌองการของกลุมปງาหมาย เม
ยิไนยຌอมีวัตถุประสงค์ชัดจน เมนຌนการขายของจนกินเป การ฿ชຌชืไอรืไองทีไสามารถคຌนหาเดຌงาย 
น าสนอขຌอมูลทีไป็นประยชน์ละความบันทิง ฿ชຌภาษาทีไถูกตຌอง ละสามารถท า฿หຌกิดการ
ตຌตอบจากทางกลุมปງาหมายเดຌ ชนการรวมกิจกรรม การพูดคุยสอบถามขຌอมูลพิไมติม ป็นตຌน 
ละจากผลการวิจัยจะหในเดຌวากลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์สามารถท าสรຌางการรับรูຌตอตรา
สินคຌา สรຌางความจงรักภักดีตอตราสินคຌา สรຌางการมีสวนรวมละสามารถกระตุຌนยอดขายเดຌป็น
อยางดี ดยการจัดท านืๅอหาสามารถลือกผยพรผานสืไอออนเลน์เดຌหลายชนิด ซึไงจากการวิจัย
ชิๅนนีๅจะหในเดຌวามีการลือก฿ชຌสืไอออนเลน์ตางโ กันเปตามความหมาะสม ดังนัๅนจึงจะหในเดຌวาผูຌ
ทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์หนึไงคนมีการ฿ชຌสืไอออนเลน์มากกวาหนึไงชนิด฿นการสรຌางสรรค์ผลงาน
ออกมา ทัๅงนีๅพืไอตอบสนองความตຌองการของกลุมผูຌติดตามนัไนอง ตัวอยางชน คลิปวิดีอจะ
น าสนอผานทางสืไอออนเลน์อยาง YouTube นืไองจากวานืๅอหาทีไผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์
ตຌองการน าสนอนัๅนหมาะสมทีไจะท า฿นรูปบบของคลิปวิดีอมากกวารูปบบอืไนโ พราะท า฿หຌ
กลุมผูຌติดตามขຌา฿จงายละสามารถท าตามเดຌนัไนอง 
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ภาพทีไ ้  การน าสนอนืๅอหา฿นรูปบบคลิปวิดีอ 

หลงทีไมา๊  พีรญา ปງอมอาษา [wwwerkerkcom], โ55่. 
 

ถຌาป็นรูปภาพมักจะนิยม฿ชຌกับสืไอออนเลน์อยาง Instagram มักจะป็นการสืไอสารดຌวย
รูปภาพทีไตຌองการสืไอสาร฿หຌจบภาย฿นภาพดียว เมตຌองมีการอธิบายมากนัก ดย฿นภาพนัๅนอาจจะ
สดง฿หຌหในวามีสินคຌาออก฿หมนาสน฿จ หรือพียงรูปอาหารมนูจานดใดพียงจานดียวของ
รຌานอาหารกใสามารถท า฿หຌกลุมผูຌติดตาม฿หຌความสน฿จเดຌลຌว 

  

 
ภาพทีไ แเ  การสืไอสารดຌวยรูปภาพผานทาง Instagram 

หลงทีไมา๊  สุอารี ทรรศนกุลพันธ์ [Kirarista], โ55่. 
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การสงขຌอความสัๅนโ พืไอจຌงขาวหรือบอกกลาวขຌอความสัๅนโ ผานทาง Twitter มักจะ฿ชຌ
฿นการประชาสัมพันธ์ขาวสัๅนโ ป็นการสงขาวหรือขຌอความทักทายทัไวโ เป ทีไสามารถตຌตอบ
พูดคุยกันเดຌอยางรวดรใว 

 

 
 

ภาพทีไ แแ  รูปบบการสืไอสารผานทาง Twitter 

หลงทีไมา๊  พรีญา ปງอมอาษา [erk_erk], โ55่. 
 

จะหในเดຌวาสืไอออนเลน์ทีไทางกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์น ามา฿ชຌนัๅน รียกเดຌวา
ครอบคลุมละขຌาถึงความตຌองการของกลุมผูຌติดตาม เมวาจะป็นนืๅอหา฿นรูปบบเหนกใตาม ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยรืไอง รูปบบการสืไอสารการตลาดของบิวตีๅ บลใอกกอร์บนสังคมออนเลน์  
(ขนิษฐา สุขสบาย ๊ โ555ี ทีไผลการวิจัยเดຌกลาววา บิวตีๅ บลใอกกอร์มีวิธีการสืไอสาร฿นรูปบบการ
สืไอสารป็นภาษาทีไขຌา฿จงาย นຌนการพูดคุยบบป็นกันอง มีการลารืไองราวทีไป็นประสบการณ์
ตรงของตนองอาจมีการ฿ชຌภาพหรือคลิปวิดีอป็นสวนประกอบ ทีไส าคัญคือมีการน าครืไองมือการ
สืไอสารการตลาดมา฿ชຌประกอบรวมดຌวย฿นการสืไอสาร ละมีกลยุทธ์หลัก฿นการติดตอสืไอสารบน
สังคมออนเลน์ ดยการ฿ชຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ ทีไมีครืไองมือการสืไอสารอยาง
หลากหลาย เมวาจะป็นการปຂดอกาสรับฟังความคิดหในจากฟนพจหรือผูຌติดตามผลงาน การ
รวมกิจกรรมนอกสถานทีไ การบอกตอบบปากตอปากละการนะน าพูดคุยกีไยวกับความสวย
ความงาม฿นชองทางการสืไอสารบนสังคมออนเลน์อยางตอนืไอง อีกทัๅงการตลาดบบเวรัสทีไ฿ชຌ
ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีการสืไอสารบนอินทอร์นใตป็นตัวกระจายขาวสาร฿หຌกลุมปງาหมาย
รับทราบละการกระจายขาวสารเปอยางรวดรใวยิไงขึๅน  

(2) จากผลการวิจัยสามารถตอบปัญหาน าวิจัย฿นรืไองพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของ
ผูຌติดตามเดຌวา กลุมผูຌติดตามมีการลือกปຂดรับสืไอฉพาะรืไองทีไตนอง฿หຌความสน฿จซึไงสามารถ
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คຌนควຌาเดຌองจากอินทอร์นใต ดยมีการคຌนหาจากรืไองทีไตຌองการอยากรูຌละเดຌศึกษา฿น
รายละอียดของรืไองนัๅนโ จากนืๅอหาทีไผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์เดຌจัดท าเวຌ ซึไงกลุมผูຌติดตาม
฿นงานวิจัยชิๅนนีๅลือกทีไจะปຂดรับขຌอมูลจากกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มากกวาปຂดรับสืไอ
ดยตรงจากตราสินคຌา ซึไงสอดคลຌองกับทฤษฎีการปຂดรับขาวสารทีไเดຌกลาวเวຌวา กระบวนการลือก
รับขาวสารหรือปຂดรับขาวสารปรียบสมือนครืไองกรองขาวสาร฿นการรับรูຌของมนุษย์ ซึไงมี
ขัๅนตอน฿นการลือกปຂดรับ ไ ขัๅนตอนดຌวยกัน ิKlapper, J.T., แ้ๆเ, แ้-โ5ี ดยกลุมผูຌติดตามมี
การลือกปຂดรับฉพาะสิไงทีไตนองก าลัง฿หຌความสน฿จทานัๅน ิSelective Attention) พืไอตຌองการ
ป็นขຌอมูลพิไมติมส าหรับสนับสนุนความคิดหในของตนองหรือชวย฿นการตัดสิน฿จ ละลือกทีไจะ
รับฟังจากบุคคลทีไตนอง฿หຌความชืไอ฿จละชืไนชอบ฿นรูปบบการน าสนอของบุคคลนัๅน 
ิSelective Exposure) ซึไงหลังจากทีไกลุมผูຌติดตามลือกปຂดรับสืไอจากทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลก
ออนเลน์ลຌวนัๅนกใจะมีการ฿ชຌวิจารณญาณของตนอง฿นการตัดสิน฿จอีกครัๅงหนึไง ซึไงอยู฿น
กระบวนการของการลือกรับรูຌละตีความหมาย ิSelective Perception and Interpretation) 

ละมีการลือกทีไจะจดจ า฿นสิไงทีไตนองสน฿จพืไอน าเป฿ชຌป็นประยชน์ตอเป ิSelective 

Retention) ซึไงกลุมผูຌติดตามเดຌ฿หຌหตุผลวากลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีความจริง฿จละ
นาชืไอถือมากกวาพราะมีการน าสนอขຌอมูลทัๅง฿นงบวกละงลบ ซึไงความนาชืไอถือ฿นตัวผูຌทรง
อิทธิพล฿นลกออนเลน์นัๅนกิดขึๅนมาจากการทีไป็นตัวของตัวอง น าสนอนืๅอหาทีไตรงเปตรงมา
ละเมมีนัยยะอบฝงมาตัๅงตตຌน ท า฿หຌผูຌทีไติดตามผลงาน฿หຌความเวຌวาง฿จละชืไอ฿จ฿นค าพูด
ของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ ซึไงตกตางจากการฆษณาชวนชืไอของตราสินคຌาทีไนิยมบอกต
ขຌอดีของตนองทานัๅน 

จะหในเดຌวาพฤติกรรมของกลุมผูຌติดตามนัๅนสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับพฤติกรรมผูຌบริภค 
ิConsumer Behavior) ป็นการสดงออกของตละบุคคลทีไกีไยวขຌองดยตรงกับการ฿ชຌสินคຌา
ละบริการทางศรษฐกิจ รวมทัๅงกระบวนการ฿นการตัดสิน฿จทีไมีผลตอการสดงออก ิด ารงศักดิ์  
ชัยสนิท โ5ใ่, น.่ๆี ซึไง฿นสวนของกระบวนการตัดสิน฿จของผูຌซืๅอ ิDecision Process) ผูຌบริภค
จะผานขัๅนตอนตางโ 5 ขัๅนตอน ิสนธยา คงฤทธิ์ โ5ไไ , น.แแ่ี ซึไงมีขัๅนตอนของการรับรูຌปัญหา 
ิProblem Recognition) อยางชนตຌองการทีไจะหาขຌอมูลของสินคຌา กใมีการคຌนควຌาหาขຌอมูล
กีไยวกับสิไงทีไตนองอยากรูຌ ิInformation Search) ซึไงกใจะป็นขຌอมูลจากกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลก
ออนเลน์ ละมืไอเดຌอานรีวิวจากทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์กใจะน าขຌอมูลมาวิคราะห์
ปรียบทียบอีกครัๅงหนึไงกอนทีไจะตัดสิน฿จ ิEvaluation Alternative Solution) ละ฿นทีไสุดกใ
ตัดสิน฿จลือก฿นสิไงทีไตนองหมาะสม อาจจะดຌวยราคาละคุณภาพ หรือดຌวยปัจจัยอืไนโ ของ
ผูຌบริภคนัๅนโ ิDeciding on the Appropriate Solution) มืไอภายหลังจากเดຌทดลองซืๅอมา฿ชຌ
ลຌวกใจะมีการประมินผลอีกครัๅงหนึไง ิPost Purchase Evaluation) วาสินคຌานีๅหมาะกับตนอง
หรือเม เดຌรับประยชน์อยางทีไคาดหวังเวຌหรือเม ดังนัๅนจึงสรุปเดຌวาการรีวิวสินคຌาหรือบริการตางโ 
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ของกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีผลตอรงจูง฿จ฿นการลือกซืๅอสินคຌาของกลุมผูຌติดตาม ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยรืไอง ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์กับพลังการบอกตอ  (ณัฎฐา อุยมานะ
ชัย, โ55ๆี ทีไผลการวิจัยเดຌกลาววาผูຌบริภค฿หຌความส าคัญกับขຌอมูลทีไเดຌรับจากบุคคลทีไนาชืไอถือ
฿นลกออนเลน์กอนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาละบริการมากขึๅน ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์จึง
กลายป็นครืไองมือการตลาดทีไตราสินคຌาตຌองสวงหาพืไอ฿ชຌป็นสืไอกลาง฿นการติดตอกับผูຌบริภค 
ผูຌทรงอิทธิพล฿นสืไอออนเลน์ควรมีความชีไยวชาญ฿นดຌาน฿ดกใตามทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จของ
ผูຌบริภค ละสามารถป็นตัวทนของผลิตภัณฑ์เดຌ ละควรมีขຌอมูลมากพอทีไสามารถอธิบาย
ขຌอมูล฿หຌผูຌบริภครูຌจักตราสินคຌา ดยผูຌทรงอิทธิพลควรสรຌางรืไองราว฿หຌผูຌบริภคคลຌอยตามจนชืไอ฿จ
ผูຌทรงอิทธิพล ละทีไส าคัญทีไสุดคือ ผูຌทรงอิทธิพลควรป็นบุคคลทีไมีความนาชืไอถือละมีอ านาจ฿น
การชักจูง฿จ฿หຌผูຌบริภคคลຌอยตามดຌานทัศนคติละพฤติกรรม ละยังสอดคลຌองกับงานวิจัยรืไอง 
การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตกีไยวกับมนูอาหารละรຌานอาหารผานวใบเซต์ทีไมีนืๅอหาสืไอ

ทีไผูຌบริภคสรຌางอง  (วนัสนันท์ รมพธิ์, 2557ี ดยผลการวิจัยชีๅ฿หຌหในวา พฤติกรรมการสวงหา
ขຌอมูลจากวใบเซต์ทีไมีนืๅอหาสืไอทีไผูຌบริภคสรຌางองกีไยวกับมนูอาหารละรຌานอาหารมีผลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอละสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต ซึไงสามารถท า฿หຌกิดการคลຌอยตามเดຌ
ชนกัน   

(3) จากผลการวิจัยสามารถตอบปัญหาน าวิจัยกีไยวกับผลกระทบของผูຌทรงอิทธิพล฿นลก
ออนเลน์ทีไมีตอกลุมผูຌติดตามเดຌวา ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีรงจูง฿จ฿หຌกิดการตัดสิ น฿จ฿น
การลือกซืๅอสินคຌาหรือบริการนัๅนโ ดยสังกตเดຌจากพฤติกรรมของกลุมผูຌติดตามทีไมักจะตัดสิน฿จ
หรือ฿หຌความสน฿จกับสินคຌาหรือบริการทีไผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์เดຌกลาวถึงมากกวาสินคຌา
หรือบริการทีไเมคยกลาวถึง ละมีพฤติกรรมลอกลียนบบดยการตามเปทานอาหารหรือตามเป
ซืๅอสินคຌาชนิดดียวกัน การทีไผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์สามารถชักจูงหรือนຌมนຌาวจิต฿จกลุม
ผูຌติดตามเดຌนัๅนป็นพราะการขຌา฿จ฿นความตຌองการของกลุมคนทีไมีความสน฿จ฿นรืไองดียวกัน 
ป็นบุคคลทีไมีความชีไยวชาญละรูຌจริง฿นรืไองนัๅนโ  ซึไงสามารถสรຌาง Trust ละ Creditability 

฿หຌกับกลุมผูຌติดตามเดຌ การน าสนอนืๅอหาจึงมีความนาสน฿จละมีขຌอมูลทีไครบถຌวน รวมเปถึงการ
มีประสบการณ์จริง฿นตัวสินคຌาหรือบริการนัๅนโ ท า฿หຌกิดความนาชืไอถือละมีความซืไอสัตย์ตอ
ตนองละกลุมผูຌติดตาม ดังนัๅนจึงหในเดຌวากลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์สามารถชักจูงหรือ
นຌมนຌาวจิต฿จของผูຌบริภคเดຌนัไนอง ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับการตลาดออนเลน์ชิงอิทธิพล 
ิInfluencer Marketing) ซึไงตราสินคຌาหันมา฿หຌความส าคัญกับผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์กัน
มากขึๅนนืไองจากวาผูຌบริภค฿หຌความสน฿จละชืไอถือ฿นตัวผูຌทรงอิทธิพล ท า฿หຌตราสินคຌาตางหันมา
พึไงพาผูຌทรงอิทธิพล฿นการประชาสัมพันธ์สินคຌาพืไอทีไจะขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌตรงจุด ดยการ
ลือกผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์฿หຌหมาะกับสินคຌาหรือบริการนัๅน จะตຌองลือก฿หຌหมาะสมกับ
ภาพลักษณ์ของตราสินคຌา  ละการทีไมีผูຌติดตามยอะนัๅนอาจจะเมเดຌปลวาจะเดຌผลตอบรับทีไดี 
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พราะผูຌติดตามบางคนอาจจะขຌามาพืไอลาของรางวัลละเมเดຌสน฿จ฿นนืๅอหาทีไจัดท าขึๅนมานัไนอง 
ดังนัๅน การพิจารณาผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์พืไอมารวมงานนัๅนสามารถดูเดຌจากการสรຌางการมี
สวนรวมกับกลุมผูຌติดตาม หากมีการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีตอกันอยางสมไ าสมอ สดง฿หຌหในวาผูຌ
ทรงอิทธิพลนัๅนเดຌรับความเวຌวาง฿จจากกลุมผูຌติดตามลຌวนัไนอง กลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์
นัๅนมักจะมีครือขายของตนองอยูลຌวละยังสามารถสรຌางกระส฿หຌกิดการบอกตอเดຌอีกดຌวย ซึไง
ตรงกับผลของงานวิจัยทีไกีไยวขຌองรืไอง Beauty Blogger : ผูຌทรงอิทธิพลดຌานความงามบนลก
ออนเลน์  (นิตนา ฐานิตธนกร ละ ปรัศนียากรณ์ สายปຂมปง , โ55ไี ทีไมีผลการวิจัยวา 
การตลาดความสวยความงามผานบิวตีๅ บลใอกกอร์เดຌรับความนิยมจากนักการตลาดละธุรกิจ
ตางโ มากขึๅน นืไองจากป็นการท าการตลาดทีไตຌนทุนตไ าตมีประสิทธิภาพ ยอดขายครืไองส าอาง
หลายบรนด์ทีไพิไมขึๅนมีผลมาจากผูຌคน฿นครือขายชุมชนออนเลน์ทีไติดตามอานบลใอกทีไป็นกระส
ละซืๅอมา฿ชຌตามพืไอนโ ทีไอยู฿นชุมชนดังกลาว นอกจากนีๅ บิวตีๅ บลใอกกอร์มักจะป็นผูຌบริภค
สินคຌาละบริการทางดຌานความงามดยตรงละเดຌน าประสบการณ์ทีไเดຌจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์มา
ขียนสดงความคิดหในหรือบอกลารืไองราวกีไยวกับตัวผลิตภัณฑ์ผานบลใอก จึงมีผูຌอาน฿หຌความ
สน฿จละติดตามอานนืๅอหาจ านวนมาก พราะผูຌคนสวน฿หญมีนวนຌมทีไจะชืไอผูຌบริภคดຌวย
กันองมากกวาชืไอขຌอมูลหรือนืๅอหาการฆษณาประชาสัมพันธ์ดยตรงของทางบริษัทผูຌผลิตสินคຌา
ละบริการ สิไงส าคัญทีไบิวตีๅ บลใอกกอร์ตຌองรักษาเวຌ คือ ความซืไอสัตย์ตอสินคຌาหรือบริการทีไ
น าสนอละป็นคนทีไมุมมองนวบวก ดยขียนน าสนอสินคຌาหรือบริการดຌวยความป็นกลาง 
ซืไอสัตย์ ละความจริง฿จ พียงทานีๅบิๅวตีๅบลใอกกอร์กใจะยังคงป็นผูຌทรงอิทธิพลตอความคิดละ
การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรือบริการของบรรดาหลาผูຌรักสวยรักงามบนลกออนเลน์ตอเป 

 

ขຌอสนอนะจากการวิจัย 

(1) จากการวิจัยพบวา ฿นปัจจุบันผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์เดຌมีบทบาทป็นอยางมากตอ
กลุมผูຌบริภค ละมีการกิดขึๅน฿หมของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มากขึๅนรืไอยโ ต
ทัๅงนีๅการทีไจะป็นผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไดีเดຌนัๅนเม฿ชรืไองงาย ซึไงจากการวิจัยจะ
หในเดຌวาผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ทีไมีกลุมผูຌติดตามจ านวนมาก ละสามารถสรຌาง
รงจูง฿จ รวมเปถึงการสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับกลุมผูຌติดตามเดຌนัๅน จะตຌองป็นบุคคลทีไ
มีบุคลิกป็นตัวของตัวอง มีการดึงจุดดนของตัวองออกมา฿หຌป็นอกลักษณ์ฉพาะตัว 
ละมีความจริง฿จ฿นการน าสนอนืๅอหา สดงความคิดหในอยางตรงเปตรงมา รวมถึงการ
สรຌางความสัมพันธ์กับกลุมผูຌติดตามทีไควรจะมีอยางสมไ าสมอ เมวาจะป็นการจัดกิจกรรม
รวมสนุกหรือการพูดคุยตຌตอบกันเปมา ส าหรับนืๅอหาทีไน าสนอตຌองมีความนาสน฿จละ
สด฿หมทันสมัยอยูสมอ ละควรมีการวางผนการน าสนอนืๅอหาอยางตอนืไอง ละ
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ศึกษาขຌอมูล ขยันหาความรูຌพิไมติมรวมเปถึงการรียนรูຌ฿นสิไ ง฿หมโ พืไอมาตอยอดกับ
ความรูຌดิมท า฿หຌกิดงานชิๅน฿หมโ ขึๅนมา  

(2) ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์฿นปัจจุบัน บางรายทีไกิดขึๅนมา฿หมอาจจะมีทางลัดทีไท า฿หຌ
ตนองดงดังละป็นทีไนาสน฿จขึๅนมาเดຌ ตอาจจะเม฿ชวิธีทีไถูกตຌองมากนัก การกลาวอຌาง
กินจริง หรือเมน าสนอนืๅอหาอยางตรงเปตรงมา มีการหมดมใดละเมซืไอสัตย์ตอตนอง
ละกลุมผูຌติดตาม ฿นบางรายทีไมีการรับงานจากสปอนซอร์ตปกปຂดเวຌ จง฿จฆษณา
฿หຌกับตราสินคຌาพืไอทีไจะเดຌคาจຌางตอบทนหรือป็นพราะอยาก฿หຌมีคนชืไอวาป็น
ประสบการณ์ทีไลองมาลຌวดຌวยตัวองจริงโ ตกลับกลายป็นวาเมสามารถซืๅอความ
เวຌวาง฿จกับกลุมผูຌติดตามเดຌ ท า฿หຌกลุมผูຌติดตามลิก฿หຌความสน฿จละเมติดตาม฿นทีไสุด 
การวิจัยชิๅนนีๅชีๅ฿หຌหในวาการทีไจะป็นผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์เดຌอยางยาวนานนัๅน 
การวางตัวป็นสิไงส าคัญ ควรจะมีนวทาง฿นการด านินงาน นืๅอหาทีไท าขึๅนมานัๅนจะตຌอง
เมป็นการฆษณากินจริง การน าสนอควรจะท าบบตรงเปตรงมา พูดถึงขຌอดีละ
ขຌอสียของสินคຌาหรือบริการนัๅนโ ฿หຌชัดจน ละเมน าสนอขຌอมูลทีไยัดยียดการขาย
สินคຌาจนกินเป หากมีสปอนซอร์สนับสนุนควรจะระบุ฿หຌชัดจนพืไอสดงถึงความจริง฿จ
ละซืไอสัตย์ตอผูຌบริภค 

(3) จากการวิจัยจะหในเดຌวาผูຌบริภคมักจะ฿หຌความสน฿จ฿นนืๅอหาจากทางผูຌทรงอิทธิพล฿น
ลกออนเลน์มากกวาฆษณาจากสืไอของตราสินคຌา ดังนัๅนการทีไตราสินคຌาจะ฿หຌผูຌมีอิทธิพล
฿นลกออนเลน์ขຌามารวมป็นสวนหนึไงของการท าการตลาด฿หຌกับตราสินคຌานัๅนถือวาป็น
วิธีทีไนาสน฿จ ตตຌองอยู฿นขอบขตของความพอดีทีไเมมีการยัดยียดการขายจนกินเป
ละผูຌทรงอิทธิพลเมสูญสียความป็นตัวอง ซึไง฿นปัจจุบันกใเดຌมีการชิญชวน฿หຌผูຌทรง
อิทธิพล฿นลกออนเลน์ขຌารวมงานปຂดตัวสินคຌาหรือบริการตางโ พืไอชวยป็นสวนหนึไง฿น
การปรมท ผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ถือวาป็นบุคคลทีไมีสืไออยู฿นมือละมีกลุม
ผูຌติดตามอยูจ านวนมาก การท าประชาสัมพันธ์ผานทางผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์นีๅ
สามารถขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌป็นอยางดี นืไองจากกลุมผูຌติดตามกใคือกลุมผูຌทีไชืไนชอบ฿น
สิไงดียวกับทีไผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีความชีไยวชาญนัๅนอง ซึไงวิธีนีๅจะท า฿หຌทางตรา
สินคຌาสามารถลดงบประมาณ฿นสวนของการประชาสัมพันธ์เปเดຌ พราะป็นการท า
การตลาดผานชองทางสืไอออนเลน์ของผูຌทรงอิทธิพล ตัวอยางชน การชร์ขຌอมูลดยผูຌทรง
อิทธิพลทีไมีคนหใน 3,000 คน สามารถประหยัดคาผนพับฆษณาสินคຌาเดຌถึง 3,000 ฿บ
นัไนอง  

(4) ผลการวิจัยสดง฿หຌหในวาผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีสวนส าคัญ฿นการตัดสิน฿จลือก
ซืๅอสินคຌาละสามารถสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกับกลุมผูຌติดตาม พราะฉะนัๅนผูຌทรงอิทธิพล฿นลก
ออนเลน์ตຌองมีจรรยาบรรณ฿นการน าสนอนืๅอหาละการชวนชืไอ฿นการลือกซืๅอสินคຌ า 



 

104 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 1 (January – April 2016) 

ตัวอยางชน การนะน าผลิตภัณฑ์฿นการบ ารุงผิว หากวาป็นสินคຌาทีไเมเดຌมาตรฐานหรือ
ป็นสินคຌาทีไมีการกลาวอຌางสรรพคุณกินจริงอยางการ฿ชຌลຌวหในผลทันทีซึไงอาจจะมีสาร
อันตรายปนปื้อน ชนดียวกับการนะน ารຌานอาหารหากเมเดຌดีจริงตามทีไกลาวอຌางจะท า
฿หຌกิดความสียหายตอรຌานอาหารนัๅนโ รวมเปถึงตัวผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์อง ซึไง
การซืไอสัตย์ตอการน าสนอนืๅอหาป็นสิไงส าคัญ ฿นปัจจุบันราจะหในวามีสินคຌาทีไเมเดຌ
มาตรฐานมาวางขายอยูมากมายบนลกออนเลน์ซึไงสามารถหาซืๅอเดຌอยางงายดาย ดย
สินคຌาหลานีๅอาจจะมีสวนผสมทีไป็นอันตรายหรืออาจจะท า฿หຌกิดอันตรายมืไอมีการ฿ชຌผิด
วิธี ดังนัๅนการทีไผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์สามารถนຌมนຌาว฿จกลุมผูຌติดตามเดຌนัๅน 
ผูຌท าวิจัยมีความหในวา กลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ควร฿หຌความรูຌรืไองผลิตภัณฑ์ทีไมี
สวนผสมอันตรายหรือเมควรน ามา฿ชຌ฿หຌกับกลุมผูຌติดตามเดຌขຌา฿จ ดยอาศัยชองทางของ
สืไอออนเลน์ทีไมีอยู฿นมือ อยางชน การชร์ขຌอมูลผานทาง Facebook ทีไมีกลุมผูຌติดตาม
฿หຌความสน฿จติดตามอยูป็นจ านวนมาก จากผลการวิจัยพบวากลุมผูຌติดตาม฿หຌความ
สน฿จ฿นการน าสนอทีไป็นรูปภาพ ดังนัๅนผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์อาจจะน าสนอ
ขຌอมูล฿นรูปบบของ Infographic พืไอดึงดูดความสน฿จละท า฿หຌกิดการบอกตอ หรือ
การสงขຌอความสัๅนโ ผานทาง Twitter พืไอ฿หຌกลุมคนทีไติดตามเดຌสงตอขຌอความออกเป
รืไอยโ ดยค าพูดทีไ฿ชຌควรจะป็นขຌอความทีไป็นกันองหมือนบอกกลาวลา฿หຌพืไอนฟังซึไง
จะท า฿หຌขຌอความนัๅนนาสน฿จมากกวาขຌอความทีไดูป็นทางการ พราะพฤติกรรมของกลุม
ผูຌติดตามจะ฿หຌความสน฿จ฿นความป็นกันองของผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ละชอบ
อานขຌอความทีไขຌา฿จงายโ เมตຌองตีความมากนัก ซึไงการสงตอขຌอมูลหลานีๅจะท า฿หຌกิด
ความขຌา฿จกับผูຌบริภค฿นวงกวຌางละจะชวยลดอันตรายจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์อันตราย
หลานีๅเดຌ ละนืไองจากผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์มีสืไออยู฿นมือ รวมถึงมีผูຌติดตามอยู
จ านวนมาก จึงตຌองระวังการ฿ชຌสืไอหรือการน าสนอรืไองราวตางโ ป็นพิศษ การน าสนอ
ขຌอมูลทีไป็นทใจหรือเมกลัไนกรองขຌอมูล฿หຌดีสียกอนอาจจะท า฿หຌกิดความสียหายทัๅงตอ
ตนองละผูຌอืไนเดຌ 

 

ขຌอสนอนะ฿นงานวิจัยครัๅงตอเป 

(1) การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีการกใบขຌอมูล฿นกลุมผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ละกลุมผูຌติดตาม฿น
หมวดความงาม ละหมวดรຌานอาหารละการทองทีไยวทานัๅน ดังนัๅนหากตຌองการขຌอมูล
พิไมติมละชัดจนมากยิไงขึๅน การวิจัยครัๅงตอเปควรจะท าการศึกษากลุมผูຌทรงอิทธิพล฿น
ลกออนเลน์฿นหมวดอืไนโ พิไมขึๅน  

(2) ฿นการวิจัยครัๅงตอเปควรท าการวิจัยพิไมขึๅน฿นสวนของการท าการตลาดของตราสินคຌาทีไมี
การลือกผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ขຌามามีบทบาท฿นการประชาสัมพันธ์ สินคຌาหรือ
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บริการตางโ รวมถึงผลตอบรับทีไเดຌจากการท าการตลาดผานผูຌทรงอิทธิพล฿นลกออนเลน์ 
ซึไงจะท า฿หຌนืๅอหาของงานวิจัยนาสน฿จละมีความหลากหลายมากยิไงขึๅน 

(3) งานวิจัยชิๅนนีๅนຌนศึกษารูปบบการ฿ชຌงานสืไอสังคมออนเลน์ทีไก าลังเดຌรับความนิยม฿น
ปัจจุบัน ผูຌท าวิจัยมีความหในวา฿นการท าวิจัยครัๅงตอเป ฿นอนาคตการสืไอสารออนเลน์
อาจมีการพัฒนามากยิไงขึๅน สืไอสังคมออนเลน์อาจจะมีการปลีไยนปลงเปจากดิมหรือมี
ชองทางการสืไอสาร฿หมโ กิดขึๅน ดังนัๅนควรท าการศึกษาวิจัย฿นชองทางของสืไอสังคม
ออนเลน์฿นรูปบบ฿หมโ พืไอจะเดຌขຌอมูลทีไมีความทันสมัยมากยิไงขึๅน 
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ขຌอสนอตอนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอทรทัศน์ 
Proposals on screening direction of TV advertisement 

ธาราวุฒิ สืบชืๅอ1
 

บทคัดยอ 

 วิจัยรืไองนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอทบทวนปัญหา อุปสรรค฿นกฎหมาย ระบียบ ละ
กระบวนการทีไกีไยวขຌองกับการท าหนຌาทีไของคณะกรรมการตรวจพิจารณาการฆษณาทางทรทัศน์ 
อีกทัๅงพืไอระดมความคิดหใน  ขຌอสนอนะ จากผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอ
ทรทัศน์ระบบอนาลใอกละระบบดิจิทัลภาคพืๅนดิน ละพืไอจัดท าขຌอสนอตอนวทางการตรวจ
พิจารณาการฆษณาทางสืไอทรทัศน์฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน ดยมีวิธีการศึกษา ใ วิธีการ เดຌก 
การสืบคຌนขຌอมูลทางอกสาร ิDocumentary Research)  ทีไกีไยวกับนวทางการก ากับดูล 
กฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌอง  การสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-depth Interview) กับผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก 
ิKey Informants) การสนทนากลุมยอย ิFocus Group Interview) จากผูຌทนคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของชองหลัก ใ 5 ็ ้ ละผูຌปฏิบัติงานฝຆายฆษณา
ของทรทัศน์ระบบดิจิทัล   

 ผลการศึกษา มຌจากการทบทวนกฎหมายตางโ พบวา มีกฏหมายควบคุมละก ากับดูล
การฆษณาสินคຌาละบริการตางโ หลายฉบับ อยางเรกใตามจากการสัมภาษณ์ละสนทนากลุม
พบวา กฏหมายตางโ หลานัๅนบางฉบับ ป็นการวางกฎหมาย฿นภาพกวຌางดยเมมีการขยาย
สาระส าคัญพืไอป็นนวทางหรือหลักกณฑ์฿หຌคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทาง
ทรทัศน์ทีไมีอยูดิม฿ชຌ฿นการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา กฎหมายบางฉบับ฿ชຌบังคับมาป็น
วลานาน เมทันตอสถานการณ์฿นปัจจุบัน    

 จากผลการศึกษาดังกลาวน าเปสูขຌอสนอนะ฿นการก าหนดนวทางการตรวจพิจารณา
การฆษณาทางสืไอทรทัศน์฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน ดังนีๅ ขຌอสนอตอกฎหมายทีไ฿ชຌป็นนวทางการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอทรทัศน์ ควรกຌเข฿หຌทันสมัย  ละ ขຌอสนอตอรูปบบ
ขององค์กรการก ากับดูลการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ชน ฿หຌการท าฆษณา
ควรผานสมาคมฆษณาหงประทศเทย หรือผลักดันขึๅนป็นสภาวิชาชีพ นอกจากนีๅยังควรขยาย
ขอบขตของการตรวจพิจารณา฿หຌครอบคลุมทุกรูปบบ฿นการฆษณา ชน คบิลทีวีดຌวย รวมทัๅ ง
ควรสงสริม฿หຌบุคคลากรมีคุณภาพละมาตรฐาน฿นระดับดียวกัน 

                                                           

1 อุปนายกฝຆายภาครัฐสมาคมฆษณาหงประทศเทย 
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Abstract 

The study titled Awareness, Attitude, and Behavior of Construction Workers 

in Bangkok towards Quit Smoking  Messages has three research objectives as 
follows:   ิแี To study the awareness of Quit Smoking  Messages among 
construction workers in Bangkok. (2) To study the attitude that construction 

workers in Bangkok have towards Quit Smoking  Messages. (3) To study the 
behavior that construction workers in Bangkok have towards Quit Smoking  
Messages. 

The study used the quantitative research methodology. A survey was 

conducted from a sample of 400 respondents of both male and female 

construction workers, who smoke aged over 18 years. The researcher used the 

quota sampling method. The analysis was done using descriptive and inferential 

statistics.  

The research found that the respondents were most aware of the warning 

messages on the cigarette packaging (14.6%), followed by stickers (14.4%), and 

television messages (13.9%). The personal message (4.6%) has the lowest 

awareness level. The respondents reported that the message that had the most 

impact on attitude is television (4.11), followed by sticker (3.90%), and poster 

(3.89%). The images on the package (3.45%) have the lowest impact on the 

attitude. In terms of behavior the messages that have the most impact on 

behavior are family members (3.41%), followed by television (3.30%), and images 

on the cigarette packaging (3.25%). The mobile phone message has the lowest 

impact on behavior (2.99%). The research recommendation is that the most 

effective media to communicate to construction workers are images on packaging, 

stickers, television, and people in the family. It is also recommended that the 

messages should be communicated on a regular basis.  

Keywords : Awareness, attitude, behavior, construction worker 
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แ. บทน า 
การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ป็นกระบวนการตรวจพิจารณา

ฆษณาส าหรับสืไอทรทัศน์ภาคพืๅนดินระบบอนาลใอก หรือทีไรียกวา ฟรีทีวี  ซึไงมีการด านินมา
ตัๅงตอดีตจนปัจจุบัน  ดยมีจุดริไมตຌน฿นการควบคุมหรือซในซอร์นืๅอหาฆษณาอยางขຌมงวดจาก
ภาครัฐอยางป็นทางการ ตัๅงต พ.ศ. 2518 ดยคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายสียงละวิทยุ
ทรทัศน์ ิกบว.ี อาศัยอ านาจละนวทางการควบคุมจากพระราชบัญญัติวิทยุกระจายสียงละ
วิทยุทรทัศน์ พ.ศ. 2518  ซึไงกณฑ์การตรวจพิจารณานัๅนจะอาศัยกฎหมายทีไกีไยวขຌอง  ชน 
พระราชบัญญัติทีไอยู ฿นการก ากับดูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา  อาทิ 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. โ5โโ ิมาตรา ไเี  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. โ5แเ ิกຌเขพิไมติม 
พ.ศ. โ5โโี ิมาตรา ่่ี  พระราชบัญญัติครืไองมือพทย์ พ.ศ.โ55แ พระราชบัญญัติ
ครืไองส าอาง พ.ศ.โ535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.โ55แ นอกจากนีๅยังมี พระราชบัญญัติ
คุຌมครองผูຌบริ ภค พ.ศ.  โ5โโ ฿นกรณีทีไ ป็นสินคຌาหรือบริการทัไว เป ทีไนอกหนือจาก
พระราชบัญญัติของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ซึไงถือวาป็นยุคของการควบคุมสืไอดย
รัฐอยางขຌมงวด หตุพราะป็นสืไอหลักละมีอิทธิพลทีไสุด฿นชวงวลานัๅน ิพิรงรอง รามสูต รณะ
นันทน์ ละศศิธร ยุวกศล, โเเใ: แๆ-โใี 

ป พ.ศ. โ5ใ5 การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ คลายความขຌมงวดลง  
นืไองจากรัฐบาลเดຌยกลิกคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ิกบว.ี ทีไคย
ท าหนຌาทีไตรวจพิจารณาการฆษณา ิCensor) กอนออกอากาศทางสถานีทรทัศน์ ละ฿หຌจัดตัๅง
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายสียง ละวิทยุทรทัศน์หงชาติ ิกกชี  ท าหนຌาทีไก ากับดูล
การฆษณาทน  ซึไงนยบายของรัฐบาลครัๅงนีๅถือวาป็นการปลีไยนบทบาทของภาครัฐจากการ
ควบคุมการฆษณา มาป็นการก ากับดูลการฆษณา จนป พ.ศ. 2537 รัฐบาลออกกฎกระทรวง
ฉบับทีไ 14 พ.ศ. 2537  หมวดทีไ 4 ฿หຌยกลิกการตรวจพิจารณาการฆษณาทางทรทัศน์ ละ฿หຌต
ละสถานีด านินการตรวจพิจารณากอนออกอากาศเดຌอง  สถานีทรทัศน์จึงรวมกับ สมาคม
ฆษณาธุรกิจหงประทศเทย ิสมาคมฆษณาหงประทศเทยี จัดตัๅง  คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์  ซึไงประกอบดຌวย ผูຌทนสถานีทรทัศน์ชอง 3 5 7 9 

ละผูຌทนจากสมาคมฆษณาธุรกิจหงประทศเทย พืไอท าหนຌาทีไพิจารณาตรวจสอบฆษณา
รวมกันทัๅงหมด  ดย฿ชຌหลักกณฑ์ดียวกับภาครัฐ  ละด านินการมาถึงปัจจุบัน ิบุหงา  ชัย
สุวรรณ, โเแใ: แไ-โเี    

 มืไอทคนลยีพัฒนาขึๅน  สืไอทรทัศน์กใพัฒนาตามกระสละความตຌองการของผูຌรับสาร  
จึงกิดรูปบบการสืไอสารผานสืไอทรทัศน์บบ฿หมขึๅน ิPlatform) คือ สืไอทรทัศน์คบิลทีวี
ทຌองถิไน ซึไงถือก านิดขึๅนอยางป็นทางการ฿นป พ.ศ. โ5ใๆ  สวนสืไอทรทัศน์ดาวทียมกใจัดตัๅงป็น
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สมาคมขึๅนอยางป็นทางการ พ.ศ. โ55แ  จึงป็นการพิไมชองทางการฆษณาส าหรับ
ผูຌประกอบการสินคຌาหรือบริการ  ทีไสามารถฆษณาเดຌดยเมตຌองผานการตรวจพิจารณากอน 
หมือนกับสืไอทรทัศน์ภาคพืๅนดินระบบอนาลใอก ิฟรีทีวีี พราะยังเมมีหนวยงานฉพาะทีไจะมา
ด านินการดຌานการตรวจพิจารณานืๅอหาฆษณากอนผยพร มีพียงการฝງาระวังละตรวจสอบ
การฆษณาจากหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง อาทิ อย. สคบ.  กสทช. จึงยังพบปัญหาการฆษณาทีไ
ละมิดกฎหมายการฆษณาอยางตอนืไอง ดยฉพาะการละมิดพระราชบัญญัติของ อย. สคบ. 
ละกฎหมายอืไนโ ทีไกีไยวกับการฆษณา ฿นลักษณะทีไป็นทใจ กินจริง หรือท า฿หຌผูຌบริภค 

มีความขຌา฿จทีไผิดพลาด ประกอบกับป พ.ศ. โ55็ ระบบทรทัศน์ของเทยพัฒนาเปป็นระบบ
ดิจิทัล  ตามมติการประชุมรัฐมนตรีสารสนทศอาซียน หรือ ASEAN Ministers Responsible 

for Information (AMRI)  ป็นผล฿หຌประทศเทยมีสถานีทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภาคพืๅนดินพิไมขึๅน
อีก โไ ชอง  ละมีการก าหนดบืๅองตຌนเวຌวา  ฿หຌน าการฆษณาทีไจะออกอากาศทางทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เปผานกระบวนการตรวจพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา
ทางทรทัศน์  ชนดียวกับทรทัศน์ระบบอนาลใอกดิม  พืไอป็นการสรຌางมาตรฐานการตรวจ
พิจารณา฿หຌหมือนกัน  ตปัจจุบันการรวมกลุมกับคณะกรรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์ของระบบอนาลใอกดิม พืไอ฿หຌป็นคณะกรรมการชุดดียวกัน กใยังด านินการ
เมลຌวสรใจ ป็นพียง฿หຌผูຌประกอบการทรทัศน์ระบบดิจิทัลสงภาพยนตร์ฆษณาขຌาตรวจ
พิจารณาจากคณะกรรมการชุดนีๅทานัๅน  ยังมิเดຌมีการสงคณะกรรมการจากสมาคมผูຌประกอบการ
ทีวีดิจิทัลขຌารวมตอยาง฿ด ภาพรวมการก ากับดูลการฆษณาส าหรับสืไอทรทัศน์ทัๅงชองหลัก
ละทรทัศน์ระบบดิจิทัลจึงยังเมมีความสมบูรณ์  ประกอบกับ฿นมิติของระบบกฎหมายการ
ฆษณาของประทศเทย กใยังถือวามีจุดออน  พราะกฎหมายกีไยวกับการฆษณาเมเดຌรวมป็น
หนึไงดียว  ตกระจายอยูตามหนวยงานของภาครัฐทีไกีไยวขຌองกับสินคຌาบริการตละประภท จึง
ป็นการยากทีไผูຌปฏิบัติงานจะความขຌา฿จ ซึไงยอมสงผลตอมาตรฐานการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์ทีไหลืไอมลๅ ากันอยู  อันอาจสงผลกระทบดຌานลบตอผูຌบริภคเดຌทัๅงทางตรงละ
ทางอຌอม 

โ. วัตถุประสงค์การศึกษา 

  2.1 พืไอทบทวนปัญหา อุปสรรค฿นกฎหมาย  ละทีไกีไ ยวขຌองกับการท าหนຌาทีไของ
คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ 

โ.โ พืไอระดมความคิดหใน ขຌอสนอนะ จากผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการก ากับดูลการฆษณา฿น
สืไอทรทัศน์ระบบอนาลใอกดิมละระบบดิจิทัลภาคพืๅนดิน 
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2.3 พืไอจัดท าขຌอสนอตอนวทางการก ากับดูลการฆษณาทางสืไอทรทัศน์ ฿หຌมี
มาตรฐานดียวกัน 

ใ. วิธีการศึกษา 

 การศึกษารืไองนีๅ ป็นการศึกษาชิงคุณภาพ ฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูล ใ วิธีการ เดຌก  

1) การศึกษาอกสาร (Documentary Research) ทีไกีไยวกับการก ากับดูลการ
ฆษณา คือ กฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌอง เดຌก พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค 
พ.ศ. 2522 ของส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริ ภค พ.ศ.2522 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืไนความถีไละก ากับกิจการวิทยุกระจายสียง วิทยุ
ทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายสียงละกิจการทรทัศน์ พ.ศ 2551 ทัๅงนีๅภาย฿นกรอบอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม
หงชาติ ิกสทช.ี ละพระราชบัญญัติยา พ.ศ2510 พระราชบัญญัติ์อาหาร  พ.ศ 
2522  พระราชบัญญัติครืไองมือพทย์  พ.ศ 2551 พระราชบัญญัติครืไองส าอาง 
พ.ศ 2558 ของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา    

2) การสัมภาษณ์ชิงลึกกับผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก (Key Informants)   จ านวน ๆ คน ซึไงป็น
ตัวทนจากหนวยงานภาครัฐละองค์กรภาคอกชนทีไมีหนຌาทีไ฿นการก ากับดูลการ
ฆษณา เดຌก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละ
กิจการทรคมนาคมหงชาติ  ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา สมาคมฆษณาหงประทศเทย มูลนิธิพืไอการ
คุຌมครองผูຌบริภค ละนักวิชาการ   

3) การสนทนากลุม ิFocus Group interviewี แ กลุม  พืไอถอดบทรียนจากผูຌทน
คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของชองหลัก 3 5 7 9 

ละผูຌปฏิบัติงานฝຆายฆษณาของทรทัศน์ระบบดิจิทัล  รายชืไอผูຌรวมสนทนากลุม
ยอยรวม 6 คน ดังนีๅ 
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 รายชืไอ ต าหนง หนวยงาน 

1. นางสาวสุกฤตา  จ านียร หัวหนຌาสวนงานตรวจสอบนืๅอหาละฆษณา เทยรัฐทีวี 

2. นายชาญสก  สียงสืบชาติ ผูຌจัดการฝຆายตรวจสอบนืๅอหา True ไ U 

3. นางจริยาวรรณ  ทรรพสุทธิ ผูຌจัดการฝຆายซนซอร์ อัมรินทร์ทีวี 

4. นางสาวพัชราภา  ฐากูรบุตร ผูຌจัดการ ผนกตรวจทปฆษณา ฝຆายฆษณา ชอง 3 

5. นายสุทพ  งานสนอง หัวหนຌาตรวจพิจารณาภาพยนต์ฆษณา ชอง 5 

6. นายผาติยุทธ  ฿จสวาง  รักษาการผูຌอ านวยการฝຆายบริหารงานฆษณา ชอง 9 

4) หมายหตุ การสนทนากลุมครัๅงนีๅ  มีผูຌทนจากสถานีทรทัศน์ชองหลักทุกชอง
เดຌก  ใ 5 ็ ้ ละผูຌปฏิบัติงานฝຆายฆษณาของทรทัศน์ระบบดิจิทัลทุกชองขຌา
รวมประชุม หากทวาผูຌทนจากชอง 7 เมสามารถขຌารวมประชุมเดຌ อยางเรกใตาม 
ผูຌขຌารวมการสนทนากลุม หมายลข 3 ซึไงปัจจุบันป็นผูຌปฏิบัติงาน฿นฝຆายซนซอร์
ของอัมรินทร์ทีวี คยปฏิบัติงาน฿นชองนีๅมากอน จึงสามารถสะทຌอนปัญหาละ
น าสนอความคิดหในเดຌ฿นระดับหนึไง  

ขຌอมูลทีไเดຌรับน ามาวิคราะห์ละอภิปรายตามประดในทีไเดຌก าหนดเวຌตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดยการตรวจสอบขຌอมูลบบสามสຌา คือ ระหวางกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไป็น
ตัวทนประชาชน ละกลุมผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌอง รวมกับประสบการณ์ของผูຌวิจัยป็นระยะวลา   
30 ป ฿นการท างานดຌานการก ากับดูลการฆษณาทางทรทัศน์ 

ไ. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

1. เดຌขຌอสนอตอหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง  พืไอป็นนวทาง฿นการก ากับดูลรวมกัน  
ระหวางองค์กรภาครัฐ  สมาคมฆษณาหงประทศเทย  สมาคมผูຌประกอบการทีวีดิจิทัล  ฿นมิติ
การก ากับดูลการฆษณาทางทัศน์ระบบดิจิทัล พืไอคุຌมครองผูຌบริภคทีไมีประสิทธิภาพ   

2. มีขຌอสนอตอกระบวนการก ากับดูลกันองดຌานการฆษณาระหวางสมาคมฆษณาหง
ประทศเทย สมาคมผูຌประกอบการทีวีดิจิทัล สถานีทรทัศน์ภาคพืๅนดินระบบดิจิตอล 22 ชอง   
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5. ผลการศึกษา 

 1. ทบทวนปัญหา อุปสรรค฿นกฎหมาย ระบียบ ละกระบวนการทีไกีไยวขຌองกับการท าหนຌาทีไ
ของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนต์ฆษณาทางทรทัศน์ 

จากการศึกษาทบทวนอกสารตางโทีไกีไยวขຌอง พบวา ปัจจุบันมีกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับ
การก ากับดูลฆษณาหลายฉบับ จ านกออกป็นกลุม เดຌก กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการก ากับ 

ดูลสืไอ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการควบคุมสินคຌาหรือบริการทีไฆษณา ดังรายละอียด฿น หนังสือ
คูมือการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ สมาคมฆษณาหงประทศเทย พ.ศ. โ55่ สรุป
฿นผนภาพดังตอเปนีๅ  (ธาราวุฒิ สืบชืๅอ ละบุหงา ชัยสุวรรณ, 2558 อຌางถึง฿น บุหงา ชัยสุวรรณุ โ55 ี่ 

 
จากผนภูมิขຌางตຌน หในเดຌวา หนวยงานภาครัฐทีไมีบทบาท฿นการก ากับดูลการฆษณา  

ประกอบดຌวยหลายหนวยงาน ดยตละหนวยงานมีกฎหมายหรือนวทาง฿นการควบคุมละ
ก ากับดูลการฆษณาสินคຌาละบริการทีไตกตางกันออกเป ดังนีๅ 
 

 1.แ ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค (สคบ.ี 
ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิสคบ.ี  ป็นหนวยงานทีไมีฐานะทียบทากรม  

สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ.2522  ซึไงกຌเข
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พิไมติมดยพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค ิฉบับทีไ 2) พ.ศ.2541 มีอ านาจหนຌาทีไรับรืไองราวรຌอง
ทุกข์จากผูຌบริภคทีไเดຌรับความดือดรຌอนหรือสียหายอันนืไองมาจากการกระท าของผูຌประกอบ
ธุรกิจ พืไอสนอตอคณะกรรมการพิจารณาด านินการติดตามละสอดสองพฤติการณ์ของผูຌ
ประกอบธุรกิจ ซึไงกระท าการ฿ดโ อันมีลักษณะป็นการละมิดสิทธิของผูຌบริภค ละจัด฿หຌมีการ
ทดสอบหรือพิสูจน์สินคຌาหรือบริการ฿ดโ ตามทีไหในสมควรละจ าป็น พืไอคุຌ มครองสิทธิของ
ผูຌบริภค สนับสนุนหรือท าการศึกษาปัญหากีไยวกับการคุຌมครองผูຌบริภครวมกับสถาบันการศึกษาละ
หนวยงานอืไน พืไอทีไจะเดຌด านินการชวยหลือผูຌบริภคเดຌตรงกับปัญหาละความตຌองการสงสริมละ
สนับสนุน฿หຌมีการศึกษากผูຌบริภค฿นทุกระดับการศึกษา กีไยวกับความปลอดภัยละอันตรายทีไ
อาจเดຌรับจากสินคຌาละบริการ ด านินการผยพรวิชาการ ละ฿หຌความรูຌ การศึกษากผูຌบริภค พืไอ
สรຌางนิสัย฿นการบริภคทีไป็นการสงสริมพลานามัย ประหยัด ละ฿ชຌทรัพยากรของชาติ฿หຌป็น
ประยชน์มากทีไสุด ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐทีไมีอ านาจหนຌาทีไกีไยวกับการ
ควบคุม สงสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินคຌาหรือบริการ  ละปฏิบัติการอืไนโ ตามทีไ
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการฉพาะรืไองมอบหมาย (ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครอง
ผูຌบริภค, 2554: 20-22) 

การคุຌมครองผูຌบริภคดຌานฆษณา ป็นมาตรการหนึไงของ การคุຌมครองผูຌบริภค  ตาม
พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522 ดยพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522  

เดຌก าหนด฿หຌมีการจัดตัๅงคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณา มีอ านาจหนຌาทีได านินการคุຌมครอง
ผูຌบริภคตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 29 หงพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ.2522 ฉพาะ
รืไองทีไยังมิเดຌมีบัญญัติเวຌ฿นกฎหมายอืไน ดังนีๅ 

1. หนຌาทีไดยทัไวเป฿นการควบคุมดูลการฆษณาสินคຌาหรือบริการ ซึไงกฎหมายเดຌก าหนด 
ลักษณะของขຌอความทีไจะ฿ชຌ฿นการฆษณาเวຌดังนีๅ 

การฆษณาจะตຌองเม฿ชຌขຌอความทีไป็นการเมป็นธรรมตอผูຌบริภคหรือ฿ชຌขຌอความทีไอาจ 

กอ฿หຌกิดผลสียตอสังคมป็นสวนรวม ทัๅงนีๅ เมวาขຌอความดังกลาวนัๅนจะป็นขຌอความทีไกีไยวกับ  

หลงก านิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคຌาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา 

หรือ การ฿ชຌสินคຌาหรือบริการ ซึไงขຌอความตอเปนีๅถือป็นขຌอความทีไป็นการเมป็นธรรมตอผูຌบริภค
หรือ ป็นขຌอความทีไอาจกอ฿หຌกิดผลสียตอสังคมป็นสวนรวม   

 (1) ขຌอความทีไป็นทใจหรือกินความจริง  
(2) ขຌอความทีไจะกอ฿หຌกิดความขຌา฿จผิด฿นสาระส าคัญกีไยวกับสินคຌาหรือบริการ  เมวา

จะกระท าดย฿ชຌหรืออຌางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิไง฿ดสิไงหนึไงอันเมป็นความจริงหรือ 
กินความจริงหรือเมกใตาม  

(3) ขຌอความทีไป็นการสนับสนุนดยตรงหรือดยอຌอม฿หຌมีการกระท าผิดกฎหมายหรือ 
ศีลธรรม หรือน าเปสูความสืไอมสีย฿นวัฒนธรรมของชาติ  
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 (4) ขຌอความทีไจะท า฿หຌกิดความตกยกหรือสืไอมสียความสามัคคี฿นหมูประชาชน  

  (5) ขຌอความอยางอืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง  
ทัๅงนีๅ หากขຌอความทีไ฿ชຌ฿นการฆษณาทีไบุคคลดยทัไวเปสามารถขຌา฿จเดຌวา  ขຌอความ

ฆษณา ดังกลาวเมอาจป็นความจริงเดຌอยางนทຌ จะเมถือวาป็นขຌอความทีไตຌองหຌาม฿นการ
ฆษณา   

2. กรณีทีไคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณา หในวาสินคຌา฿ดอาจป็นอันตรายตอผูຌบริภค 

ละคณะกรรมการวาดຌวยฉลากเดຌมีการก าหนด฿หຌป็นสินคຌานัๅนป็นสินคຌาทีไควบคุมฉลาก 
คณะกรรมการวาดຌวยการฆษณา มีอ านาจ฿นการทีไจะออกค าสัไง ดังนีๅ 

(1) ก าหนด฿หຌการฆษณาดังกลาวตຌองมีการนะน าหรือค าตือนกีไยวกับวิธีการ฿ชຌ หรือ
อันตรายควบคูเปกับการฆษณาตามงืไอนเขทีไคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณาก าหนด  

(2) จ ากัดการ฿ชຌสืไอฆษณาสินคຌานัๅนโ  

  (3) หຌามเม฿หຌท าการฆษณาสินคຌานัๅนโ  

ทัๅงนีๅ การหຌามตาม (2) ละ(3) ตຌองป็นกรณีทีไคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณาหในวา 

การ฿ชຌ หรือประยชน์ของสินคຌานัๅนโ ขัดตอนยบายทางสังคม ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของชาติ  
  3. กรณีทีไคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณา หในวา การฆษณาสินคຌาหรือบริการ฿ด มี
ความจ าป็นทีไผูຌบริภคตຌองทราบถึงขຌอทใจจริงกีไยวกับสภาพ ฐานะ ละรายละอียดอยางอืไน
กีไยวกับผูຌประกอบธุรกิจ สามารถก าหนด฿หຌสดงหรือจຌงขຌอทใจจริงดังกลาวเดຌ  
  4. มีอ านาจ฿นการออกค าสัไง฿หຌผูຌฆษณาท าการกຌเขขຌอความหรือวิธีการฆษณา, หຌามการ 

฿ชຌขຌอความฆษณาบางอยางทีไปรากฏ฿นการฆษณา , หຌามการฆษณาหรือหຌาม฿ชຌวิธีการฆษณา
นัๅนโ หรือ฿หຌผูຌฆษณาท าการกຌเขความขຌา฿จผิดของผูຌบริภค ตามหลักกณฑ์ ละวิธีการทีไ
คณะกรรมการวาดຌวยการฆษณาก าหนด 

  5. มีอ านาจออกค าสัไง฿หຌผูຌฆษณาพิสูจน์ขຌอความฆษณาพืไอสดงความจริงเดຌ ถຌาสงสัยวา
ขຌอความทีไฆษณาป็นทใจหรือกินความจริง ละ฿นกรณีทีไผูຌฆษณามีการอຌางอิงรายงานทาง
วิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบัน หรือบุคคลอืไน฿ด หรือยืนยันขຌอทใจจริงอัน฿ด
อันหนึไง฿นการฆษณา หากเมสามารถพิสูจน์เดຌวาป็นจริงตามทีไฆษณา ฿หຌถือวา ผูຌฆษณารูຌหรือ
ควรรูຌวาขຌอความนัๅน ป็นทใจ    

 6. ฿หຌความหในกีไยวกับกรณีทีไผูຌฆษณามีขຌอสงสัยวา การฆษณาจะป็นการฝຆาฝนกฎหมาย
หรือเม  

7. มีอ านาจ฿นการปรียบความผิดผูຌฆษณา ละจຌาของสืไอฆษณาทีไกระท าความผิด 

ตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522 ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค  

(ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2541  
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จากขຌอมูลดังกลาว จะหในเดຌวา สคบ. มีอ านาจทีไคอนขຌางจะครอบคลุม กวຌางขวาง ฿นการ
ก ากับดูลการฆษณา ซึไงก าหนด฿หຌสามารถออกค าสัไง฿หຌมีการกຌเขขຌอความหรือวิธีการฆษณา หຌาม
การฆษณาหรือหຌาม฿ชຌวิธีการฆษณา ตลอดจนมีอ านาจ฿นการปรยีบทียบอาความผิดตอผูຌฆษณาเดຌ 
อยางเรกใดี มาตรา 21  วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติการคุຌมครองผูຌบริภคฯ พ.ศ. 2522  ละทีไกຌเข
พิไมติม เดຌบัญญัติวา ฿นกรณีทีไกฎหมายวาดຌวยการ฿ดเดຌบัญญัติรืไอง฿ดเวຌดยฉพาะลຌว ฿หຌบังคับตาม
บทบัญญัติหงกฎหมายวาดຌวยการนัๅน... ดังนัๅน ฿นกระบวนการด านินการ พืไอเม฿หຌกิดความทับซຌอน
ของอ านาจหนຌาทีไของหนวยงานตางโ มืไอป็นการฆษณาอาหาร ยา ละผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึไงมี
กฎหมายก าหนดฉพาะ ดย฿หຌป็นอ านาจหนຌาทีไของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ตามขຌอ 1.3 
การก ากับดูลดยสวน฿หญ จึงป็นการพิจารณาละด านินการดยส านักงานคณะกรรมการอาหารละ
ยาป็นหลัก ทัๅงนีๅ อาจมีการด านินการวมกัน฿นบางกรณีทีไมีความจ าป็นละหมาะสม 

ทัๅงนีๅ ผูຌรวมสนทนากลุมเดຌสะทຌอนปัญหาละอุปสรรคดຌานกฎหมายเวຌวา กฎหมายดຌาน
การคุຌมครองผูຌบริภคของ สคบ. นัๅนเมป็นอุปสรรคหรือมีปัญหาดຌานการน ากฎหมายมาปฏิบัติต
อยาง฿ด  พราะคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ เดຌมีการรวมประชุมละประสานงานรวมกับ สคบ. 
อยางสมไ าสมอ  ประกอบกับมีการจัดการประกวด สคบ. AD Award พืไอพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์ทีไมีลักษณะทีไ หมาะสม ป็นประยชน์ตอผูຌบริ ภคละสังคม ดย
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ บางสวนกใรวมป็นกรรมการตัดสินดຌวย  ซึไงท า฿หຌเดຌนวคิดทีไดีพืไอ
น ามา฿ชຌป็นนวทางการตรวจพิจารณา   

นอกจากนัๅน สคบ. ยังเดຌมีการก าหนดนวทางการฆษณสินคຌาหรือบริการตามพระราชบัญญัติ
คุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522 พืไอกຌเขปัญหาการฆษณาทางสืไอวิทยุทรทัศน์ทีไมีการ฿ชຌขຌอความดຌวย
อักษรลอย ิsuperี ขนาดลใก มีระยะวลาสัๅน อานเมทัน หรือการฆษณาทางสืไอหนังสือพิมพ์ ทีไผูຌ
ฆษณา฿ชຌตัวอักษรขนาดลใกมากจนอานทบเมหในละวางอยูเกลขຌอความทีไป็นสาระส าคัญ เวຌ฿น
ประกาศส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค รืไอง นวทางการฆษณสินคຌาหรือบริการตาม
พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522 อีกดຌวย 

 

1.โ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละ
กิจการทรคมนาคมหงชาติ ิกสทช.ี 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม
หงชาติ ิกสทช.ี ป็นองค์กรทีไจัดตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืไนความถีไละก ากับ
กิจการวิทยุกระจายสียง วิทยุทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม พ.ศ. 2553  ดยมีหลักการละ
นืๅอหาสาระตามจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ทีไก าหนด฿หຌมีองค์กรทีไท าหนຌาทีไจัดสรร
คลืไนความถีไละก ากับกิจการ วิทยุกระจายสียง วิทยุทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม ตพียง
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องค์กรดียว คือ คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม
หงชาติ หรือ กสทช.  พืไอ฿หຌการก ากับดูลกิจการดังกลาว มีมาตรฐานดียวกันละมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน อีกทัๅงมีความสอดคลຌองกับความจริญกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไ
ปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว  ละ฿นพระราชบัญญัติฉบับนีๅ มาตรา 31 เดຌกลาวถึง การคุຌมครอง
ผูຌ บ ริ  ภ ค จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร   ด ย  ฉ พ า ะ  รืไ อ ง ก า ร  ฆ ษ ณ า   
ดยสรุปวา พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองผูຌบริภคมิ฿หຌถูกอาปรียบจากผูຌประกอบกิจการกระจาย
สียง กิจการทรทัศน์ละกิจการทรคมนาคม ฿หຌ กสทช. มีหนຌาทีไตรวจสอบการด านินการของผูຌ
ประกอบกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการทรคมนาคม มิ฿หຌมีการอาปรียบ
ผูຌบริภค ดยอาศัยการ฿ชຌครือขายหรือการฆษณาอันมีลักษณะป็นการคຌาก าเรกินควร หรือ
กอ฿หຌกิดความดือดรຌอนร าคาญ  ซึไง กสทช. มีอ านาจสัไงระงับการด านินการดังกลาวเดຌ  

ทัๅงนีๅ คณะกรรมการ กสทช. เดຌก าหนดลักษณะของการกระท าทีไถือป็นการกระท าทีไป็น
การอาปรียบผูຌบริภค฿นกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ทีไกีไยวขຌองกับประดในการ
ฆษณา เวຌ฿นขຌอ 5 ของประกาศคณะกรรมการ กสทช. รืไอง การกระท าทีไป็นการอาปรียบ
ผูຌบริภค฿นกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์  พ.ศ.2555 ละ ขຌอ.7 ของประกาศดังกลาว
ยังเดຌก าหนดกลเก฿นการตรวจสอบขຌอทใจจริงกรณีการอาปรียบผูຌบริภค฿นการท าหนຌาทีไของ
อนุกรรมการดຌานกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ ดยมีสาระส าคัญคือ กรณีผูຌประกอบ
กิจการกระจายสียงหรือกิจการทรทัศนรายหนึไงราย฿ดด านินการ฿นลักษณะอาปรียบผูຌบริภค
฿หຌผูຌบริภคทีไเดຌรับความดือดรຌอนหรือสียหายมีสิทธิรຌองรียนตอคณะกรรมการ กสทช. ฿นกรณีมี
หตุสมควรอันสงสัยวาผูຌประกอบการราย฿ดด านินการ฿นลักษณะป็นการอาบรียบผูຌบริภค 
คณะกรรมการอาจจะสัไง฿หຌมีการตรวจสอบขຌอทใจจริง฿นกรณีดังกลาว ดยคณะกรรมการอาจ
มอบหมาย฿หຌอนุกรรมการคุຌมครองผูຌบริภคดຌานกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ปฎิบัติ
หนຌาทีไ฿นการตรวจสอบละสนอความหในตอคณะกรรมการ กสทช. กใเดຌ 

 นอกจากนีๅ กสทช. ยังมีอ านาจหนຌาทีไก ากับดูลการฆษณาผานทางสืไอวิทยุ -ทรทัศน์ ฿หຌ
ป็นเปตามกฎหมายภาย฿ตຌพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 ดยมาตรา 20 หงพระราชบัญญัติดังกลาวก าหนดวา ฿นการประกอบกิจการกระจาย
สียงละกิจการทรทัศน์ ผูຌรับ฿บอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะจะหารายเดຌจากการ
ฆษณาเมเดຌ วຌนตป็นการหารายเดຌดยการฆษณาหรือผยพรขาวสารกีไยวกับงานหรือกิจการ
ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอืไนทีไมีวัตถุประสงค์฿นการ
ด านินกิจการพืไอประยชน์สาธารณะ ดยเมสวงหาก าเร฿นทางธุรกิจ หรือการสนอภาพลักษณ์
ขององค์กรบริษัท ละกิจการดยมิเดຌมีการฆษณาสรรพคุณ คุณประยชน์ หรือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทีไกีไยวขຌองทัๅงทางตรงละทางอຌอม ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการประกาศ
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ก าหนด ยกวຌนกิจการฯ สาธารณะทีไมีวัตถุประสงค์หลักพืไอความมัไนคงของรัฐหรือความปลอดภัย
สาธารณะ ฿หຌหารายเดຌจากการฆษณาเดຌทาทีไพียงพอตอการประกอบกิจการดยเมนຌนการ
สวงหาก าเร มาตรา 21 ก าหนดวา ฿นการประกอบกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ ผูຌรับ
฿บอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายเดຌจากการฆษณาเมเดຌ ละมาตรา 23 ก าหนด
วา ฿นการประกอบกิจการทางธุรกิจ ฿หຌด านินการหารายเดຌดยการฆษณาการบริการธุรกิจ การ
จัดกใบคาสมาชิก หรือดยวิธี อืไน฿ดเดຌ  ดยการด านินการดังกลาว ฿หຌคณะกรรมการ  

มีอ านาจประกาศก าหนดหลักกณฑ์กีไยวกับลักษณะละระยะวลาสูงสุด฿นการฆษณาละการ
บริการธุรกิจ ตจะก าหนดการฆษณาละการบริการธุรกิจเดຌเมกินชัไวมงละสิบสองนาทีครึไง ดย
มืไอรวมวลาฆษณาตลอดทัๅงวันฉลีไยลຌวตຌองเมกินชัไวมงละสิบนาที  

   ฿นป  พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการ
ทรคมนาคมหงชาติ เดຌก าหนดหลักกณฑ์การกระท าทีไป็นการอาปรียบผูຌบริภคขึๅน ตาม
ประกาศ รืไองการกระท าทีไป็นการอาปรียบผูຌบริภค฿นกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ 
พืไอป็นการคุຌมครองสิทธิสรีภาพของผูຌบริภคมิ฿หຌถูกอาปรียบจากผูຌประกอบการกิจการกระจาย
สียงละกิจการทรทัศน์฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละป็นธรรม 

หลังจากนัๅน฿นป พ.ศ. 2558  กสทช. เดຌพยายามหามาตรการหรือนวทางตาง โ ทีไจะท า
฿หຌการฆษณาผานทางสืไอวิทยุ-ทรทัศน์ป็นเปอยางถูกตຌอง ละสามารปฏิบัติเดຌ฿นทิศทาง
ดียวกัน ดยมุงนຌนการมีสวนรวมของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย ดຌวยการจัดกิจกรรมตางโ อาทิ 
การศึกษาขຌอมูลการฆษณาบริการหรือสินคຌากินกวาระยะวลาทีไกฎหมายก าหนด  การจัด Focus 

group พืไอระดมความคิดหใน฿นการก าหนดนวทางการคุຌมครองผูຌบริภค฿นประดในการก ากับ
ดูลฆษณาบริการหรือสินคຌาละการฆษณา฿นรายการส าหรับดใก การจัดประชุมปฏิบัติการพืไอ
จัดท าหลักกณฑ์การคุຌมครองผูຌบริภคกีไยวกับการฆษณาบริการหรือสินคຌาละการฆษณา฿น
รายการส าหรับดใกทางทรทัศน์การจัดท าหลักกณฑ์กีไยวกับการกระท าทีไป็นการอาปรียบ
ผูຌบริ ภค฿นกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์฿นสวนทีไ กีไยวขຌองกับ Advertising, 
Sponsorship, Advertorial / Infomercial ละ Tie-in ป็นตຌน อยางเรกใตาม จนถึงปัจจุบัน 
มีนาคม พ.ศ. 2559  มีพียงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายสียงกิจการทรทัศน์ละ
กิจการทรคมนาคมหงชาติ รืไอง การกระท าทีไป็นการอาปรียบผูຌบริภค฿นกิจการกระจายสียง
ละกิจการทรทัศน์  พ.ศ. 2555 พียงฉบับดียว ทีไขยายสาระส าคัญของพระราชบัญญัติทัๅง 2 

ฉบับ 

นอกจากนัๅนจากผลการสัมภาษณ์จาะลึกพบวา กสทช. เมเดຌป็นผูຌชีไยวชาญทุกรืไอง ตຌอง
เปท างานรวมกับหนวยงานทีไมีอ านาจฉพาะรืไอง / ผลิตภัณฑ์ ชน อาหาร ยา ละผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ละ กสทช. เมเดຌมีขอบขตอ านาจดຌานนืๅอหาทีไกิดขึๅนทาง Internet อีกทัๅง฿นปัจจุบัน 
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กสทช. ยังเดຌออก฿บอนุญาตจ านวนมาก฿หຌก วิทยุหลัก ๑๎๐ สถานี วิทยุขนาดลใก ๒ พันกวา
สถานี ทีวีดิจิทัล ๎๐ กวาชอง ทรทัศน์ดาวทียม ๒ รຌอยกวาชองรายการ ซึไงกระจายอยูทัไว
ประทศ ท า฿หຌกระบวนการก ากับดูล ละบังคับ฿ชຌกฎหมายท าเดຌเมทัไวถึง  

1.ใ กระทรวงสาธารณสุข - ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี   ป็นหนวยงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

มีหนຌาทีไ฿นการควบคุม ก ากับ ละดูลการฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไอยู฿นความรับผิดชอบ  ซึไงป็นสวน
หนึไงของการคุຌมครองผูຌบริภค  พืไอ฿หຌผูຌบริภคเดຌรับขຌอมูลขาวสารการฆษณาทีไถูกตຌอง  อยู฿นขอบขต
ของกฎหมายละป็นธรรม  ดยมีหนຌาทีไตรวจพิจารณาละอนุญาตค าขอฆษณา ฿หຌความหในกีไยวกับ
ขຌอความฆษณา รวมทัๅงการตรวจสอบละฝງาระวังการฆษณาทางสืไอตางโ ชน สืไอคบิลทีวี สืไอ
วิทยุกระจายสียง สืไอวิทยุทรทัศน์ สืไออินทอร์นใต สืไอหนังสือพิมพ์ รวมทัๅงสิไงพิมพ์ตางโ พืไอ฿หຌป็นเป
ตามกฎหมายทีไกีไยวขຌอง มีกฎหมายกีไยวกับการฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไอยู฿นความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ทัๅงสิๅน ่ ฉบับ   ิละฉบับกຌเขพิไมติม)  

 กฎหมายทัๅง 8 ฉบับ ฿หຌอ านาจ อย.ตกตางกันเป ดยผูຌศึกษาหในวา นืไองจากผลิตภัณฑ์
สุขภาพตละประภทมีผลกระทบตอผูຌบริภคทีไตกตางกัน ดยฉพาะมืไอกีไยวขຌองกับการฆษณา ซึไงสงผล
ตอความขຌา฿จ ความชืไอ ละการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ดຌวยขຌา฿จ฿นสรรพคุณ คุณประยชน์ของผลิตภัณฑ์
ดังกลาว ดยหากกิดการฆษณา฿นผลิตภัณฑ์ทีไท า฿หຌกิดความขຌา฿จผิด มีความชืไอทีไผิดเปจากความป็นจริง 
ละลือกซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพลຌวสงผลเมพียงตอการสียทรัพย์สิน ตสงผลสียตอสุขภาพ ละชีวิต ซึไง
อาจกิดจากการขาดอกาสทางการรักษา หรือผลกระทบทีไกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ดยตรง จึงนาจะป็น
จตนารมณ์ของกฎหมายทีไก าหนดบทบัญญัติทีไตกตางกันเป อยางมีนัยส าคัญกีไยวกับการอนุญาตการ
ฆษณาสุขภาพออกป็น ๏ กลุม ดังมีรายละอียดตอเปนีๅ ิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา, โ55แ: แ  ี

(http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=elaw) 

กลุมทีไ แ กฎหมายก าหนด฿หຌยืไนขออนุญาตกอนท าการฆษณา  ประกอบดຌวย 

 แี พระราชบัญญัติยา พ.ศ.โ5แเ    
 โี พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522   
 ใี พระราชบัญญัติครืไองมือพทย์ พ.ศ.2551    
กลุมทีไ โ กฎหมายมิเดຌก าหนด฿หຌยืไนขออนุญาต ตตຌองฆษณา฿หຌอยู฿นขอบขตของ

กฎหมาย  ประกอบดຌวย 

 แี พระราชบัญญัติครืไองส าอาง พ.ศ.2535  กຌเขพิไมติม พ.ศ. โ55่ 

 โี พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 กลุมทีไ ใ ผลิตภัณฑ์ทีไกฎหมายหຌามท าการฆษณาพืไอการคຌาตอประชาชนทัไวเป วຌนต
ป็นการฆษณาซึไงกระท าดยตรงตอผูຌประกอบวิชาชีพวชกรรม วิชาชีพทันตกรรม วิชาชีพภสัช
กรรม หรือผูຌประกอบการบ าบัดรคสัตว์ชัๅนหนึไง  ประกอบดຌวย 
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 แี พระราชบัญญัติวัตถุทีไออกฤทธิ์ตอจิตละประสาท พ.ศ.โ5แ่   
 โี พระราชบัญญัติยาสพติด฿หຌทษ พ.ศ.2545 

 จากการทบทวนกฏหมาย ของ อย. รวมกับผลการสัมภาษณ์จาะลึก ละการสัมภาษณ์
กลุม พบวา การน ากฎหมายของ อย มา฿ชຌปฎิบัติ฿นการด านินงานตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์ เมเดຌมีอุปสรรคมากนัก พราะเดຌมีการประสานงานการก ากับดูลรวมกับ 
อย. ผานทางสมาคมฆษณาหงประทศเทย มืไอมีกฎ ระบียบ฿ดออกมา฿หม ทางคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาฯ กใเดຌรับทราบขຌอมูลสมอ อีกทัๅงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ สามารถ
ประสานงานกับจຌาหนຌาทีไของ อย. ทีไรับผิดชอบดຌานการควบคุมก ากับดูลการฆษณาผลิตภัณฑ์
ประภทตางโ หากมีขຌอสงสัยหรือประดในปัญหา฿ด กใจะสอบถามเปดยตรง  ชน การฆษณา
อาหาร ยาละครืไองมือพทย์ ดยปกติ กอนท าการฆษณาอาหาร ยา ละครืไองมือพทย์ 
ผูຌประกอบการจຌาของสินคຌาหรือบริษัทตัวทนฆษณาจะตຌองน า Script Story Board ทีไยังเมเดຌ
ถายท าเปขออนุญาตฆษณากับทาง ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา.กอน ซึไงจะมีการระบุ
งืไอนเข฿น฿บอนุญาตมาอยางชัดจนวา ควร฿ชຌภาพละขຌอความอยางเร มืไอถายท าสรใจลຌว 
จะตຌองสง฿หຌคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ ตรวจสอบกอนอนุญาต฿หຌออกอากาศฆษณาจะเม
สามารถปลีไยนปลงกຌเขพิไมติมภาพ ขຌอความละสียง นอกหนือจากทีไเดຌรับอนุญาตจาก อย.
เดຌ สวนการฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไเมตຌองขออนุญาตกอนการฆษณา ชน ครืไองส าอาง อย. 
ก าหนดนวทางการพิจารณาการฆษณาครืไองส าอางบงป็นกลุมผลิตภัณฑ์  พืไอ฿หຌ
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ฿ชຌ฿นการตรวจสอบกอนอนุญาต฿หຌออกอากาศฆษณา สวนการ
ฆษณาวัตถุอันตรายทีไ฿ชຌ฿นบຌานรือน คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯจะ฿ชຌนวทางการฆษณาเล
หรือก าจัดมลง ประกาศของ  สคบ.ละฉลากละอกสารจดจຌงชองวัตถุอันตราย จาก อย. 
ประกอบการพิจารณาตรวจสอบกอนอนุญาต฿หຌออกอากาศฆษณา 

สวนสินคຌา อาหาร ยา ละครืไองมือพทย์ ทีไตຌองขออนุญาตกอนการฆษณา  ทาง
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ ฿หຌความหในวา ป็นการสะดวกตอการท างานมากขึๅน พราะมี
กรอบการพิจารณาทีไชัดจนจาก อย.มาลຌว ท า฿หຌการตรวจพิจารณาด านินการเดຌงายขึๅน  ต฿น
ฝຆายของจຌาของสินคຌาละบริษัทตัวทนฆษณาจะเมสะดวก พราะการขออนุญาต ตຌอง฿ชຌวลา 
บางครัๅงเมทันตามก าหนดทีไตຌองออกอากาศ 

ปัญหาดຌานอืไนโ ผูຌรวมสนทนากลุม฿หຌความหในวา การตรวจพิจารณาการฆษณาของ
คลินิกวชกรรมสริมความงาม  มักจะพบปัญหา฿นการตรวจพิจารณา นืไองจากกฎหมายเมเดຌ
ก าหนด฿หຌขออนุญาตกอนการฆษณา อีกทัๅงยังเมมีหนวยงานภาครัฐทีไจะท าหนຌาทีไ฿หຌค าปรึกษา 
ตสามารถขอค าปรึกษาเดຌจากนักกฎหมาย อยางเรกใตาม คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ กใ เมเดຌ
มีความรูຌหรือมีความชีไยวชาญ฿นรืไองนีๅดยฉพาะ จึงป็นปัญหาตอการตรวจพิจารณา ละ
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จຌาของสินคຌามักอຌางวานักกฎหมาย฿หຌความหในลຌว  ซึไงป็นการกลาวอຌางทีไเมมีอกสารการเป
ขอรับค าปรึกษาทีไป็นระบบหมือน อย. 

 สวนการน ากฎหมายของ อย มา฿ชຌปฎิบัติ. กใเมเดຌมีอุปสรรค พราะเดຌมีการประสานงาน 

ความรวมมือ฿นการก ากับดูลรวมกับ อย. ผานทางสมาคมฆษณาหงประทศเทย มืไอมีกฎ 
ระบียบ฿ด 

ออกมา฿หม อีกทัๅงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ สามารถประสานงานกับจຌาหนຌาทีไของ 
อย. ทีไรับผิดชอบดຌานการควบคุมก ากับดูล การฆษณาผลิตภัณฑ์ประภทตางโ หากมีขຌอสงสัย
หรือประดในปัญหา฿ด กใจะสอบถามเปดยตรง . 

นอกจาก กระทรวงสาธารณสุข จะมีส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ละ ฿น
ประดในของการฆษณาครืไองดืไมอลกอฮอล์  ตาม พระราชบัญญัติควบคุมครืไองดืไมอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ซึไงอยู฿นอ านาจหนຌาทีไก ากับดูลของ กรมควบคุมรค กระทรวงสาธารณสุข  ผูຌขຌารวม
การสนทนากลุม เดຌอภิปรายวา สาระส าคัญนวทางปฏิบัติ฿นการฆษณากวຌางกินเป เมมี
กฎกณฑ์ทีไ฿ชຌป็นกรอบ฿นการตรวจพิจารณาทีไชัดจนท า฿หຌมีปัญหายากตอการตีความ  ชน การ
ฆษณาครืไองดืไมอลกอฮอล์ ทีไ฿ชຌนวทางการสงสริมสังคม หรือน าสนอ฿นรูปบบสารคดี  ตกใ
เมเดຌมีค าจ ากัดความทีไระบุวา อะเรคือ การสงสริมสังคม  สวนการจะท าฆษณาทีไป็นนวของ
สารคดี  ฿นทางปฏิบัติกใถือวาท าเดຌยาก     

โ. ความคิดหใน ขຌอสนอนะ ตอกระบวนการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอทรทัศนระบบ
ดิจิทัลภาคพืๅนดินดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนต์ฆษณาทางทรทัศน์  

คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ิฟรีทีวีดิมี ป็นการรวมตัว
กันประกอบดຌวยผูຌทนสถานีทรทัศน์ ชอง  3,5,7,9 กับตัวทนสมาคมฆษณาหงประทศเทย
ขึๅนมา ท าหนຌาทีไพิจารณาตรวจสอบภาพยนตร์ฆษณาทัๅงหมด ตัๅงขึๅนดยเมมีอ านาจตามกฎหมาย
รองรับ พราะป็นการก าหนดอ านาจหนຌาทีไดยตรง ตป็นการด านินการรวมกัน ซึไงน าเปสูรืไอง Self-

regulation ดยตรง  ดยยังคงหลักกณฑ์ชนดียวกับทีไตรวจสอบดยภาครัฐรวมทัๅงมีการ฿ชຌ
จรรยาบรรณวิชาชีพฆษณาดຌวย ซึไงกลุมองค์กรหลานีๅป็นผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการด านินการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ดยตรง 
 

ความคิดหในตอกระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์฿นปัจจุบัน 

จากการสัมภาษณ์จาะลึก ฿นมุมมองขององค์กรก ากับดูล฿หຌทัศนะกีไยวกับกระบวนการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ วามีปัญหาลดนຌอยลงมืไอทียบกับกระบวนการ฿นอดีต อันนืไองจากนัก
วิชาชีพริไมมีความขຌา฿จ฿นกระบวนการด านินงาน ละมีการกลัไนกรองจากคณะกรรมการของวิชาชีพกอนทีไ
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จะผยพรนืๅอหาฆษณาออกเปตามสืไอตางโ อีกทัๅงมีการจัดผูຌประสานงานระหวางนักวิชาชีพ ละจຌาหนຌาทีไ
ภาครัฐท า฿หຌมีความขຌา฿จกันมากขึๅน  สอดคลຌองกันกับ ฿นทัศนะของนักวิชาชีพ฿หຌความหในวา กระบวนการ
ก ากับดูล฿นปัจจุบันมีความสมบูรณ์ ละมีปัญหา฿นการด านินงานนຌอย  ินายวิทวัส ชัยปาณี นายก
สมาคมกิติมศักดิ์ สมาคมฆษณาหงประทศเทยี  

จากผลการสนทนากลุม พบวา กระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทาง
ทรทัศน์   ของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เดຌด านินการตอจาก คณะกรรมการบริหาร
วิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ิกบว.ี  ดย฿นป พ.ศ. โ5ใ5 เดຌมีการประกาศ฿ชຌระบียบวา
ดຌวยวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ละเดຌยกลิกคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายสียงละ
วิทยุทรทัศน์ หรือ กบว. น าเปสู การจัดตัๅงคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายสียงละวิทยุ
ทรทัศน์หงชาติ หรือ กกช. ขึๅนมาทน ดยนຌนบทบาท฿นการก ากับดูลมากกวาการควบคุม
นืๅอหา ละเดຌมีการอนถายงานตรวจพิจารณาฆษณา฿หຌกับกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์หงชาติ ซึไงป็นหนวยงานสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ท า
ห นຌ า ทีไ  ท น  พืไ อ ร อ ป ร ะ ก า ศ ฿ ชຌ ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ฉ บั บ ทีไ  แ ไ  ิ พ . ศ .  โ 5 ใ ็ ี  ทีไ อ ยู 
฿นระหวางการรางละตรียมการ฿นขณะนัๅน ตอมา฿นป พ.ศ. โ5ใ็ เดຌมีการประกาศ฿ชຌ
กฎกระทรวง ฉบับทีไ 14 อนถายความรับผิดชอบ฿นการพิจารณาความหมาะสมของนืๅอหา
รายการละการฆษณาทางสืไอมวลชนขนงนีๅเปสูนายสถานีวิทยุละทรทัศน์อยางป็นรูปธรรม 
ทัๅงนีๅเดຌยกลิกหนຌาทีไ฿นการควบคุมซนซอร์ฆษณาของกรมประชาสัมพันธ์อยางป็นทางการ หลือ
พียงบทบาท฿นการก ากับดูล฿หຌป็นเปตามระบียบ กฎกณฑ์ทานัๅน สถานีทรทัศน์ฟรีทีวีจึงเดຌ
รวมกับสมาคมฆษณาหงประทศเทย จัดตัๅงคณะกรรมการตรวจพิจารณาฆษณาทางทรทัศน์
ขึๅน พืไอท าหนຌาทีไ฿นการซนซอร์ฆษณาทางทรทัศน์฿หຌอยู฿นกรอบของระบียบละกฎกณฑ์ของ
ทางราชการ ดยยึดถือกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการฆษณา ทัๅงพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริ ภค 
พ.ศ. โ5โโ ของส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค พระราชบัญญัติของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา รวมทัๅงระบียบของกรมประชาสัมพันธ์ รืไองศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ละขຌอก าหนดรืไองการ฿ชຌภาษาซึไงจะตຌองอຌางอิงขຌอมูลจากราชบัณฑิต นืไองจากการ฿ชຌภาษา 
ดยฉพาะภาษาเทย฿นภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอทรทัศน์มีความขຌมงวดมากกวาสืไออืไนโ พราะ
ป็นสืไอหลักทีไขຌาถึงมวลชนจ านวนมากละสรຌางความถีไเดຌมาก ดยฉพาะรืไองจรรยาบรรณซึไง
เมเดຌป็นกฎหมาย ตตຌอง฿ชຌวิจารณญาณ ทางคณะกรรมการฯ ระบุวา ประดในนีๅ฿ชຌกณฑ์รืไอง
ค ว า ม  ห ม า ะ ส ม ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง สั ง ค ม เ ท ย  ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง สิ น คຌ า ห รื อ บ ริ ก า ร 

฿นการพิจารณา ชน การ฿ชຌภาพทีไ Close-up ทีไหนຌาอกอยางหมาะสม ละป็นการฆษณาชุด
ชัๅน฿น การฆษณานีๅกใสามารถผานเดຌ ตถຌาภาพหในรองอกมากกินเป อาจจะ฿หຌบลอภาพ฿น
บริวณนัๅน หรือถຌาป็นภาพ Long Shot ซึไงเมนากลียด เมผิดศีลธรรม จรรยาบรรณ กใสามารถ
ผานเดຌ   
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  การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ มีกณฑ์การพิจารณาคือ ขຌอกฎหมาย ทีไ
กีไยวกับการฆษณา  สวนประดในทีไเมเดຌอยูภาย฿ตຌขຌอกฎหมายกใจะ฿ชຌหลักจรรยาบรรณ  อันเดຌก ความ
หมาะสม ความสอดคลຌองกับบริบทสังคมเทย  ลักษณะละความหมาะสมของภาพ฿นการพิจารณาป็นหลัก 

 

นอกจากนีๅ  จากการสนทนากลุม พบปัญหาทีไส าคัญอีกคือคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ 
มักจะถูกต าหนิวาป็นผูຌทีไลຌาสมัย ตมาท าหนຌาทีไตรวจพิจารณาฆษณาซึไงป็นรูปบบการสืไอสารทีไ
ทันสมัย มຌคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ จะ฿ชຌหตุผล฿นการอธิบายผลการพิจารณา กใมักจะเดຌรับ
ค าต าหนิวา ขาดความขຌา฿จ฿นนวความคิดสรຌางสรรค์ ฿นการด านินการ  คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาฯ จึง฿ชຌวิธีการคือ อนุมัติ฿หຌออกอากาศเดຌ ตตຌองมีการติดงืไอนเข ละครัๅงตอเปกใตຌอง
ท า฿หຌถูกตຌอง  ละพิจารณาตละกรณีเปตามความหมาะสม  

 

กระนัๅนกใตามจากการสัมภาษณ์จาะลึกผูຌขຌอ฿หຌขຌอมูลหลัก ซึไงป็นจຌาหนຌาทีไภาครัฐซึไงป็น
ตัวทนหนวยงานภาครัฐทีไท าหนຌาทีไกีไยวกับการก ากับดูลการฆษณา นักวิชาการ ละ ตัวทน
จากสมาคมวิชาชีพฆษณา พบ ประดใน จุดขใง หรือจุดออน / ชองวางทางกฎหมาย หลักกณฑ์ 
ละกลเก ทีไ฿ชຌการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของฟรีทีวีระบบอนาลใอกดิม ทีไ
ควรปรับปรุงเปพรຌอมโกับการพัฒนากลเกการด านินการรวมกับ ทีวีดิทิทัล  มีรายละอียด
ดังตอเปนีๅ  
 

จุดขใง หรือจุดออน / ชองวางทางกฎหมาย หลักกณฑ์ ละกลเก ทีไ฿ชຌการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของฟรีทีวีระบบอนาลใอกดิม  

การตรวจพิจารณา การฆษณาสมัยกอนประมาณ 30 – 40 ป พบปัญหานຌอย 
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ  ฿ชຌหลักกฎหมาย  ขຌอกฎหมายป็นกณฑ์฿นการพิจารณา สวน
ผูຌประกอบการยอมรับ กຌเขปรับปลีไยนตามกฎหมาย ต฿นปัจจุบันคนรุน฿หมมักเมยอมรับกฎหมาย 
อาจจะพราะเดຌรับการสอนทีไมุงนຌน฿นรืไองการตลาด การ฿ชຌความคิด ิidea) ทีไจะผลิตฆษณา฿หຌดดดน 
ดึงดูด มุงอาชนะคูขงมากกินเป หรือนຌนรืไองการเดຌรับผลประยชน์มากกินกวาความจริงทีไถูกตຌอง  
ระบบการตรวจพิจารณาจัดวาป็นจุดขใง พราะคณะกรมการตละทาน คือผูຌทีไมีความรูຌ ความสามารถ 
฿นดຌานฆษณาละมีประสบการณ์฿นการตวรจพิจารณารวมกันกับคณะกรรมการซนต์ซอร์ กบว.  
สามารถกลัไนกรองขຌอความฆษณาทีไเมพึงประสงค์ ละเมสมควรน าเปออกอากาศ ซึไงป็นรืไองทีไดีมาก 
สวนกฎหมายหรือหลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการตรวจพิจารณาฯ กใควรตຌอง฿ชຌกฎหมายละหรือประกาศทีไออกดย
หนวยงานภาครัฐ น ามา฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติ฿นการตรวจพิจารณาฆษณาทางทรทัศน์  
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ทัๅงนีๅ ฿นสวนของกฎหมายละหรือประกาศนัๅนมีหลักกณฑ์ทีไพียงพอ ดังนัๅน หากจะท า฿หຌมี
ความขຌมขใงยิไงขึๅนของกลเกการก ากับดูล ควรมุงนຌนทีไการสริมสรຌางความรวมมือของฝຆายตางโทีไขຌา
มากีไยวขຌอง หรือหากมีกฏหมาย กใควร฿หຌป็นกฎหมายทีไ฿หຌนวทางปฏิบัติ฿นภาพรวม  

อีกประดในหนึไงทีไป็นชองวาง คือ  ควรมีการบูรณาการ การตรวจพิจารณาการฆษณาทาง
ทรทัศน์฿หຌครอบคลุมเป฿นสืไอทรทัศน์ทุก Platform เมวาจะป็นทรทัศน์ดาวทียม หรือคบิลทຌองถิไนทีไ
มีปัญหามาก ท า฿หຌกิดความรูຌสึกวามีชองวาง มีความหลืไอมลๅ า฿นมาตรฐานการ  ท า฿หຌกิดการเดຌปรียบ
สียปรียบกัน  

 ซึไงปัจจุบันพระราชบัญญัติของหนวยงานภาครัฐตางโทีไบัญญัติออกมาควบคุมละก ากับ
ดูลการฆษณามี 30กวาฉบับเมสะดวกตอการน าเปปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯจึง
มีความจ าป็นทีไจะตຌองรวบรวมจัดท าป็นหนังสือรวมกฎหมายควบคุมละก ากับดูลการฆษณา
พืไอเวຌ฿ชຌ฿นการตรวจพิจารณาฯ 

 ประดในทีไนาสน฿จ อีกประการคือ ระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณานัๅน  เม฿ช  
ป็นสิไงทีไกิดขึๅนจากกฎหมาย  มຌวากฎหมายทีไส าคัญทีไสุด คือ รัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิสรีภาพ 

ของประชาชน฿นการขียน การพิมพ์ การฆษณา รวมทัๅงมีกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการฆษณา
สินคຌาทีไออกดยหนวยงานภาครัฐอืไนโกใตาม หากทวาคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณานัๅนกิดขึๅนจากการรวมกลุมพืไอตรวจสอบฆษณากอนออกอากาศกันอง ซึไงถือวา
สอดคลຌองกับระบบการก ากับดูลกันอง 

  
ใ.  ขຌอสนอตอนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนต์ฆษณาทางทรทัศน์฿หຌมีมาตรฐาน
ดียวกัน  
 

จากการสนทนากลุม พบ ปัญหาการฆษณาดຌานชองดิจิทัล ประสบปัญหารืไองกณฑ์
มาตรฐานการพิจารณาของตละชองดิจิทัลทีไดูหมือนจะยังเมป็นมาตรฐานดียวกัน นืไองจากดย
ปกติการฆษณาทีไขຌามาถึงชองดิจิทัล จะมี โ ลักษณะ คือ  

แี การฆษณาทีไประสงค์จะฆษณา฿นชองหลัก ใ 5 ็ ้ ละชองดิจิทัล การฆษณานีๅจะ
ผานการตรวจจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ชุดนีๅกอน ลຌวจึง
จะน ามาออกอากาศ฿นชองดิจิทัลเดຌ  

โี การฆษณาทีไประสงค์ฆษณา฿นชองดิจิทัลทานัๅน  ฿นกลุมนีๅฆษณาจะเมผาน
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ นืไองจากสามารถน าเปสง฿หຌชองดิจิทัลตรวจพิจารณากอน
ออกอากาศเดຌองลย จึงกิดการกลาวอຌางวา มืไอมาสงภาพยนตร์ฆษณาตัวดียวกันเป฿หຌชองดิจิทัลชอง
หนึไง ฿หຌพิจารณาผาน ตมืไอมาสง฿หຌชองดิจิทัลอีกชองหนึไง กลับพิจารณาเมผานผูຌพิจารณาตละชอง จึง
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ถูกกลาวหาวาเมมีมาตรฐานดียวกัน฿นการพิจารณา  ซึไงผูຌพิจารณากใเมเดຌตຌองการ฿หຌกิดความหลืไอมลๅ า฿น
ลักษณะนีๅ  นอกจากนีๅ  จຌาหนຌาทีไชองดิจิทัลยังประสบปัญหาวาลูกคຌาท าอกสารการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ หายเป ซึไงทางจຌาหนຌาทีไจึงตຌองเปของตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
พิจารณาฯ อง  หรือกรณีทีไลูกคຌาน า File ทีไยังเมเดຌกຌเขมาสง฿หຌพืไอออกอากาศ ลຌวจຌงวาผานการตรวจ
ลຌวจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ ซึไงบางครัๅงจຌาหนຌาทีไกใเมสามารถรูຌเดຌ มืไอ฿หຌออกอากาศเปจึงถูก
ทักทຌวงจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ ภายหลัง 

 

จากสภาพการณ์ดังกลาว จะหในเดຌวา การฆษณาทีไผานระบบการตรวจพิจารณา 

ดย คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ การฆษณาหลานีๅเมวาจะ
ออกอากาศทางชอง3 5 7 9 หรือดิจิทัลนีๅจะเมมีปัญหา  ฿นขณะทีไฆษณาทีไเมผาน อาจจะกิด
ปัญหาเดຌ จึงควรจะ฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน  ดยกลเกดังกลาว ควร฿หຌป็นการด านินงานดยนຌน
การมีสวนรวมของทุกฝຆาย เมวาจะป็นภาครัฐ ผูຌประกอบการ ละหนวยงานฝງาระวังจากสังคม  

อยางเรกใตาม  การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทีได านินการอยู คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาฯ ยืนยันวา เดຌท าหนຌาทีไ฿นฐานะของ การป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์  ฿นขณะดียวกันกใจะ฿ชຌมุมมอง฿นฐานะ การป็นผูຌบริภคดຌวย  
ประกอบการพิจารณา ซึไง฿หຌความส าคัญ฿นประดในทีไวา  การฆษณาจะตຌองป็นประยชน์ตอ
ผูຌบริภค เมอาปรียบ ละมิดสิทธิผูຌบริภค หรือสงผลกระทบดຌานลบตอผูຌบริภค  

กระนัๅน ผลการศึกษาสัมภาษณ์จาะลึก ทีไพบวา การด านินงานควรป็นลักษณะของ
องค์กรทีไป็นการ฿หຌบริการมากกวา ป็นผูຌขຌามาควบคุม  รวมทัๅงการพัฒนาอบรม฿หຌความรูຌก
บุคคลกรดຌวย ส าหรับ฿นงงบประมาณ฿นการด านินการ จากผลการศึกษา พบวา ภาครัฐ รวมทัๅง
ผูຌประกอบการอง ควรจะขຌามามีสวนรวมกัน พืไอสนับสนุน฿หຌกิดกลเกการด านินการดຌวย ิ ดร.
ตรี บุญจือ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม
หงชาติี 

ดยสรุปจากผลการศึกษา จะหในเดຌวา มຌจะมีกฏหมายควบคุมละก ากับดูลการ
ฆษณาสินคຌาละบริการตางโ หลายฉบับ ตจากผลการศึกษาพบวา กฏหมายตางโ หลานัๅนบาง
ฉบับ ป็นการวางกฎหมาย฿นภาพกวຌางดยเมมีการขยายสาระส าคัญพืไอป็นนวทางหรือ
หลักกณฑ์฿หຌคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ทีไมีอยูดิม฿ชຌ฿นการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา กฎหมายบางฉบับ฿ชຌบังคับมาป็นวลานาน เมทันตอสถานการณ์
฿นปัจจุบัน 
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นอกจากนัๅน กฎหมายตางโ ยังปຂดอกาส฿หຌมีการตีความดยคณะกรรมการตรวจ
พิจารณา ซึไง฿นบางครัๅงกรรมการตรวจพิจารณากใยังตีความกฎหมายตางกัน ป็นสาหตุ฿หຌกิด
ความสับสนของผูຌปฏิบัติ จึงควรด านินการ฿หຌมีการรวมตัวกันของจຌาหนຌาทีไผูຌมีหนຌาทีไ฿นการ
ตรวจสอบการฆษณาของสถานีทรทัศน์ดิจิทัล ซึไงป็นชองทีวีทีไกิดขึๅน฿หม฿หຌขຌารวมป็น
คณะกรรมการตรวจภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ทัๅงนีๅ  พืไอลดปัญหาการตีความละ฿หຌมี
มาตรฐาน฿นการพิจารณาป็นเป฿นนวทางดียวกันของทุกชองทีวี นอกจากนีๅยังควรขยาย
ขอบขตของการตรวจพิจารณา฿หຌครอบคลุมทุกรูปบบ฿นการฆษณา ชน คบิลทีวีละทรทัศน์
ดาวทียมดຌวย รวมทัๅงควรสงสริม฿หຌบุคคลากรมีคุณภาพละมาตรฐาน฿นระดับดียวกัน 

 

ขຌอสนอตอนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอทรทัศน์ 

จากผลการศึกษา฿นสวนของการทบทวนปัญหา อุปสรรค฿นกฎหมาย ระบียบ 
ละกระบวนการทีไกีไยวขຌองกับการท าหนຌาทีไของคณะกรรมการตรวจพิจารณาการฆษณาทาง
ทรทัศน์ ความคิดหใน ขຌอสนอนะ จากผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการก ากับดูลการฆษณา ฿นสืไอทรทัศน์
ระบบอนาลใอกละระบบดิจิทัลภาคพืๅนดิน น ามาสูขຌอสนอตอนวทางการตรวจพิจารณาการ
ฆษณาทางสืไอทรทัศน์ ฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน  สามารถบงประดในขຌอสนอป็น โ สวน
ดังตอเปนีๅ  
 

แ.แ ขຌอสนอตอกฎหมายทีไ฿ชຌป็นนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอ
ทรทัศน์ 

จากผลการศึกษา ฿นสวนของการศึกษาอกสารพบวา มีกฏหมายตางโหลายฉบับทีไขຌามา
กีไยวขຌองตามตละประภทสินคຌา ละสืไอฆษณา อยางเรกใตาม จากผลการศึกษาพบวา กฏหมาย
นัๅนป็นสิไงทีไปຂดอกาส฿หຌมีการตีความดยผูຌพิจารณา ละจากมาตราทีไ ระบุ สามารถตีความเดຌ
กวຌางมาก ท า฿หຌป็นปัญหาตอการน าเปพิจารณา กระนัๅนกใตามการกຌเขขຌอกฎหมายคงป็นเปเดຌ
ยาก 

ดຌวยหตุนีๅ  ขຌอสนอถึงสิไงทีไอาจจะท าเดຌ คือ ภาครัฐหรือองค์กรก ากับดຌานกฎหมายควรมี
การตีความตามมาตราทีไปรากฏ฿หຌผูຌปฏิบัติงานกิดความขຌา฿จ฿นนวทางดียวกัน พืไอจะเดຌมีนว
ปฏิบัติทีไชัดจนหมือนกัน   

การด านินงานตอกฎหมายทีไ฿ชຌป็นนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอ
ทรทัศน์ จึงควรมีการบูรณาการการ฿ชຌกฎหมายดຌานการฆษณาของทัๅง 3 องค์กรทีไกีไยวขຌอง เดຌก 
ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิสคบ.ี ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง 
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กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ ิกสทช.ี ละ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
ละยา ิอย.ี ดยพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ของการฆษณา฿นปัจจุบัน 

ยิไงเปกวานัๅนลຌว ดຌวยกฎหมาย฿หຌอ านาจ กสทช. สคบ. ละ อย. สวน฿หญป็นการ฿หຌ
ด านินการฆษณาเปกอน ตอยู฿นความรับผิดชอบตามกรอบของกฎหมาย ซึไงเม฿ชการตรวจสอบ
กอนออกอากาศ ิCensor) ดยหนวยงานภาครัฐ ยกวຌนฉพาะบางผลิตภัณฑ์ของ อย. การทีไมี
คณะกรรมการตรวจพิจารณาการฆษณาทางทรทัศน์จึงป็นชองทางหนึไงทีไเมเดຌมีกฎหมายรองรับ 
ตกใสามารถกຌเขปัญหาทีไกิดจากการกระท าความผิดเดຌ จากผลการศึกษาดังกลาวน าเปสู
ขຌอสนอ฿นประดในรืไองการพัฒนาเปสูการรวมตัวของกิจการอืไนโ ทีไนอกจากทีวีดิจิทัล พราะ
ตอบจทย์ของการมีอิสระ ป็นเปตามบริบทของกฎหมาย ทีไ฿หຌสิทธิ สรีภาพของการสืไอสารบน
ความรับผิดชอบของผูຌประกอบกิจการ ฿นขณะดียวกันกใเมถูกทรกซง/ตรวจสอบกอน
ออกอากาศจากหนวยงานภาครัฐ ป็นการท างานดຌวยความสมัคร฿จ  ละกิดผลทีไท า฿หຌมีความ
ผิดพลาดชิงกฎหมายนຌอยลง ละมีการพิจารณาประดในรืไองมาตรฐานทางจริยธรรม
นอกหนือเปจากกฎหมายดຌวย ท า฿หຌหในวา กระบวนการตรวจพิจารณาดຌวยกันอง ป็นกลเกทีไ
ตอบจทย์ ซึไงมีความหมาะสมทีไจะตຌองขยายผลตอเป 

แ.โ ขຌอสนอตอรูปบบขององค์กร การก ากับดูลการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา 

ทางทรทัศน์ 

จากผลการศึกษาพบวา ผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไป็นตัวทนของ องค์กรก ากับดูล กระบวนการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์  ป็นกลเกการก ากับดูลทีไ กสทช. สงสริมละสนับสนุน
฿หຌรวมกลุมกันของผูຌประกอบการละผูຌประกอบวิชาชีพพืไอก ากับดูลกันอง  ฉะนัๅน หาก กสทช. 
หในวากลเกนีๅจะป็นประยชน์  หรือป็นสิไงทีไสามารถชวย฿นการปกปງองคุຌมครองผูຌบริภคเดຌ  ดย
การด านินการควรจะสงสริม฿หຌมีการรวมกลุมกันอยางป็นรูปธรรม ฿นรูปบบของคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของฟรีทีวีทุก Platform ทีไป็นมาตรฐานดียวกัน 
คิดวารูปบบขององค์กรทีไขຌามาตรวจพิจารณาฆษณา ควรจัดด านินการดຌวยการสงสริม ฿หຌกิด
ความรวมมือกันดยสมัคร฿จ  ดยเมตຌอง฿ชຌกฎหมายมาบังคับพืไอ฿หຌกิดการก ากับดูลกันอง  
ป็นรืไองของการรวมมือกันท างานดยสมัคร฿จพราะการ฿ชຌกฎหมายจะท า฿หຌผูຌปฏิบัติงานมี
ความรูຌสึกวาวาระบียบมีมาก เมอิสระ฿นการท างาน 

นักวิชาชีพสนอวาการท าฆษณาควรผานสมาคมฆษณาหงประทศเทย หรือผลักดันขึๅน
ป็น 

 

สภาวิชาชีพ ซึไงอาจจะก าหนด฿หຌ ผูຌทีไท าฆษณาเดຌควรจะตຌองมี฿บอนุญาตฆษณา พราะฆษณา
ป็นสิไงทีไมีผลกระทบตอสังคม ตอผูຌบริภค ผูຌทีไจะผลิตฆษณาเดຌละสงเปออกอากาศเดຌ จึงควรมี
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฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพนีๅ  ละทางสืไอองกใตຌองเมสามารถรับฆษณาจาก฿ครกใเดຌ ควรป็น
องค์กรทีไมี฿บอนุญาตทานัๅน หรือป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพหรือสมาคม ินายวิทวัส ชัยปาณี 
นายกกิติมศักดิ์ สมาคมฆษณาหงประทศเทยี 

องค์กรฝງาระวังสืไอ  มีความคาดหวัง฿หຌก ากับดูลกันองดยผูຌประกอบการมีความขຌมขใง มาก
ขึๅน  สนอ฿หຌผูຌประกอบการควรตรวจพิจารณาการฆษณาดຌวยตนองกอน฿นขัๅนรก  จากนัๅนมีการก ากับ
ดูลกันองอีกขัๅนหนึไงจากการรวมกลุมของบรรดาผูຌประกอบการสินคຌาประภทดียวกัน ละชัๅนทีไ ๏ คือ การ
รวมกลุมกันของผูຌกีไยวขຌองทัๅงหมดป็นขัๅนสุดทຌาย ละควรมีกระบวนการติดตามหลังจากการผยพร
ฆษณาผานสืไอเปลຌว ดยผูຌด านินการคือ องค์กรก ากับดูล รวมกับภาคประกันสังคม ละองค์กรฝງา
ระวังสืไอ  ินายพชร  กลຌวกลຌา  จຌาหนຌาทีไฝຆายศูนย์องค์กรผูຌบริภคละนยบาย มูลนิธิพืไอ
ผูຌบริภคี 

ดຌวยหตุนีๅ นวทางการกຌปัญหาพืไอสรຌาง฿หຌการตรวจพิจารณาภาพยนตร์การฆษณา 

ทางทรทัศน์ทัๅงชอง 3 5 7 9 ละชองดิจิทัล฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน  คือ  การรวมกลุมกันของชอง 
ใ 5 ็ ้ ดิม ละชองดิจิทัล ทุกชอง  สงภาพยนตร์ฆษณาตรวจทีไ คณะกรรมการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์   ชุดดียวกัน  ด านินการดยมีสมาคมฆษณาหงประทศเทย 
ป็นผูຌประสานงาน ละ฿หຌผูຌทนจากชองดิจิทัล ขຌารวมป็นกรรมการตรวจพิจารณาดຌวยอยางป็น
ทางการรวมกับคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ชุดดิม  

กระนัๅนกใตาม จากผลการวิจัยพบวา หากพิจารณาปรียบทียบกับกระบวนการท างาน
บบปัจจุบันทีไมีคณะกรรมการจากชอง ใ 5 ็ ้ ละสมาคมฆษณาหงประทศเทยทานัๅน การ
ทีไจะปรับคณะกรรมการฯ ฿หຌมีจ านวนทีไพิไมขึๅนจากตัวทนชองดิจิทัลอีก โไ ชอง จะสงผลตอการ
ท างานทีไอาจจะลาชຌาลง พราะการพิจารณาขຌอซักถามจะมีมากขึๅน   ผูຌทนจากชองดิ จิทัลสวน
หนึไงยังมีประสบการณ์ เมมากนัก อาจจะตຌอง฿ชຌวลาอธิบายพืไอสรຌางความขຌา฿จรวมกัน ซึไงท า฿หຌ
หาขຌอสรุปเดຌยาก   

จากผลการศึกษาดังกลาว จึงอาจน าเปสูทางกຌ฿นชิงระบบ อาทิ การด านินงาน฿น
ชวงรก฿หຌชองดิจิทัลขຌามารวมวันละ โ คน ิจากสองชองดิจิตอลีสลับจากจ านวนชองดิจิตอล
ทัๅงหมดทีไมีอยู฿นปัจจุบัน 22 ชอง  ซึไงมีสิทธิ฿นการสนอความคิดหในละออกสียงเดຌ ละหาก
คณะกรรมการชุด฿หมนีๅมีความรูຌละมาตรฐานดียวกันลຌว฿นอนาคตกใเมจ าป็นวาตຌองมี
คณะกรรมการทีไป็นตัวทนจากทุกชองกใเดຌ พืไอลดจ านวนคณะกรรมการลง ฿ชຌวิธีการหมุนวียน
กันขຌารวม ตละชองเมตຌองขຌารวมทุกวัน ซึไงจะป็นขຌอดี คือ แี ความรับผิดชอบตอผูຌชมมีความ
ชัดจน  โี มีระบบการตรวจพิจารณาทีไป็นมาตรฐานดียวกัน ละ  ใี ลบชองวางละความ
หลืไอมลๅ าทีไกิดขึๅน 
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จัดตัๅงองค์กร การรวมกลุมกันของชอง ใ 5 ็ ้ ดิม ละชองดิจิทัล ทุกชอง  สง
ภาพยนตร์ฆษณาตรวจทีไ คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์   ชุด
ดียวกนั   

ดังนัๅน การรวมตัวกันพืไอสรຌางระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์฿หຌ
กิดป็นรูปบบทีไมีมาตรฐานดียวกัน ด านินการดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาชุดดียวกัน ฿ชຌ
คูมือนวทางการตรวจพิจารณาทีไป็นนวทางดียวกัน  รวมทัๅงมีการอบรมชิงปฏิบัติการส าหรับผูຌ
ปฏิบัติอยางสมไ าสมอ  จะท า฿หຌอุตสาหกรรมการฆษณาเทยพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงถือวา
ป็นนวทางการคุຌมครองผูຌบริภคทีไดี ดยฉพาะสืไอหลักอยางสืไอทรทัศน์ 

 

ขຌอสนอ฿นงกระบวนการด านินงาน  

 จากผลการศึกษา พบวา  ควรประกอบเปดຌวย การด านินงานทีไประสานระหวาง ภาครัฐ 
ทีไป็นหนวยงานก ากับดูลการฆษณา ตลอดจนสินคຌาตางโทีไมีการฆษณาผานสืไอทรทัศน์ 
ผูຌประกอบการฆษณา ตลอดจน หนวยงานฝງาระวังทางสังคม  

 ดยประดในส าคัญทีไสุด฿นการพัฒนานวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทาง
ทรทัศน์ดิจิทัล คือการสรຌางความขຌา฿จกัน฿นทุกฝຆายถึงประดในรืไองการตีความนวทางหรือขຌอ
กฏหมายตางโ ทีไขຌามากีไยวขຌอง ละการปຂดอกาส฿หຌผูຌทีไมาจากดຌานดิทิทัลเดຌขຌามาป็นสวนหนึไง
ของกระบวนการด านินการ นวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ดยเม
ตຌองยกวาป็น กรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ระบบอนาลຍอก หรือ 
ระบบดิจิทัล  

 ดยรูปบบกลเก฿นการด านินการสามารถวิคราะห์ละน าสนอเดຌ ดังบบจ าลอง
กระบวนการ ดังตอเปนีๅ  
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จຌาของฆษณา/บริษัทตัวทนฆษณา 

จัดสงชิๅนงานฆษณาพืไอตรวจพิจารณา 

คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน ์

ประกอบดຌวย  
ตัวทนจากสมาคมฆษณาหงประทศเทย 

ตัวทนสถานีทรทัศนร์ะบบอนาลຍอก 

ตัวทนสถานีทรทัศนร์ะบบดิจิทลั 

 

ผยพรออกอากาศเดຌทุกสถานีทรทัศน์  

ผานการพิจารณา เมผานการพิจารณา 

กฏหมาย 

นวทางการด านินงานจากภาครฐั 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพฆษณา 

การตรวจสอบจาก  
องค์กรฝງาระวังทางสังคม 
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ขຌอสนอพิไมติมตอการพัฒนากระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทาง
ทรทัศน์ 

จากผลการศึกษาพบวา กระบวนการตรวจพิจารณาภาพยตร์ฆษณานัๅนป็นเปดยสมัคร
฿จ ดย฿ชຌนวทางตามกฏหมาย ฿นอนาคตความสมัคร฿จมຌจะเดຌผล ตอาจเมยัไงยืน ดังนัๅน จึง
ควรมีการสรຌางกลเก฿หຌมีความยัไงยืนตอเป฿นอนาคต อาจป็นชิงการสรຌางกฎหมาย  หรือการ
รองรับชิงองค์กร กฎหมาย฿นทีไนีๅอาจมองเดຌ 2 ชิง เดຌก 1ี มี พรบ. สภาวิชาชีพทีไกีไยวขຌองกับ
ฆษณา ละ 2ี การตัๅงป็นองค์กรตามกฎหมาย ชิงนิติบุคคล จากการทบทวนกฎหมายนวทาง
ตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ พบวา มຌจะมีกฎระบียบ
ทีไพียงพอ ตกใยังมีปัญหาทีไดนชัด คือ การขาดความขຌา฿จ฿นการตรวจพิจารณาเป฿นทิศทาง
ดียวกัน ดังนัๅน ภาครัฐควรท าความขຌา฿จกับผูຌประกอบกิจการดຌวย นืไองจากผูຌประกอบกิจการ
ตຌองป็นผูຌปฏิบัติ ฿หຌมีความขຌา฿จตอการตีความกฎหมาย พืไอ฿หຌกิดการปฏิบัติทีไถูกตຌอง ป็นเป฿น
นวทางดียวกัน ซึไงการท าความขຌา฿จอาจอยู฿นรูปบบการชีๅจง การจัดหลักสูตรฝຄกอบรม
ผูຌปฏิบัติงานป็นกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ การจัดท าคูมือ การ
ทบทวนป็นระยะ ฯลฯ  รวมทัๅง ควรมีการน าคูมือ นวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา
ทางทรทัศน์  ทีไสมาคมฆษณาหงประทศเทย รวมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
สียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ เดຌจัดท าขึๅนมาจก฿หຌผูຌปฏิบัติงานทัๅงชอง
หลัก ใ 5 ็ ้ ละชองดิจิทัล ป็นสมือนนวทางหลักทีไทุกชองตຌองถือปฏิบัติชนดียวกัน 

 นอกจากนีๅ ควรมีการด านินการดຌานการจัดอบรมชิงปฏิบัติการ พืไอพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ  จัดอบรมชิงปฏิบัติการรืไองนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์  อยางนຌอยปละ ใ ครัๅง  หรือทุก ๆ ดือน ดย฿หຌคณะกรรมการตรวจ
พิจารณาฯ ดิม ป็นวิทยากรหลัก มีสมาคมฆษณาหงประทศเทยป็นกนกลาง  สวนรืไอง
สถานทีไ  กใอาจจะ฿หຌชองตางโ วียนกันเปป็นจຌาภาพ฿นการจัด ทัๅงนีๅ  พืไอปຂดอกาส฿หຌ
ผูຌปฏิบัติงานเดຌสืไอสารละถึงปัญหาละอุปสรรคจากการท างานละหานวทางกຌปัญหารวมกัน  
รวมทัๅงลกปลีไยนขຌอมูล ความรูຌซึไงกันละกัน   

฿นงของงบประมาณ฿นการด านินการปัจจุบัน อยูภาย฿ตຌความรับผิดชอบของ
ผูຌประกอบการพียงฝຆายดียว ดังนัๅน หากตຌองการ฿หຌกิดความยัไงยืน จึงควรผลักดัน฿หຌมีมองถึงการ
สนับสนุนดยภาครัฐ  รวมทัๅง฿หຌทุกภาคสวนทีไขຌามากีไยวขຌองเดຌรวมกันรับผิดชอบ฿นงบประมาณ
การด านินการเดຌ 

ผลการด านินการ ปัญหา ละอุปสรรค ตลอดจนขຌอสนอนะ ควรมีการน าเปขยายผล
ตอเป อาทิชน ทุกภาคสวน ควรจะเดຌรับทราบละน าขຌอสนอนะนีๅเป฿ชຌปฏิบัติ ละจริงจังกับ
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การท างาน ภาครัฐขຌามาป็นผูຌน าอยางจริงจัง  ภาคอกชนควรตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
ผลกระทบของฆษณาตอสังคม ภาคประชาชนควรท าหนຌาทีไของตน ฝງาระวังปัญหาละมีการ
พัฒนาศักยภาพ฿นการรูຌทาทันสืไอฆษณา 

ยิไงเปกวานัๅนลຌว หากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ชุด
฿หม สามารถด านินงานเดຌอยางป็นรูปธรรมละมีประสิทธิภาพลຌว ควรน ากระบวนการดังกลาว
เป฿ชຌกับการฆษณา฿นสืไอทรทัศน์ดาวทียม ละคบิลทีวีทຌองถิไน พืไอ฿หຌมีการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ฆษณากอนการผยพร ดยการประสาน ความรวมมือกับสมาคมฆษณาหงประทศ
เทย พืไอก าหนดรูปบบการตรวจพิจารณาการฆษณาทีไหมาะสม฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน พรຌอมทัๅง
คณะกรรมการตรวจพิจารณาทีไหมาะสมตอเป พืไอจะน าเปสูการมีสืไอฆษณาทีไสรຌางสรรค์ 
หมาะสมกับสังคมเทย ละป็นการคุຌมครองผูຌบริภคตอเป 

็. บรรณานุกรม 

บุหงา  ชัยสุวรรณ. (โเแใี การก ากับดูลตนองของวิชาชีพฆษณา   กรณีศึกษาพัฒนาการของ
กลเกการกับดูลตนองของสมาคมฆษณาหงประทศเทย.  วารสารวิชาการอิสรา
ปริทัศน์.  โิไี ,  ้-โ็ 

พิรงรอง  รามสูต ละศศิธร ยุวกศล  ิโเเใ).  การก ากับดูลนืๅอหาของสืไอวิทยุละทรทัศน์฿น
ประทศเทย.  อกสารการวิจัย฿นครงการ การปฏิรูประบบสืไอ สนอตอ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 
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พฤติกรรมการปิดรับสืไอ ทัศนคติ ละการ฿ชຌประยชน์  
กรณีศึกษาฟซบุຍกฟนพจ ดังตฤณฟนคลับ 

Exposure, Attitude and Uses  

: A Case Study of Facebook Page Dungtrin Fan Club 

วิภาวี จันทร์กຌว1 

บทคัดยอ  

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาพฤติกรรมการปຂดรับสืไ อ ทัศนคติ ละการ฿ชຌ
ประยชน์ของกลุมสมาชิกฟนพจดังตฤณฟนคลับ ดยท าการวิจัย฿นรูปบบชิงปริมาณ 
ิQuantitative Research) พืไอศึกษากลุมสมาชิกดังตฤณฟนคลับจ านวน ไเเ คน ดຌวยการ฿ชຌ
ครืไองมือบบสอบถาม ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลดຌานสถิติ฿นการหาคาฉลีไยตัวปรตางโทีไมี
ความส าคัญ  
 ผลการศึกษาวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง อายุฉลีไยทีไพบมากทีไสุดคือ 
อายุ ไเ ปขึๅนเป ระดับการศึกษาสูงสุดทีไพบมากทีไสุดคือปริญญาตรี ละมีอาชีพพนักงาน
บริษัทอกชนมากทีไสุด มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอฟซบุຍกฟนพจ฿นลักษณะการขຌาเป฿ชຌงานทุก
วัน ความถีไ฿นการขຌา฿ชຌงาน โ-5 ครัๅงตอวัน ฿ชຌงาน฿นชวงวลา แ่.เแ-โโ.เเ มากทีไสุด อุปกรณ์
การ฿ชຌงานคือทรศัพท์มือถือ สิไงทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางรูຌจักฟนพจคือคຌนหาดຌวยตนอง หตุผลของ
การลือกป็นฟนพจคือการติดตามขຌอมูลขาวสาร มีปริมาณการเดຌรับขຌอมูล โ-ใ ครัๅงตอวัน ละ
ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ตอฟนพจทีไมีสวนรวมมากทีไสุดคือ กดปุຆมชืไนชอบนืๅอหาทีไน าสนอ 

 นอกจากนัๅนยังพบวาทัศนคติทีไมีตอฟนพจอยู฿นระดับมากทีไสุด ดยมีทัศนคติดຌาน
นืๅอหาทีไน าสนอป็นสิไงทีไมีคุณคาอยู฿นระดับมากทีไสุด ละมีการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจอยู฿น
ระดับมาก ดยมีการน าความรูຌละขຌอคิดทีไเดຌเปปรับ฿ชຌ฿นการด านินชีวิตประจ าวันอยู฿นระดับมาก
ทีไสุด อีกทัๅงความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติทีไมีตอฟนพจละการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจนัๅนยังมี
ความสอดคลຌองสัมพันธ์กันอีกดຌวย  
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ, ทัศนคติ, การ฿ชຌประยชน์, ฟซบุຍกฟนพจ 
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Abstarct 
 

 This research aims to study the exposure behavioral attitudes and uses of 

the group Dungtrin Fan Club. The research in the form of quantitative to study a 

group of 400 members in Dungtrin Fan Club. Using the tool by questionnaire for 

statistical analysis of the average variable are important. 

 The study showed that the mostly sample are female. The average age of 

the most common age is 40 years old. Education level of the most common is 

Bachelor and The career of the most common is employees office. The exposure 

to media Facebook fan page.The nature of the interaction every day. The 

frequency of use 2-5 times a day. The most active period of 18:01 to 22:00. Using 

a mobile device. What makes to  known group is search by yourself. The reason 

for choosing a fan page is to news update. The volume of data received 2-3 times 

a day. and interact in fan page with the most is click like on content. 

 It was also found that the attitude towards of a fans are at the highest 

level. The attitude of the content presented is valuable at the highest level. And 

the uses of a fan at a high level. The knowledge and insights that have adapted to 

the daily life at the highest level. The relationship between attitude towards and 

the uses of fans. It also is consistent relationship with each other. 

Keywords : Exposure, Attitude, Uses, Facebook Fanpage 

 

บทน า 
ทีไมาละความส าคัญ 

 คงปฏิสธเมเดຌวาปัจจุบันความกຌาวหนຌาทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร เดຌขຌา
มาป็นสวนหนึไง฿นชีวิตของผูຌคนยุคดิจิทัล ดยฉพาะสืไออินทอร์นใตทีไเดຌขຌามาสรຌางบทบาทดຌาน
ตางโ ตอการด ารงชีวิตทัๅงดຌานสังคม ศรษฐกิจ การมือง การศึกษา ตลอดจนความบันทิง ตัๅงต
ระดับปัจจกชน หนวยงานองค์กร จนถึงระดับประทศ อีกทัๅงความทันสมัยของทคนลยีจึงท า฿หຌ
ผูຌคนสามารถขຌา฿ชຌงานเดຌอยางสะดวก รวดรใว ดยเมมีขຌอจ ากัดของพืๅนทีไละวลา ละสามารถ
฿ชຌครืไองมือสืไอสารพืไอการขຌาถึงสืไออินทอร์นใตเดຌอยางหลากหลายรูปบบ ป็นผลท า฿หຌกิดสืไอ
฿หมตางโพืไอการป็นชองทางสืไอสารทีไตกตางกันเป ดยฉพาะอยางยิไงการติดตอสืไอสารผานทาง
ครือขายสังคมออนเลน์ 
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 สืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Media) หรือรียกวาสืไอชิงสังคมนัๅน เดຌขຌามามีมีอิทธิพลละเดຌรับ
ความนิยมป็นอยางมาก ดຌวยการป็นวใบเซต์ครือขายสังคมทีไสามารถกระจายขຌอมูลขาวสารอยาง
รวดรใว฿นรูปบบของการปฏิสัมพันธ์ชิงสังคม พืไอการสรຌางครือขายของผูຌคนขนาด฿หญทีไมีผูຌรวม
สนทนาเดຌหลากหลายคน ซึไงตกตางจากสืไอดัๅงดิมทีไป็นรูปบบการสืไอสารทางดียว อีกทัๅง
ผูຌ฿ชຌงานสามารถป็นเดຌทัๅงผูຌบริภคนืๅอหาละผลิตนืๅอหาเดຌอีกดຌวย ิภิษก ชัยนิรันดร์, โ55ใี จาก
สถิติพฤติกรรมการ฿ชຌงาน Internet ละ Social Media ทัไวลก พบวาวใบเซต์ครือขายสังคม
ออนเลน์ทีไเดຌรับความนิยมจากคนเทยมากทีไสุดคือฟซบุຍก ิFacebook) (Tana, โเแๆี ครืไองมือ
สืไอสารทีไผูຌ฿ชຌงานสามารถ฿ชຌติดตอสนทนา การสงรูปภาพ วีดีอตางโ พรຌอมทัๅงมีรูปบบส าหรับ
การสรຌางปฏิสัมพันธ์ทีไหลากหลาย ชน การกดถูก฿จ ิLike) การบงปันขຌอมูลขาวสาร ิShare) 

ละการสดงความคิดหในตางโ ดยผูຌ฿ชຌมักมีวัตถุประสงค์การ฿ชຌงานทีไตกตางกันเป ชน พืไอ
การติดตอสืไอสาร พืไอความบันทิง พืไอการ฿หຌก าลัง฿จ การตຌองการมีกลุมพืไอน ชวยลดความหงา 
ฯลฯ ิQuinn, โเแๆี  ซึไงนอกจากจะ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการติดตอสืไอสารทีไส าคัญลຌว หลากหลาย
องค์กรเดຌ฿ชຌฟซบุຍกป็นชองทางส าหรับสืไอสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนถึงการ
ผยพรความรูຌตางโทีไส าคัญ ดຌวยวิธีการสรຌางชุมชนบนฟซบุຍก ทีไรียกวาฟนพจ ฿นการป็นพืๅนทีไ
ออนเลน์ส าหรับการปรมทบรนด์สินคຌาหรือบริการตางโ การ฿หຌความรูຌ ขຌอมูลขาวสาร฿นรืไอง
ตางโ ส าหรับผูຌทีไมีความสน฿จ฿นรืไองตางโรวมกัน 

  ฟซบุຍกฟนพจ ดังตฤณ Dungtrin Fan Club  ฟนพจดຌานธรรมะทีไเดຌรับความ
สน฿จจากผูຌคนปัจจุบันจ านวนมาก สรຌางขึๅนจากฟนคลับผูຌทีไชืไนชอบผลงานของ คุณศรันย์ เมตรี
วช หรือนามปากกา ดังตฤณ  นักขียนทางดຌานธรรมมะ มีผลงานป็นทีไมีชืไอสียงทางดຌานการ
ป็นนักขียนหนังสือ จนท า฿หຌมีผูຌติดตามละชืไนชอบป็นจ านวนมาก นืไองจากผลงานดຌานการ
ขียนของดังตฤณป็นรืไองราวกีไยวกับนวคิด฿นการด านินชีวิตดຌวยการ฿ชຌธรรมะขຌามาป็นสวน
หนึไง฿นการถายทอดรืไองราว ท า฿หຌผูຌอานกิดนวคิด฿นการด านินชีวิตทีไดี ละป็นจุดริไมตຌนทีไท า
฿หຌหลายโคนนัๅนขຌามาสน฿จ฿นดຌานธรรมะมากขึๅน ผูຌชืไนชอบดังตฤณจึงเดຌสรຌางฟซบุຍกฟนพจพืไอ
฿ชຌป็นชองทาง฿นการสนทนากับผูຌทีไมีความสน฿จรวมกัน ฿นการน าสนอขาวสาร ผยพรนืๅ อหา 
ขຌอคิดตางโจากหนังสือ ทีไน ามาถายทอดผานทางฟซบุຍกฟนพจ จนกิดป็นกลุมชุมชนออนเลน์
หนึไงทีไมีสมาชิกป็นจ านวนมาก ฟซบุຍกฟนพจจึงป็นชองทางการติดตอสืไอสารทีไผูຌคนสามารถ
สนทนารืไองนัๅนโ พืไอตอบสนองความตຌองการของตนองละพืไอประยชน์ตางโ ชน การหา
พืไอน คลายความหงา การตຌองการขຌอมูลขาวสาร ฯลฯ  
อยางเรกใตามการศึกษากีไยวกับการผยพรสืไอธรรมะออนเลน์฿นปัจจุบัน สวน฿หญมักป็นการ
ศึกษาวิจัยการผยพรสืไอธรรมะจากพระทีไมีชืไอสียงทานัๅน ท า฿หຌยังเมมีงานวิจัยทีไศึกษากีไยวกับ
บุคคลทัไวเปทีไผยพรสืไอธรรมะ ดังนัๅนการศึกษาการผยพรนืๅอหาธรรมะของดังตฤณจึงมีความ
นาสน฿จทีไตกตางออกเป นืไองจากป็นนักขียนทีไเดຌรับความสน฿จละมีผูຌชืไนชอบป็นจ านวนมาก
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เมตางกับพระทีไมีชืไอสียง อีกทัๅงฟนพจดังตฤณยังมีความนาสน฿จมากกวาฟนพจธรรมะอืไนโ 
นืไองจากมีการถายทอดนืๅอหา฿นรูปบบของธรรมะสอน฿จทีไสอดคลຌองกับการ฿ชຌชีวิตละ
หตุการณ์฿นชีวิตประวันของผูຌคน ดຌวยการน าสนอนืๅอหาประกอบรูปภาพ฿นรูปบบทีไนาสน฿จ 
สรຌางสรรค์ การ฿ชຌขຌอความทีไดึงดูด ละสามารถขຌา฿จเดຌงาย ท า฿หຌฟนพจดังตฤณเดຌรับความ
สน฿จละป็นทีไตอบจทย์ชีวิตของผูຌคน฿นสังคมเดຌป็นอยางดี  
ดังจะหในเดຌวาฟซบุຍกฟนพจดังตฤณฟนคลับนัๅน นับป็นกลุมครือขายทางสังคมอีกกลุมหนึไงทีไ
มีผูຌ฿หຌความสน฿จ฿นการรับขຌอมูลขาวสาร สามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการ฿หຌขຌอคิดส าหรับการ
ด านินชีวิตของผูຌคนเดຌ ซึไงนับป็นการ฿ชຌครืไองมือสืไอสารทีไป็นประยชน์ตอสังคม ผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไ
จะศึกษาพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ทัศนคติ ละการ฿ชຌประยชน์ ทีไผูຌรับสารเดຌรับผานทางฟนพจ
ดังตฤณ อันจะน าเปสูการทราบถึงผูຌรับสาร พืไอการสรຌางกระบวนการวางผนกลยุทธ์การสืไอสาร 
ทางการสืไอสารดຌานฟซบุຍกฟนพจ ตลอดจนน าเปปรับ฿ชຌพืไอประยชน์ทางดຌานตางโ฿นอนาคต   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พืไอศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุมสมาชิกฟนพจดังตฤณฟนคลับ  
2. พืไอศึกษาพฤติกรรมการปຂดรับสืไอของกลุมสมาชิกฟนพจดังตฤณฟนคลับ  
3. พืไอศึกษาทัศนคติของสมาชิกฟนพจดังตฤณฟนคลับ 

4. พืไอศึกษาการ฿ชຌประยชน์ของสมาชิกฟนพจดังตฤณฟนคลับ 

5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติกับการ฿ชຌประยชน์ของกลุมสมาชิกฟนพจดัง
ตฤณฟนคลับ  

สมมติฐานการวิจัย  
1. พฤติกรรมการปຂดรับสืไอของสมาชิกฟนพจดังตฤณฟนคลับ มีความตกตางกันตาม

คุณลักษณะทางประชากร 

2. ทัศนคติทีไมีตอฟนพจดังตฤณฟนคลับ มีความตกตางกันตามคุณลักษณะทาง
ประชากร 

3. การ฿ชຌประยชน์จากฟนพจดังตฤณฟนคลับ มีความตกตางกันตามคุณลักษณะทาง
ประชากร 

4. ทัศนคติทีไมีตอฟนพจมีความสัมพันธ์กับการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจดังตฤณฟนคลับ 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌท าการรวบรวมนวคิดทฤษฎีทีไมีความกีไยวขຌองกับสิไงทีไศึกษา ดังนีๅ 

1. นวคิดกีไยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. นวคิดกีไยวกับครือขายสังคมออนเลน์ฟซบุຍก ิSocial Network: Facebookี 
3. นวคิดกีไยวกับพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ  
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4. นวคิดกีไยวกับทัศนคติ 

5. นวคิดกีไยวกับการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จ   
6. งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง  

ระบียบวิธีวิจัย 
ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ คือบุคคลชาย-หญิง ผูຌป็นสมาชิกฟนพจของ ดังตฤณ 
Dungtrin Fan Club ิhttps://www.facebook.com/DungtrinFanClubี จ านวน โไ็,็ๆแ 
คน ิอຌางอิงจากวันทีไ 20 มษายน 2559ี ดยเดຌลือกกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา ดຌวยวิธีการ
ลือกบบจาะจง ิPurposive Samplingี พืไอสุมกลุมตัวอยางจ านวน 400 คน ทีไป็นสมาชิก
ฟนพจดังตฤณ จากสูตรของ Taro Yamane ทีไระดับความชืไอมัไน 95% ิYamane, แ้็ใี  

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

 การวิจัยรืไอง พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ทัศนคติ ละการ฿ชຌประยชน์ กรณีศึกษาฟซบุຍก
ฟนพจ   ดังตฤณฟนคลับ  ผูຌวิจัยลือก฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionnaireี ฿นรูปบบของ
บบสอบถามปลายปຂด ิClose Ended Questionี ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 
จ านวน 32 ขຌอ ดยบงครงสรຌางบบสอบถามออกป็น 4 สวน คือ สวนทีไ 1 ค าถามกีไยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา ละอาชีพ สวนทีไ 2 ค าถาม
กีไยวกับพฤติกรรมการปຂดรับสืไอจากฟนพจดังตฤณฟนคลับ ดยมีลักษณะป็นบบลือกตอบ 
ิCheck Listี จ านวน 8 ขຌอ พืไอน ามาจกจงความถีไละคารຌอยละ ละสวนทีไ 3 ค าถามกีไยวกับ
ทัศนคติทีไมีตอฟนพจดังตฤณฟนคลับ สวนทีไ 4 ค าถามกีไยวกับการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจดัง
ตฤณฟนคลับ ดย฿ชຌวิธีการวัดบบระดับคะนนประมินคา 5 ระดับ ิRating Scaleี 

ผูຌวิจัยเดຌท าการทดสอบคุณภาพของครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ฿หຌมีความ
นาชืไอถือละสอดคลຌองกับการศึกษา ดยเดຌท าการทดสอบคุณภาพของครืไองมือ 2 วิธี คือ การ
ทดสอบความทีไยงตรง ิValidityี ฿นการน าครืไองมือเป฿หຌผูຌชีไยวชาญเดຌตรวจสอบ พืไอพิจารณา
การจัดล าดับของนืๅอหา฿หຌมีความครอบคลุมกับสิไงทีไศึกษา ละการทดสอบความชืไอถือเดຌ 
ิReliabilityี ดຌวยการน าบบสอบถามเปทดสอบ ิPre-Testี กับกลุมตัวอยางจ านวน 30 ชุด ละ
น าผลทีไเดຌเปท าการทดสอบขຌอมูลดຌวยปรกรมค านวณสถิติ SPSS พืไอตรวจสอบความชืไอมัไน 
ิReliabilityี ดຌวยการวิคราะห์คาอลฟຆา ครอนบาค ิAlpha Cronbachี จากการทดสอบขຌอ
ค าถามรวมทัๅงหมดเดຌคาอลฟຆา ครอนบาค ระดับ 0.927 การทดสอบตามตัวปรทัศนคติเดຌคา
อลฟຆา ครอนบาค ระดับ 0.894 ละการทดสอบตามตัวปรการ฿ชຌประยชน์เดຌคาอลฟຆา ครอ
นบาค ระดับ 0.917 ซึไงจัดอยู฿นกณฑ์ทีไเดຌมาตรฐาน 

  

https://www.facebook.com/DungtrinFanClub)%20จำนวน
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การวิคราะห์ละประมวลผล 

 จากการกใบรวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจากบบสอบถาม ผูຌวิจัยเดຌน าขຌอมูลมาท าการบันทึกลง
รหัส ิCodingี ละน าขຌอมูลเปประมวลผลบนคอมพิวตอร์ดຌวยปรกรม SPSS พืไอ฿ชຌ฿นการ
วิคราะห์ขຌอมูล ดยบงป็นการวิคราะห์ขຌอมูลสถิติบรรยาย ิDescriptive Statisticsี ฿นการหา
คาจ านวนละรຌอยละ ละการวิคราะห์ขຌอมูลสถิติชิงอนุมาน ิ Inferential or Inductive 

Statisticsี ดຌวยการทดสอบคาสถิติบบ T-test การทดสอบคาสถิติ F ิF-testี ฿นวิคราะห์ความ
ปรปรวนบบจ านกทางดียว ิOne-way ANOVAี พืไอหาความตกตางคาฉลีไยของกลุม
ตัวอยางทีไมากกวา 2 กลุม ดຌวยการทดสอบบบรายคูดຌวยวิธีของชฟฟ ิScheffeี ละการ
ทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหพันธ์ Pearson’s product moment correlation ฿นการวัดระดับหา
คาของความสัมพันธ์ตัวปร 

ผลการวิจัย 

จากการกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยวิธีการ฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionnaireี ดຌวยการ
สอบถามผานทางอินทอร์นใต฿นรูปบบของบบสอบถามออนเลน์กับกลุมตัวอยาง จ านวน 400 

คน พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญของสมาชิกฟนพจดังตฤณ จ านวน 400 คน ประกอบเปดຌวย
พศชาย จ านวน 42 คน คิดป็นรຌอยละ 10.5 ละพศหญิงจ านวน 358 คน คิดป็นรຌอยละ 89.5 

สรุปเดຌวาผูຌตอบบบสอบถามป็นพศหญิงมากกวาพศชาย ดยมีอายุมากทีไสุดคือ 40 ปขึๅนเป 
จ านวน 181 คน คิดป็นรຌอยละ 45.3 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี จ านวน 213 คน คิด
ป็นรຌอยละ 53.3 ละมีอาชีพพนักงานบริษัทอกชนมากทีไสุด จ านวน 112 คน คิดป็นรຌอยละ 28   
ตารางทีไ 1 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ 

     พฤติกรรมการปิดรับสืไอ จ านวน รຌอยละ ิ%ี 
1. ลักษณะการขຌาเป฿ชຌงานฟนพจ 

 ทุกวัน 251 62.7 

 2-3 วัน / สัปดาห ์ 97 24.3 

 5-ๆ วัน / สัปดาห์ 32 8.0 

 แ วัน / สัปดาห ์ 14 3.5 

 มากกวา แ สัปดาห์ขึๅนเป 

2. ความถีไ฿นการขຌา฿ชຌงานฟนพจ ิตอวันี 
แ ครัๅง 166 41.5 

โ - 5 ครัๅง 179 44.8 

ๆ - แเ ครัๅง 28 7.0 
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มากกวา แเ ครัๅง 27 6.8 

3. ชวงวลาทีไ฿ชຌงานฟนพจ 

 เๆ.เเ-แแ.เเ น. 70 17.5 

 แแ.เแ-แไ.เเ น. 45 11.3 

 แไ.เแ-แ่.เเ น.. 48 12.0 

 แ่.เแ-โโ.เเ น. 200 50.0 

 โโ.เแ-เโ.เเ น. 37 9.3 

4. อุปกรณ์ทีไ฿ชຌงาน   

 ทรศัพท์มือถือ 299 74.8 

 คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ 29 7.2 

 คอมพิวตอร์นຍตบุຍค 22 5.5 

 ทใบลใต 50 12.5 

5. สิไงทีไท า฿หຌรูຌจักฟนพจ 

 คຌนหาดຌวยตนอง 194 48.5 

 จากวใบเซต์หลัก 1 17.8 

 พืไอนนะน า / ชักชวน 6 14.0 

 จากฆษณาบนฟสบุຍค 79 19.8 

     พฤติกรรมการปิดรับสืไอ จ านวน รຌอยละ ิ%ี 
6. หตุผลของการลือกป็นฟนพจ   

 การติดตามขຌอมลูขาวสาร 253 63.2 

 ป็นชองทาง฿นการติดตอสอบถาม 7 1.8 

 ชืไนชอบบรนด์ หรือบุคคลของฟนพจ 122 30.5 

 ฿ชຌบริการวใบเซต์หลักอยูลຌว 18 4.5 

7. ปริมาณการเดຌรบัขຌอมูลจากฟนพจ ิตอวันี   

 นຌอยกวา แ ครัๅง 33 8.3 

 แ ครัๅง 156 39.0 

 2-3 ครัๅง 172 43.0 

 4-5 ครัๅง 13 3.3 

 มากกวา 5 ครัๅง 26 6.5 

8. ลักษณะการมีปฏิสมัพันธ์กับฟนพจทีไมีสวนรวมมาก
ทีไสุด 

  

 กดปุຆมชืไนชอบนืๅอหาทีไน าสนอ 303 75.8 

 กดบงปันนืๅอหาทีไน าสนอ 76 19.0 

 สดงความคดิหในตอนืๅอหาทีไน าสนอ 7 1.8 

 ติชมสินคຌาหรือบริการ 2 0.5 

 ชวยตอบค าถามกับสมาชิกทานอืไน 1 0.3 

 รวม 400 100 
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 จากตารางทีไ 1 สดงผลการวิคราะห์พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ พบวาลักษณะการขຌาเป฿ชຌ
งานฟนพจทุกวันมากทีไสุด จ านวน 251 คน คิดป็นรຌอยละ 62.7 ความถีไ฿นการขຌา฿ชຌงานฟน
พจ ิตอวันี 2-5 ครัๅงมากทีไสุด จ านวน 179 คน คิดป็นรຌอยละ 44.8 ชวงวลาทีไ฿ชຌงานฟนพจ
วลา 18.01-22.00 น. มากทีไสุด จ านวน 200 คน คิดป็นรຌอยละ 50.0 อุปกรณ์การ฿ชຌงาน คือ
ทรศัพท์มือถือมากทีไสุด จ านวน 299 คน คิดป็นรຌอยละ 74.8 สิไงทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางรูຌจักฟน
พจคือ คຌนหาดຌวยตนองมากทีไสุด จ านวน 194 คน คิดป็นรຌอยละ 48.5 หตุผลของการลือกป็น
ฟนพจคือ การติดตามขຌอมูลขาวสารมากทีไสุด จ านวน 253 คิดป็นรຌอยละ 63.2 ปริมาณการ
เดຌรับขຌอมูล ิตอวันี 2-3 ครัๅงมากทีไสุด จ านวน 172 คน คิดป็นรຌอยละ 43.0 ละลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ์ตอฟนพจทีไมีสวนรวมมากทีไสุดคือ กดปุຆมชืไนชอบนืๅอหาทีไน าสนอ จ านวน 303 คน 
คิดป็นรຌอยละ 75.8  
ตารางทีไ 2 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลดຌานทัศนคติ 

ทัศนคต ิ ระดับทัศนคต ิ x̄ SD ความหมาย 

 นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีไสุด 

 

   

1. นืๅอหาทีไน าสนอป็นสิไงทีไมีคุณคา - - 8 

ิ2.0ี 
90 

ิ22.5ี 
302 

ิ75.5ี 
4.74 0.485 ดีมากทีไสดุ 

2. การกระตุຌน฿หຌกิดทัศนคติทีไดี฿น
การด านินชีวิต    

- 1 

ิ0.3ี 
8 

ิ2ี 
94 

ิ23.5ี 
297 

ิ74.3ี 
4.72 0.508 ดีมากทีไสดุ 

3. การน าสนอนืๅอหามีความ
หมาะสม 

- 1 

ิ0.3ี 
12 

ิ3.0ี 
145 

ิ31.3ี 
242 

ิ60.5ี 
4.57 0.566 ดีมากทีไสดุ 

4. การน าสนอนืๅอหามีความ
นาสน฿จ 

- - 18 

ิ4.5ี 
166 

ิ41.5ี 
216 

ิ54.0ี 
4.49 0.584 ดีมากทีไสดุ 

5. สามารถท าความขຌา฿จนืๅอทีไ
น าสนอเดຌดยงาย 

- 2 

ิ0.5ี 
28 

ิ7.0ี 
168 

ิ42.0ี 
202 

ิ50.5ี 
4.42 0.645 ดีมากทีไสดุ 

6. การน าสนอมคีวามพลิดพลิน
ชวน฿หຌนาติดตามอาน 

- 2 

ิ0.5ี 
29 

ิ7.2ี 
175 

ิ43.8ี 
194 

ิ48.5ี 
4.40 0.645 ดีมากทีไสดุ 

7. มีความทันสมัยละอัพดทขຌอมลู
฿หมโอยูสมอ 

- 3 

ิ0.8ี 
32 

ิ8.0ี 
186 

ิ46.5ี 
179 

ิ44.8ี 
4.35 0.659 ดีมากทีไสดุ 

8. นืๅอหามีผลกระทบตอจิต฿จ 19 

ิ4.8ี 
10 

ิ2.5ี 
50 

ิ12.5ี 
134 

ิ33.5ี 
187 

ิ46.8ี 
4.15 1.049 ดีมาก 

9. การมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
หนังสือของดังตฤณ 

12 

ิ3.0ี 
10 

ิ2.5ี 
92 

ิ23.0ี 
136 

ิ34.0ี 
150 

ิ37.5ี 
4.01 0.989 ดีมาก 

10. การอยากมสีวนรวมกิจกรรม
ตางโผานทางฟนพจ 

13 

ิ3.3ี 
23 

ิ5.8ี 
147 

ิ36.8ี 
116 

ิ29.0ี 
101 

ิ25.3ี 
3.67 1.019 ดีมาก 
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     รวม 4.35 0.476 ทัศนคติด ี

มากทีไสุด 

 จากตารางทีไ 2 สดงผลการวิคราะห์ทัศนคติทีไมีตอฟนพจมีคาฉลีไยรวมอยูทีไ 4.35 
สดง฿หຌหในเดຌวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอฟนพจ฿นระดับทัศนคติดีมากทีไสุด จากการพิจารณา
รายขຌอ พบวานืๅอหาทีไน าสนอป็นสิไงทีไมีคุณคา คิดป็นคาฉลีไย 4.74 อยู฿นระดับมากทีไสุด 

รองลงมาคือ การกระตุຌน฿หຌกิดทัศนคติทีไดี฿นการด านินชีวิต คิดป็นคาฉลีไย  4.72 อยู฿นระดับ
มากทีไสุด ละการน าสนอนืๅอหามีความหมาะสม คิดป็นคาฉลีไย 4.57 อยู฿นระดับมากทีไสุด 
ตามล าดับ 

ตารางทีไ 3 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลการ฿ชຌประยชน์ 
การ฿ชຌประยชน ์ ระดับการ฿ชຌประยชน์ x̄ SD ความหมาย 

 นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีไสุด 

 

   

1. การน าความรูຌละขຌอคิดทีไเดຌ เป
ปรับ฿ชຌ฿นการด านินชีวิตประจ าวนั 

- - 26 

ิ6.5ี 
137 

ิ34.3ี 
237 

ิ59.3ี 
4.53 0.617 มากทีไสุด 

2. พืไอ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์ 4 

ิ1.0ี 
7 

ิ1.8ี 
80 

ิ20.0ี 
148 

ิ37.0ี 
161 

ิ40.3ี 
4.14 0.863 มาก 

3. การป็นชองทางทีไสามารถป็นทีไพึไง
ทาง฿จมืไอชีวิตกิดปัญหา 

9 

ิ2.3ี 
12 

ิ3.0ี 
73 

ิ18.3ี 
134 

ิ33.5ี 
172 

ิ43.0ี 
4.12 0.961 มาก 

4. การน าความรูຌละขຌอคิดทีไเดຌ เป
สนทนากับผูຌอืไน฿นสังคม 

4 

ิ1.0ี 
19 

ิ4.8ี 
86 

ิ21.5ี 
147 

ิ36.8ี 
144 

ิ36.0ี 
4.02 0.926 มาก 

5. การป็นพืๅนทีไลกปลีไยนความ
คิดหในกบัผูຌทีไความสน฿จหมือนกนั 

18 

ิ4.5ี 
36 

ิ9.0ี 
111 

ิ27.8ี 
114 

ิ28.5ี 
121 

ิ30.3ี 
3.71 1.124 มาก 

6. พืไอความบันทิง   27 

ิ6.8ี 
32 

ิ8.0ี 
143 

ิ35.8ี 
123 

ิ30.8ี 
75 

ิ18.8ี 
3.47 1.092 มาก 

 

7. การสดงออกดຌานความคิดหในของ
ตัวอง 

90 

ิ22.5ี 
64 

ิ16.0ี 
130 

ิ32.5ี 
63 

ิ15.8ี 
53 

ิ13.3ี 
2.81 1.310 ปานกลาง 

8. การขຌารวมกิจกรรมตางโทีไ
ประชาสมัพันธ์ผานทางฟนพจ 

100 

ิ25.0ี 
75 

ิ18.8ี 
126 

ิ31.5ี 
61 

ิ15.3ี 
38 

ิ9.5ี 
2.65 1.267 ปานกลาง 

9. การขอค าปรึกษาปัญหาชีวิตผาน
ทางฟนพจ 

127 

ิ31.8ี 
79 

ิ19.8ี 
104 

ิ26.0ี 
50 

ิ12.5ี 
40 

ิ10.0ี 
2.49 1.319 ปานกลาง 

10. การขຌารวมลงชืไอรับของตางโ
ผานทางฟนพจ  

142 

ิ35.5ี 
66 

ิ16.5ี 
99 

ิ24.8ี 
45 

ิ11.3ี 
48 

ิ12.0ี 
2.48 1.382 นຌอย 

     รวม 3.44 0.739 มาก 

 



 

143 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

 จากตารางทีไ 3 สดงผลการวิคราะห์การ฿ชຌประยชน์จากฟนพจมีคาฉลีไยรวมอยูทีไ 
3.44 ซึไงอยู฿นระดับมาก จากการพิจารณารายขຌอ พบวาการน าความรูຌละขຌอคิดทีไเดຌ เปปรับ฿ชຌ฿น
การด านินชีวิตประจ าวัน คิดป็นคาฉลีไย 4.53 อยู฿นระดับมากทีไสุด รองลงมาคือ พืไอ฿ชຌวลาวาง
฿หຌกิดประยชน์ คิดป็นคาฉลีไย 4.14 อยู฿นระดับมาก ละการป็นชองทางทีไสามารถป็นทีไพึไง
ทาง฿จมืไอชีวิตกิดปัญหา คิดป็นคาฉลีไย 4.12 อยู฿นระดับมาก ตามล าดับ 

ตารางทีไ 3 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลการ฿ชຌประยชน์ 
การ฿ชຌประยชน ์ ระดับการ฿ชຌประยชน์ x̄ SD ความหมาย 

 นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีไสุด 

 

   

1. การน าความรูຌละขຌอคิดทีไเดຌ เป
ปรับ฿ชຌ฿นการด านินชีวิตประจ าวนั 

- - 26 

ิ6.5ี 
137 

ิ34.3ี 
237 

ิ59.3ี 
4.53 0.617 มากทีไสุด 

2. การน าความรูຌละขຌอคิดทีไเดຌ เป
สนทนากับผูຌอืไน฿นสังคม 

4 

ิ1.0ี 
19 

ิ4.8ี 
86 

ิ21.5ี 
147 

ิ36.8ี 
144 

ิ36.0ี 
4.02 0.926 มาก 

3. การป็นพืๅนทีไลกปลีไยนความ
คิดหในกับผูຌทีไความสน฿จหมือนกนั 

18 

ิ4.5ี 
36 

ิ9.0ี 
111 

ิ27.8ี 
114 

ิ28.5ี 
121 

ิ30.3ี 
3.71 1.124 มาก 

4. การขอค าปรึกษาปัญหาชีวิตผาน
ทางฟนพจ 

127 

ิ31.8ี 
79 

ิ19.8ี 
104 

ิ26.0ี 
50 

ิ12.5ี 
40 

ิ10.0ี 
2.49 1.319 ปานกลาง 

5. การป็นชองทางทีไสามารถป็นทีไ
พึไงทาง฿จมืไอชีวิตกิดปัญหา 

9 

ิ2.3ี 
12 

ิ3.0ี 
73 

ิ18.3ี 
134 

ิ33.5ี 
172 

ิ43.0ี 
4.12 0.961 มาก 

6. การสดงออกดຌานความคิดหใน
ของตัวอง 

90 

ิ22.5ี 
64 

ิ16.0ี 
130 

ิ32.5ี 
63 

ิ15.8ี 
53 

ิ13.3ี 
2.81 1.310 ปานกลาง 

7. การขຌารวมกิจกรรมตางโทีไ
ประชาสมัพันธ์ผานทางฟนพจ 

100 

ิ25.0ี 
75 

ิ18.8ี 
126 

ิ31.5ี 
61 

ิ15.3ี 
38 

ิ9.5ี 
2.65 1.267 ปานกลาง 

8. การขຌารวมลงชืไอรับของตางโผาน
ทางฟนพจ  

142 

ิ35.5ี 
66 

ิ16.5ี 
99 

ิ24.8ี 
45 

ิ11.3ี 
48 

ิ12.0ี 
2.48 1.382 นຌอย 

9. พืไอ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์ 4 

ิ1.0ี 
7 

ิ1.8ี 
80 

ิ20.0ี 
148 

ิ37.0ี 
161 

ิ40.3ี 
4.14 0.863 มาก 

10. พืไอความบันทิง   27 

ิ6.8ี 
32 

ิ8.0ี 
143 

ิ35.8ี 
123 

ิ30.8ี 
75 

ิ18.8ี 
3.47 1.092 มาก 

 

     รวม 3.44 0.739 มาก 

 จากตารางทีไ 3 สดงผลการวิคราะห์การ฿ชຌประยชน์จากฟนพจมีคาฉลีไยรวมอยูทีไ 
3.44 ซึไงอยู฿นระดับมาก จากการพิจารณารายขຌอ พบวาการน าความรูຌละขຌอคิดทีไเดຌ เปปรับ฿ชຌ฿น
การด านินชีวิตประจ าวัน คิดป็นคาฉลีไย 4.53 อยู฿นระดับมากทีไสุด รองลงมาคือ พืไอ฿ชຌวลาวาง
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฿หຌกิดประยชน์ คิดป็นคาฉลีไย 4.14 อยู฿นระดับมาก ละการป็นชองทางทีไสามารถป็นทีไพึไง
ทาง฿จมืไอชีวิตกิดปัญหา คิดป็นคาฉลีไย 4.12 อยู฿นระดับมาก ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานทีไ 1 พฤติกรรมการปຂดรับสืไอของสมาชิกฟซบุຍกฟนพจมี
ความตกตางกันตามคุณลักษณะทางประชากร  การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ปรียบทียบกับลักษณะทางประชากร คือ พศ อายุ ระดับการศึกษา ละอาชีพ จากการหาคา
ความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 พบวาพฤติกรรมการปຂดรับสืไอของฟนพจมี
ความตกตางกันตามคุณลักษณะทางประชากร ดยพฤติกรรมลักษณะการขຌาเป฿ชຌงานฟนพจมี
ความตกตางกันตามคุณลักษณะทางประชากรดຌานอายุละอาชีพ ความถีไ฿นการขຌา฿ชຌงานฟน
พจมีความตกตางกันตามคุณลักษณะทางประชากรดຌานการศึกษา อุปกรณ์ทีไ฿ชຌงานมีความ
ตกตางกันตามคุณลักษณะทางประชากรดຌานพศละอายุ ละสิไงทีไท า฿หຌรูຌจักฟนพจมีความ
ตกตางกันตามคุณลักษณะทางประชากรดຌานการศึกษา ซึไงป็นเปตามสมมติฐานขຌอทีไ 1 

ผลการทดสอบสมมุติฐานทีไ 2 ทัศนคติทีไมีตอฟนพจดังตฤณมีความตกตางกันตาม
คุณลักษณะทางประชากร  การทดสอบสมมติฐานทัศนคติทีไมีตอฟนพจปรียบทียบกับลักษณะ
ทางประชากร คือ พศ อายุ ระดับการศึกษา ละอาชีพ จากการหาคาความตกตางอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ทีไ฿ชຌ฿นการปรียบทียบ พบวาทัศนคติทีไมีตอฟนพจดังตฤณมี
ความตกตางกันตามคุณลักษณะทางประชากร ดຌานอายุ ซึไงป็นเปตามสมมติฐานขຌอทีไ 2 

ผลการทดสอบสมมุติฐานทีไ 3 การ฿ชຌประยชน์จากฟนพจดังตฤณ มีความตกตาง
กันตามคุณลักษณะทางประชากร  การทดสอบสมมติฐานการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจ
ปรียบทียบกับลักษณะทางประชากร คือ พศ อายุ ระดับการศึกษา ละอาชีพ จากการหาคา
ความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ทีไ฿ชຌ฿นการปรียบทียบ พบวาการ฿ชຌ
ประยชน์จากฟนพจดังตฤณมีความตกตางกันตามคุณลักษณะทางประชากรดຌานอายุละ
อาชีพ ซึไงป็นเปตามตามสมมติฐานทีไ 3 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานทีไ 4 ทัศนคติทีไมีตอฟนพจมีความสัมพันธ์กับการ฿ชຌ
ประยชน์จากฟนพจ  การทดสอบสมมติฐานดຌวยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
Pearson’s product moment correlation จากการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติ
ละการ฿ชຌประยชน์ของฟนพจ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.0เ1 ดยมีคา Sig ทีไ 0.000 

สดง฿หຌหในวาทัศนคติทีไมีตอฟนพจมีความสัมพันธ์กับการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจ ซึไงป็นเป
ตามสมมติฐานขຌอทีไ 4 สดงผลเดຌดังตารางทีไ 4  
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ตารางทีไ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐานทีไ 4 ทัศนคติทีไมีตอฟนพจกับการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจ 

ทัศนคติ  

การ฿ชຌประยชน ์

Pearson Correlation 

 

.571** 

Sig. (2-tailed) 

 

.000 

** มีนัยส าคัญทางสถติิทีไระดับ 0.001 ิSig<0.001ี 

การอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยรืไอง พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ทัศนคติ ละการ฿ชຌประยชน์ กรณีศึกษาฟซบุຍก
ฟนพจ  ดังตฤณ  จากการศึกษาพบวา พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ทัศนคติ ละการ฿ชຌประยชน์
ของสมาชิกฟนพจ  ดังตฤณมีความตกตางกันตามคุณลักษณะทางประชากร ซึไงป็นเปตาม
สมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยเดຌดังตอเปนีๅ 

1. ลักษณะทางประชากรของสมาชิกฟซบุຍกฟนพจดังตฤณ สวน฿หญป็นพศหญิง อายุ 
40 ปขึๅนเป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ละมีอาชีพพนักงานบริษัทอกชน จะหในเดຌวากลุม
ประชากรสวน฿หญป็นพศหญิง นืไองจากพศหญิงป็นพศทีไมีการ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์
มากกวาพศชาย สอดคลຌองกับการศึกษาของ ภานุวัฒน์ กองราช ิ2554ี รืไองพฤติกรรมการ฿ชຌ
ครือขายสังคมออนเลน์ของวัยรุน฿นประทศเทย กรณีศึกษา Facebook พบวาพศหญิงมีการ฿ชຌ
งานครือขายสังคมออนเลน์มากกวาพศชาย ละการศึกษาของ ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ ิ2554ี 
รืไองทัศนคติทีไมีตอการปຂดรับสืไอออนเลน์บนครือขายสังคมออนเลน์ กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พบวานักศึกษาทีไปຂดรับสืไอบนครือขายสังคมออนเลน์สวน฿หญป็น
พศหญิงชนดียวกัน สวนดຌานอายุพบวากลุมอายุ 40 ปขึๅนเปป็นกลุมทีไ฿หຌความสน฿จฟซบุຍกฟน
พจดังตฤณมากทีไสุด นืไองจากป็นฟนพจทีไมีการน าสนอรืไองราวนืๅอหากีไยวกับนวทาง
กีไยวกับการ฿ชຌชีวิต ดยมีความกีไยวขຌองกับหลักธรรมะ ดังนัๅนจึงท า฿หຌกลุมอายุนีๅมีพฤติกรรมการ
ขຌา฿ชຌสืไอฟนพจนีๅมากทีไสุด สอดคลຌองกับการศึกษาวิจัยของ ประทุม ฤกษ์กลาง ิ2553ี รืไอง
พฤติกรรมการปຂดรับ การ฿ชຌประยชน์ ละความตຌองการขาวสารพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
ชาวเทย พบวาผูຌทีไมีอายุมากกวาจะมีความสน฿จกีไยวกับนืๅอหาทางดຌานธรรมะมากกวาผูຌทีไมีอายุ
นຌอย ส าหรับระดับการศึกษานัๅน จะหในเดຌวาระดับการศึกษาปริญญาตรีป็นระดับการศึกษาทีไพบ
มากทีไสุด นืไองจากป็นกลุมมีการ฿ชຌงานสืไอสังคมออนเลน์     ฟซบุຍกมากกวาระดับการศึกษาอืไนโ 
สอดคลຌองกับการศึกษาของ บัณฑิต รอดทัศนา ิ2554ี รืไองพฤติกรรมการ฿ชຌฟซบุຍกละความพึง
พอ฿จตอการบริหารความสัมพันธ์ลูกคຌาผานฟซบุຍกคิง พาวอร์ พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญมี
ระดับการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรีนัๅนมีการ฿ชຌงานสืไอตางโมากทีไสุด ละการศึกษาของ ชลธ
ชา พลีสิงห์ ิ2554ี รืไอง ทัศนคติของผูຌ฿ชຌบริการฟซบุຍกตอพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ พบวากลุม
ระดับการศึกษาปริญญาตรีป็นกลุมทีไมีงาน฿ชຌงานสืไอสังคมออนเลน์ฟซบุຍกมากทีไสุดชนกัน ละ
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อาชีพทีไพบมากทีไสุดคือ พนักงานบริษัทอกชน สอดคลຌองกับการศึกษาของ ศาวดี วิสารทวิศิษฎ์ 
ิ2555ี รืไองความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับสืไอธรรมะกับความรูຌกีไยวกับหลักค าสอน ความชืไอ
฿นพระพุทธศาสนา ละการกระท าความดีตามนวพระพุทธศาสนาของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร พบวาอาชีพพนักงานบริษัทอกชนป็นอาชีพทีไมีการขຌา฿ชຌงานครือขายสังคม
ออนเลน์ ฟซบุຍกมากทีไสุด ละมีระดับความรูຌ ความชืไอ ละการท าความดีตามค าสอน
พระพุทธศาสนาทีไตกตางกันกับกลุมอาชีพอืไนโดຌวย 

จากผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ขຌางตຌน จะหในเดຌวาลักษณะประชากรทีไ
ตกตางกันยอมมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอทีไตกตางกันตามเปดຌวย นวคิดของ ภิษก ชัยนิรันดร์ 
ิ2553ี กลาววาครือขายสังคมออนเลน์ ิSocial Networkี ป็นครืไองมือสืไอสารทีไมีอิทธิพลตอ
การด ารงชีวิตของผูຌคน฿นปัจจุบัน ป็นครือขายทีไ฿ชຌพืไอการติดตอสืไอสารชืไอมตอกับบุคคลจน
กลายป็นสังคมหนึไงบนลกออนเลน์ ละป็นสามารถพรกระจายดຌวยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
สอดคลຌองกับการศึกษาของ วิมลพรรณ อาภาวทละคณะ ิ2554ี ศึกษารืไองพฤติกรรมการ
สืไอสาร฿นฟซบุຍก ิFacrbookี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร กลาววา
ครือขายสังคมออนเลน์นัๅนนับป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทีไชืไอมตอบุคคล฿หຌอยูบนอินทอร์นใต
ดຌวยการสรຌางชุมชนพืไอ฿หຌกิดประยชน์ตางโ นัไนคือการสรຌางฟซบุຍกพจ ิFacebook Pageี 
ส าหรับผูຌทีไมีความสน฿จ฿นรืไองดียวกัน ดยผูຌป็นสมาชิกจะตຌองขຌามากดถูก฿จ ิLikeี พืไอป็น
สมาชิก จากนวคิดของ วิลาส ฉไ าลิศวัฒน์ ิ2554ี กลาววาจากกรณีศึกษาของประทศสหรัฐฯ ฿น
การศึกษาจ านวนผูຌ฿ชຌงานฟซบุຍกจ านวน 1,500 คน ฿นดือนกันยายน 2553 พบวา 38% ของ
ผูຌ฿ชຌงานมักมีการกดปุຆมถูก฿จฟซบุຍกฟนพจอยางนຌอยหนึไงบรนด์ ดยฉลีไยผูຌ฿ชຌงานหลานีๅมีการ
กดเลท์฿หຌกับฟซบุຍกพจ จ านวน 9 บรนด์ สดง฿หຌหในวาผูຌ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์ฟซบุຍก
มีพฤติกรรม฿นการปຂดรับสืไอจากฟซบุຍกฟนพจป็นอยางดี  

2. ผลการศึกษาดຌานพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ พบวากลุมตัวอยางมีลักษณะการขຌาเป฿ชຌ
งานฟนพจทุกวันมากทีไสุด มีความถีไการขຌา฿ชຌงานฟนพจจ านวน 2-5 ครัๅงตอวัน ชวงวลาทีไ฿ชຌ
งานฟนพจคือ 18.01-20.00 น. ละอุปกรณ์ทีไขຌา฿ชຌงานคือทรศัพท์มือถือ สอดคลຌองกับ
การศึกษาของ บัณฑิต รอดทัศนา ิ2554ี รืไองพฤติกรรมการ฿ชຌฟสบุຍคละความพึงพอ฿จตอการ
บริหาร ความสัมพันธ์ลูกคຌา ผานฟสบุຍคคิง พาวอร์ พบวากลุมตัวอยางมีการขຌา฿ชຌงานฟนพจ
ทุกวัน ชวงวลาทีไ฿ชຌงานคือวลา 18.01–20.00 น. ละอุปกรณ์฿ชຌงานทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌสวน฿หญ
คือทรศัพท์มือถือ ทัๅงยังสอดคลຌองกับการศึกษาของ กมลณัฐ ตจินดา ิ2556ี รืไองพฤติกรรมการ
฿ชຌบริการ Social Network ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยชียง฿หม ฿นการศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌ
สืไอสังคมออนเลน์ พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญมีพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ฟซบุຍก  บอย
ทีไสุดถึง 64.17% ซึไงสวน฿หญมีลักษณะการ฿ชຌงานทุกวันละชวงวลาทีไ฿ชຌงานมากทีไสุดคือชวงวลา
กอนนอน   
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สิไงทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางรูຌจักฟนพจ คือการคຌนหาดຌวยตนอง ดยหตุผลของการลือก
ป็นฟนพจ คือการติดตามขຌอมูลขาวสาร สอดคลຌองกับการศึกษาของ Sun and Guo ิ2014ี 
฿นการศึกษากีไยวกับพฤติกรรมการปຂดรับขาวสาร พบวาผูຌทีไปຂดรับขาวสารมักจะมีความ
กระตือรือรຌน฿นการปຂดรับขาวสารละมีการลือก฿ชຌสืไอตางโ ดยจะจง฿จคຌนหาละลือกปຂดรับ
ขຌอมูลขาวสารตามทีไตนอง฿หຌความสน฿จทานัๅน สวนปริมาณการเดຌรับขຌอมูลจากฟนพจของกลุม
ตัวอยางนัๅนเดຌรับขຌอมูลประมาณ 2-3 ครัๅงตอวัน สอดคลຌองกับการศึกษาของบัณฑิต รอดทัศนา 
ิ2554ี รืไองพฤติกรรมการ฿ชຌฟสบุຍคละความพึงพอ฿จตอการบริหาร ความสัมพันธ์ลูกคຌา ผาน
ฟสบุຍคคิง พาวอร์ พบวามีการเดຌรับขຌอมูลจากฟนพจ 2-3 ครัๅงตอวัน ดังนวคิดของ 
McCombs and others ิ2011ี ทีไกลาววาการปຂดรับขาวสารป็นพืๅนฐานหนึไง฿นการวัดระดับ
ความสน฿จ ดยนืๅอหาขาวสารตางโทีไผูຌรับสารเดຌรับนัๅน สามารถ฿ชຌป็นครืไองมือชีๅวัดพฤติกรรม
ของผูຌรับสารเดຌ ชน ปริมาณการรับขาวสารตอวันหรือตอสัปดาห์ นอกจากนัๅนการมีปฏิสัมพันธ์ทีไมี
สวนรวมกับฟนพจมากทีไสุดคือ การกดปุຆมชืไนชอบนืๅอหา สอดคลຌองกับการศึกษาของ วฒนพงษ์ 
นิไมสุวรรณ ละวีรพงษ์ พลนิกรกิจ ิ2556ี การศึกษารืไองนวคิดการ฿ชຌครืไองมือสืไอสาร฿นฟน
พจบน  ฟซบุຍก ละทัศนคติ รงจูง฿จ ทีไสงผลตอการตัดสิน฿จกดปุຆม ถูก฿จ  ฿หຌครืไองมือสืไอสาร
฿นฟนพจบนฟซบุຍกของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พบวาผูຌบริภค฿หຌความสน฿จกับการ
น าสนอรูปภาพ ดยมีพฤติกรรมการกดปุຆมถูก฿จมาก฿นนืๅอหาทีไตกตางกันเป ละกดถูก฿จ
นืๅอหาบบรูปภาพมากทีไสุด  

จากผลการศึกษาจะหในเดຌวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรม฿นการปຂดรับสืไอทีไมีลักษณะ
ตกตางกันเป ดังทีไอรวรรณ ปຂลันธน์อวาท ิ2522ี กลาววาพฤติกรรมนัๅนป็นการกระท า
สดงออกของบุคคลทีไตกตางกัน มักกิดขึๅนจากการเดຌรับขຌอมูลขาวสารตกตางกัน ยอมท า฿หຌ
กิดการสัไงสมประสบการณ์ทีไตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมของบุคคลตกตางตามเป จากการ
อภิปรายสามารถวิคราะห์เดຌวาการทีไผูຌรับสารมีลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันยอมท า฿หຌมี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ฿นดຌานตางโตกตางกันเปตามตละบุคคลนัไนอง 

3. ผลการศึกษาดຌานทัศนคติทีไมีตอฟนพจนัๅนมีความตกตางกันทางลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูຌรับสาร Mansour ิ2015ี กลาววา ทัศนคติกิดจากการมีสิไงจูง฿จรียนรูຌ
สงผล฿หຌกิดการตอบสนองตอสิไง฿ดสิไงหนึไง ฿นรูปบบของการชอบหรือเมชอบสิไงนัๅนโ ซึไงป็นการ
ประมินผลสวนบุคคล ทางดຌานอารมณ์ ความรูຌสึก ละสิไงทีไสดงออก ออกมา฿นรูปบบการ
กระท าหรือความคิด ดยมีความชืไอ ิBeliefี ป็นสิไงทีไน าพา฿หຌกิดทัศนคติ ซึไงสามารถน ามา฿ชຌ฿น
การวิคราะห์สิไงตางโทางดຌานจิต฿จของบุคคล฿นการกิดทัศนคติทีไดีตอสิไงนัๅนหรือการหลบถอยจาก
สิไงนัๅน ดยการกิดทัศนคติบนสืไอออนเลน์ จะน าเปสูความบันทิง ความนาชืไอถือ ละความมี
คุณคาตอสืไอนัๅนโ หากผูຌ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์มีความรูຌความขຌา฿จ มีการ฿ชຌงานทีไมากขึๅน จะยิไงกิด
ทัศนคติละความรูຌสึกทีไมากขึๅนตามเปดຌวย  
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จากผลการศึกษาทัศนคติทีไมีตอฟนพจ พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติภาพรวมตอฟน
พจ฿นระดับทัศนคติดีมากทีไสุด ดยนืๅอหาทีไน าสนอป็นสิไงทีไมีคุณคา นืๅอหามีการกระตุຌน฿หຌกิด
ทัศนคติทีไดี฿นการด านินชีวิต ละการน าสนอนืๅอหามีความหมาะสม ผลการศึกษาสอดคลຌองกับ
นวคิดของ De Fleur and Ball ิ1982ี กลาววาการสรຌางทัศนคติ คือการทีไผูຌคนพึไงพาอาศัย
ขຌอมูลจากสืไอ ซึไงสามารถน าเปสูการปลีไยนปลงบางอยางเดຌ ดยมักกิดจากหตุการณ์ตางโทีไ
กิดขึๅนตอนืไองอยางเมมีทีไสิๅนสุด ตามความหลากหลายของสังคมทีไกຌาวเปขຌางหนຌาละการเหล
ของขຌอมูลขาวสาร ท า฿หຌสืไอเดຌรับความสน฿จจากผูຌคนละมีอิทธิพลตอการสรຌางทัศนคติพืไอ
ก าหนดสิไงตางโ฿นชีวิตของผูຌคนเดຌ ดังสอดคลຌองกับการศึกษาของ Ledbetter ิ2014ี รืไอง 
Online Communication Attitude Similarity in Romantic Dyads: Predicting Couple’s 
Frequency of E-Mail, Instant Messaging, and Social Networking Site Communication 

เดຌท าศึกษากีไยวกับการสืไอสารบนสืไอออนเลน์ทีไสามารถสรຌางทัศนคติจากสืไอทีไเดຌรับ พบวาทัศนคติ
ของการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ฿นขอบขตของการสืไอสารของตละบุคคลนัๅนมีความส าคัญตอการ฿ชຌชีวิต
฿นสังคม ดยขຌอมูลขาวสารทีไเดຌรับสามารถปลีไยนปลงชีวิต ทัศนคติตอการ฿ชຌสืไอออนเลน์ละ
วิธีการมีปฏิสัมพันธ์ จะท า฿หຌการสืไอสารบนลกออนเลน์ของบุคคลมีความ฿กลຌชิดกันมากขึๅน ละ
กิดองค์ความรูຌทางสังคมทีไดีอีกดຌวย 

4. ผลการศึกษาดຌานการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจนัๅนทีไมีความตกตางกันตามลักษณะ
ทางประชากร Shade, Kornfield and Oliver ิ2015ี กลาววาการ฿ชຌประยชน์ละความพึง
พอ฿จ ป็นการมุงนຌนศึกษา฿นสิไงทีไผูຌรับสารกระท าตอสืไอ มากกวาการศึกษาสิไงทีไสืไอกระท าตอผูຌรับ
สาร การ฿ชຌประยชน์จากสืไอของผูຌรับสารป็นรงจูง฿จทีไท า฿หຌกิดองค์ความรูຌ ความตຌองการ ละ
ประยชน์ ชน การทีไบุคคล฿ชຌสืไออินทอร์นใตสวงหาขຌอมูล พืไอความสะดวกสบาย ความบันทิง 
ละการสรຌางความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ดยมีรงจูง฿จป็นปัจจัยหนึไงทีไท า฿หຌสงผลกระทบตอ
การ฿ชຌสืไอ  

จากผลการศึกษาการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจ พบวากลุมตัวอยางมีการ฿ชຌประยชน์จาก
ฟนพจ฿นระดับมาก ดยมีการน าความรูຌละขຌอคิดทีไเดຌเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน การ฿ชຌวลาวาง฿หຌ
กิดประยชน์ ละการป็นชองทางทีไสามารถป็นทีไพึไงทาง฿จมืไอชีวิตกิดปัญหาเดຌ ผลการวิจัย
สอดคลຌองกับนวคิดของ Dimmick and Rothenbuler ิ1984 อຌางถึง฿น กิตติ กันภัย, 2556ี 
กลาววาผูຌรับสารยอมมีความสัมพันธ์กับความคาดหวัง ิExpectationี ละความพึงพอ฿จ 
ิGratificationsี จากสืไอทีไตกตางกันเป ท า฿หຌบุคคล฿ชຌสืไอพืไอวัตถุประสงค์ตางโ ชน ฿ชຌป็น
นวทางตัดสิน฿จ฿นบางรืไอง พืไอการผอนคลาย ละการสรຌางอัตลักษณ์ของตนอง การ฿ชຌ
ประยชน์จากสืไอมวลชนนัๅน ผูຌรับสารมักสดงออกถึงความตຌองการของตนละการ฿ชຌประยชน์
ผานรงจูง฿จละความพึงพอ฿จทีไเดຌรับจากสืไอนัไนอง สอดคลຌองกับนวคิดของ McQuail ละ
คณะ ิ1972 อຌางถึง฿น ภัสวลี นิติกษตรสุนทร ละคณะ, 2556ี กลาววา การ฿ชຌประยชน์นัๅน
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ผูຌ฿ชຌงานจะตระหนักถึงความตຌองการของตนอง ละความบันทิงทีไฉพาะจาะจงป็นส าคัญ ดังนัๅน
การ฿ชຌประยชน์จากสืไอจะขึๅนอยูกับรงจูง฿จละความตຌองการของตละบุคคล ซึไงมีความ
ตกตางกันเปตามชนิดละกิจกรรมทีไตละบุคคลตຌองการ นอกจากนีๅความพลิดพลินจะป็น
ตัวชีๅวัดทีไท า฿หຌผูຌรับสารเดຌรับประยชน์จากการ฿ชຌสืไอ ดังสอดคลຌองกับการศึกษาของ Quinn 

ิ2016ี รืไอง Why We Share: A Uses and Gratifications Approach to Privacy 

Regulation in Social Media Use พบวาการ฿ชຌประยชน์จากสืไอสังคมออนเลน์สวน฿หญมี
วัตถุประสงค์พืไอการ฿หຌขຌอมูลละความบันทิง฿นชิงบวก ป็นผลท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานกิดรงบันดาล฿จ
ตางโ ดยพบวาปัจจัยทีไมีผลตอการ฿ชຌประยชน์จากสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก การชวยหลือผูຌอืไน 
การ฿หຌก าลัง฿จ ความกังวลตอบางรืไอง การ฿หຌผูຌอืไนรูຌวาราสน฿จ การขอบคุณ ชวยลดความหงา 
การท าความรูຌจักคน฿หมโ การเมตຌองการอยูคนดียวมืไอเมมี฿ครพูดคุยดຌวย การคຌนหาขຌอมูลของ
บุคคลทีไเมรูຌจัก การคຌนหาขຌอมูลขาวสาร การพลิดพลิน฿นการคຌนหาสิไงตางโ การพลิดพลินกับ
ขຌอมูลขาวสาร ละการคຌนหาบุคคลทีไสน฿จ นอกจากนีๅยังพบวาดยสืไอสังคมออนเลน์สามารถ
ตอบสนองความตຌองการทีไหลากหลายตามการ฿ชຌงาน คือ การสงผลกระทบตอมิตรภาพ การ
บงปันขຌอมูล พืไองานอดิรก ความบันทิง การติดตอสืไอสาร ความป็นมืออาชีพ ละการหลบหนี
จากลกภายนอก  

จากการอภิปรายสามารถวิคราะห์เดຌวาการทีไสมาชิกฟนพจมีลักษณะทางประชากรทีไ
ตกตางกันนัๅนยอมท า฿หຌมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ทัศนคติ ละการ฿ชຌประยชน์ทีไตกตางกันเป
ตามตละบุคคลนัไนอง นอกจากนีๅการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติละการ฿ชຌประยชน์ยัง
มีความสอดคลຌองสัมพันธ์กัน ดังสดง฿หຌหในเดຌวาการทีไสมาชิกฟนพจมีทัศนคติทีไดียอมสงผล฿หຌ
ฟนพจกิดการ฿ชຌประยชน์฿นทางทีไดีสอดคลຌองสัมพันธ์กันตามเปดຌวยนัไนอง  

ขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะทัไวเป  
1. จากการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางสวน฿หญมีอายุ 40 ปขึๅนเป 

ดังสดง฿หຌหในเดຌวากลุมอายุ 40 ปขึๅนเป มีการขຌา฿ชຌงานมากทีไสุด สดง฿หຌหในวามีความตຌองการ
ขาวสาร฿นรืไองกีไยวกับนวทางชีวิตหรือธรรมะมากกวากลุมอายุอืไนโ นอกจากนีๅพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอของกลุมปງาหมายนัๅนมีการปຂดรับสืไอทุกวัน ฿นชวงวลา 18.01-22.00 น. มีการเดຌรับ
ขຌอมูลจากฟนพจ 2-3 ครัๅงตอวัน ละรูຌจักฟนพจจากการคຌนหาดຌวยตนอง ดังนัๅนหาก
หนวยงานหรือองค์กรทีไสน฿จ฿นการสืไอสารการตลาดกีไยวกับนวทางชีวิตหรือธรรมะ จึงควร
สืไอสารการตลาดดຌวยการ฿ชຌกลยุทธ์ดังกลาว กใจะท า฿หຌผูຌรับสารมีความสน฿จ฿นการสืไอสารนัๅนมาก
ยิไงขึๅน 

2. จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอฟซบุຍกฟนพจดังตฤณ อยู฿นระดับ
มากทีไสุด ดยทัศนคติดຌานนืๅอหาทีไน าสนอมีคุณคานัๅน มีระดับคาฉลีไยทีไมากทีไสุด นอกจากนีๅยัง
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พบวาการ฿ชຌประยชน์จากฟนพจ อยู฿นระดับมาก ดยการ฿ชຌประยชน์ดຌานการน าความรูຌละ
ขຌอคิดทีไเดຌ เปปรับ฿ชຌ฿นการด านินชีวิตประจ าวัน อยู฿นระดับมากทีไสุด ดังจะหในเดຌวา การ
น าสนอนืๅอหาทางดຌานขຌอคิด฿นชีวิตตางโ ผูຌรับสารยอม฿หຌความสน฿จกับนืๅอหาทีไมีคุณคา ละน า
นืๅอหาทีไมีคุณคานัๅนเป฿ชຌประยชน์฿นชีวิตประจ าวันของตนองอีกดຌวย ดังนัๅน฿นการท าการตลาด
กับกลุมปງาหมายทีไมีความสน฿จ฿นรืไองของนวคิดตางโนัๅน จึงควรสรຌางสรรค์ขຌอความพืไอการ
สืไอสาร ดຌวยการน าสนอนืๅอหาทีไมีคุณคาตอผูຌรับสาร กใจะท า฿หຌการสืไอสารนัๅนตรงกับความ
ตຌองการ พืไอ฿หຌกิดป็นการสืไอสารทีไกิดคุณคา ละน าเปสูการสืไอสารทีไมีประสิทธิผล฿นทีไสุด 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 

 1.จากการศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาวิจัย฿นรูปบบของชิงปริมาณ ฿นการศึกษาครัๅงตอเป
จึงอาจท าการศึกษา฿นรูปบบของชิงคุณภาพ พืไอการทราบขຌอมูลทีไมากยิไงขึๅน 

2. จากการศึกษาครัๅงนีๅจะหในเดຌวาพศทีไ฿หຌความสน฿จฟซบุຍกฟนพจทีไกีไยวขຌองกับ
นวทางชีวิตหรือขຌอคิดตางโนัๅน สวน฿หญลຌวป็นพศหญิง รวมถึงการศึกษาวิจัยทางดຌานสืไอ
สังคมออนเลน์สวน฿หญมักมีพศหญิงป็นผูຌ฿หຌความสน฿จมากกวาพศชาย ิดังสดงเวຌการทบทวน
วรรณกรรม฿นบททีไ 2ี ดังนัๅน฿นการศึกษาครัๅงตอเปอาจท าการศึกษากีไยวกับรูปบบการสืไอสาร
หรือประภทของฟซบุຍกฟนพจทีไพศชาย฿หຌความสน฿จมากทีไสุด ละฟนพจฟซบุຍกประภท
฿ดทีไเมสน฿จ พืไอการทราบความตຌองการกีไยวกับการ฿ชຌ   ฟซบุຍกฟนพจของพศชาย 

  3. จากการศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาทัศนคติดຌานนืๅอหาบนฟซบุຍกฟนพจ ฿น
การศึกษาครัๅงตอเปอาจท าการศึกษาทัศนคติดຌานอืไนโของฟนพจ ละการศึกษาการ฿ชຌ
ประยชน์ทีไผูຌรับสารเดຌรับจากฟนพจ ดยศึกษาผลทีไเดຌรับหลังการทีไน าความรูຌขຌอคิดตางโเป฿ชຌ
ประยชน์฿นชีวิตประจ าวันนัๅนป็นอยางเร 

 4. จากการศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาสืไอ฿นรูปบบของสืไอสังคมออนเลน์ของฟนพจฟ
ซบุຍกดังตฤณ ฿นการศึกษาครัๅงตอเปอาจกลับเปศึกษาทีไสืไอดัๅงดิม คือหนังสือของคุณดังตฤณ พืไอ
ท า฿หຌทราบถึงผูຌรับสาร สืไอสิไงพิมพ์ พืไอป็นนวทางทีไปลก฿หมตางโเดຌ  
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อิทธิพลสืไอกับคานิยมสวยดຌวยพทย์: ความงามบบธรรมชาติ 
ทีไบิดบือนความป็นจริง 

Media influences and plastic surgery's popularity: 

Fake natural beauty was distorted the fact 

ชริตา ปรมะธนวัตน์1 

บทคัดยอ 

 บทความนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา อิทธิพลสืไอกับคานิยมสวยดຌวยพทย์: ความงามตาม
บบธรรมชาติทีไถูกบิดบือนเปจากความป็นจริง ทีไมีผลตอการก าหนดทิศทางรูปบบความ
สวยงามตามบริบทสังคมละการสรຌางทัศนคติ฿นรืไองของการท าศัลยกรรม฿หຌป็นเป฿นชิงบวก 
ดยประยุกต์฿ชຌทฤษฎีการปลูกฝังความจริงผานสืไอ ิCultivation Theory) ละทฤษฎีการรับรูຌ
ตัวตนสมือนวัตถุ (Objectification Theoryี ฿นพศหญิง ฿นการอธิบายมูลหตุจูง฿จทีไท า฿หຌพศ
หญิงเมพึงพอ฿จ฿นรูปรางละภาพลักษณ์ของตน  

 ซึไงผลการศึกษาพบวาความถีไ฿นการปຂดรับสืไอทีไน าสนอภาพลักษณ์ทางพศ นัๅนสงผลท า
฿หຌพศหญิงมีการรับรูຌตนสมือนวัตถุ ซึไงป็นการปลูกฝังละสัไงสมทัศนคติ฿นรืไองของความงามวา
หากกิดป็นผูຌหญิงลຌว คุณคาอยางดียว฿นตัวองกใ คือ ความงาม ถึงจะท า฿หຌพวกธอหลานัๅนมี
สิทธ์มีสียงหมือนคนทัไวเป฿นสังคมทีไพวกธออยู ดยพศหญิงยินยอมทีไจะจใบตัวดຌวยการ
ศัลยกรรมพืไอทีไจะเดຌมาซึไงความงามตามธรรมชาติทีไ เม฿ชของจริงต สังคมยอมรับ.  

ค าส าคัญ: อิทธิพลสืไอ, การปลูกฝัง, รับรูຌตนสมือนวัตถุ, วัตถุทางพศ, ศัลยกรรม 
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Abstract 

 This article aimed to topic of media influences and plastic surgery's 

popularity: fake natural beauty was distorted the fact affecting directly to the 

beauty of social context specify and the attitudes towards of the plastic surgery to 

positive by applying Cultivation Theory and Objectification Theory in female to 

explaining the motivation that why women are unhappy with their shape and 

appearance. 

 The result show that the frequency of media exposure which offering 

sexual stereotypes are affecting to the female self- objectification by cultivated 

and accumulated their attitude that beauty is the only value, they’ve got as 

woman which can help them to have social rights as normal by the society their 

lives. As a result, female agree to hurt themselves by plastic surgery to gain the 

fake natural beauty that wasn’t real but social acceptance. 

Keywords: Media influences, Cultivation Theory, Objectification Theory, sexual 

objects, plastic surgery 

 

บทน า 

 นารี มีรูปป็นทรัพย์ วลีดังกลาวนีๅสนอมุมมองทีไวา ถຌาหากคุณกิดป็นพศหญิงลຌว
อยากมีอกาสทางสังคมมากกวาคนอืไนกใจ าป็นตຌองมีทรัพย์ยอะ โ ซึไงทรัพย์฿นทีไนีๅเมเดຌ
หมายความถึงรืไองของงินทองตประการ฿ด หากตมันหมายถึงความสวยงามทีไผูຌหญิงทุกคนพึงมี 
อยูทีไวา฿ครจะมีทรัพย์฿นรือนกายมากหรือนຌอยกวากันนัๅนกใสุดลຌวตบุญท ากรรมตง ละคง
ปฏิสธเมเดຌวาเมวาจะยุคสมัยเหน ความสวยงามกใป็นของคูกันกับผูຌหญิง ดย฿นตละสังคมมีการ
ก าหนดคานิยมของความสวยงามทีไตกตางกันออกเป การมีความสวยงามตามบบอยางทีไสังคม
ตຌองการนัๅนท า฿หຌสาว โ บางคนรูຌสึกมัไน฿จ฿นตัวอง รูຌสึกวาตัวองมีคุณคาละเดຌรับการยอมรับจาก
สังคม ปัจจุบันความสวยงามเดຌกลายป็นอกาสทางการงินของสาว โ หลายคน มืไอทุกคนอยาก
เดຌรับอกาสทีไดีอยากมีอ านาจ จรจาตอรองกับสังคม ตถຌาคุณเมเดຌกิดมาสวยตามบบพิมพ์นิยม
ทีไสังคมก าหนด การศัลยกรรมอาจป็นตัว ลือกทีไดีทีไสุด฿นการจัดการกับปัญหาตรงนีๅเดຌ ซึไงปัจจุบัน
ประทศเทยมีการปຂดกวຌางมากขึๅน฿นรืไองของการท า ศัลยกรรม ซึไงตกตางจากสมัยกอนทีไการ
ท าศัลยกรรมนัๅนควรป็นรืไองทีไถูกปกปຂดละเมปຂดผย หากมี฿ครท า ศัลยกรรมกใอาจถูกตราหนຌา
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จากสังคมเดຌวาป็น ของปลอม ต฿นยุคปัจจุบันความคิดหลานัๅนเดຌปลีไยนเปอยางสิๅนชิง มืไอ
ของปลอมกลายป็นของจริงทีไสังคมยอมรับ คุณคา฿นตัวผูຌหญิงภาย฿ตຌความชืไอวาความงาม
บันดาลทุกสิไงสามารถสรຌางขึๅนมาองเดຌดຌวยมือศัลยพทย์ ซึไงปรากฏการณ์หลานีๅ อาจอธิบายเดຌ
ดຌวยอิทธิพลของสืไอตามนวคิดทฤษฎีการปลูกฝัง ิCultivation Theory) ละทฤษฎีการรับรูຌ
ตัวตนสมือนวัตถุ (Objectification Theoryี ฿นพศหญิง 

ทฤษฎีการปลูกฝัง ิCultivation Theory) 

 ทฤษฎีนีๅป็นการกลาวถึงการทีไผูຌรับสารเดຌรับรูຌขຌอมูลจากสืไอกระสหลัก (Mass Media) 

ป็นระยะวลานานจนมีการสัไงสมของขຌอมูลละถูกปรียบวาป็นการเดຌรับการถายทอดการปลูกฝัง
ทัศนคติผานสืไอ ซึไงผูຌรับสารสามารถรับอาทัศนคติ฿หม โ ทีไตกตางจากความรูຌดิมทีไคยเดຌรับมา 
ละสงผลตออารมณ์ดຌาน฿ดดຌานนึงจนสดงออกมาป็นพฤติกรรม ซึไงพฤติกรรมดิมบางอยางทีไมี
อยูอาจถูกรง฿หຌหในชัดจนมากยิไงขึๅน หรือ อาจถูกกดตัดทอน฿หຌนຌอยลงดຌวยการสัไงสมขຌอมูลจาก
สืไอ 

 ดยทฤษฎีการปลูกฝังนีๅมุงนຌนการศึกษาอิทธิพลละบทบาทของสืไอทรทัศน์ ทีไท าหนຌาทีไ 
ปลูกฝัง ละ สรຌางลก ฿นทัศนคติของผูຌรับสาร ทีไถึงมຌจะเมตรงกับความป็นจริงตสามารถท า฿หຌ
ลกทีไถูกสรຌางขึๅน฿นทัศนคตินัๅนกลายป็นความจริงของบุคคลเดຌ ิกาญจนา กຌวทพ , 2554, น. 
256-257)  

 นภวรรณ ตันติวชกุล (2543) กลาววา นวคิดนีๅ฿หຌความสน฿จศึกษาสิไงวดลຌอมทีไอยู
รอบตัวบุคคล ดยบงลกทีไอยูวดลຌอมตัวบุคคลออกป็น 2 บบ คือ ลกทีไป็นความจริง (real 

world) กับลกทีไผานสืไอ ิmass mediated world) ดยคิดวาคนทัไวเปจะยึดถืออาลกบบ฿ด
ป็นความจริง (reality) ของพวกขา 

 นอกจากนีๅคุณสมบัติส าคัญทีไสืไอสามารถสงผานมายังผูຌรับสารเดຌงาย โ คือ อยู฿กลຌขຌา฿จ
งาย พราะลกหงความจริงนัๅนอยูหางเกล ซับซຌอนละยากจะขຌาถึง ตลก฿นสืไอทรทัศน์นัๅน
฿กลຌตัวละขຌา฿จงายมากกวา ิดร.นิษฐา หรุนกษม, 2554)  

 Gerbner ิ1978) ระบุวา ฿นการปรียบทียบความป็นจริงของสังคมนัๅน มีการศึกษา
ปรียบทียบระหวางคน 2 กลุม คือ ผูຌทีไปຂดรับสืไอมาก ิHeavy Viewers) กับผูຌทีไปຂดรับสืไอนຌอย 
ิLight Viewers) วาทัๅงสองกลุมนีๅมีการรับรูຌตอภัยอาชญากรรมทีไกิดขึๅน฿นสังคมมากหรือนຌอย
ตกตางกันหรือเม ดยปรียบทียบวากลุม฿ดทีไมีอกาสรับรูຌความรุนรง฿นสังคมสูงกวากัน 
นืไองจากสืไอวิทยุทรทัศน์มีการนຌน฿นการน าสนอขาวสารละภาพความรุนรงของภัยจาก
อาชญากรรมทีไคอนขຌางดดดน ซึไงผลวิจัยสอดคลຌองกับทีไตัๅงสมมุติฐานเวຌ วาผูຌทีไปຂดรับสืไอทรทัศน์
มากกใจะชืไอ฿นตัวลขอาชญากรรมทีไเดຌรับรูຌขຌอมูลมาจากทรทัศน์มากกวาผูຌทีไปຂดรับสืไอนຌอย 
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 อยางเรกใตามจากผลการวิจัยอันยาวนานพบวาสืไอเดຌน าสนอพียงบางสีๅยวมุมของลก
ทานัๅนตเมเดຌน าสนอ฿นทุกดຌาน จึงท า฿หຌภาพหงลกความป็นจริงนัๅนบิดบีๅยวเปจากทัศนคติ
ของผูຌชม นีไจึงป็นสิไงทีไสามารถตอกยๅ าละขຌา฿จเดຌวา ความป็นจริง หลานีๅเมเดຌกิดขึๅนมาบบ
ธรรมชาติ อยางทีไราขຌา฿จกันตามสามัญส านึก ตถูกน ามาดัดปลงละน าสนอผานสืไอ ละสิไงทีไ
นาตຌองตัๅงค าถามมากทีไสุดกใคือ ความป็นจริง ทีไถูกน ามาสนอนัๅนป็นความจริง฿นทัศนะของ
ผูຌ฿ดกัน (กาญจนา กຌวทพ, 2557) 

 ฿นลกหงการสืไอสารปัจจุบันเมเดຌหยุดอยูคการสัไงสมทัศนคติผานสืไอทรทัศน์ตพียง
อยางดียวทานัๅน ตยังมีสืไออีกมากมายทีไขຌามามีบทบาทตออารมณ์ละทัศนคติของผูຌสพสืไอ 
อาทิชน สืไอสิไงพิมพ์ สืไอนิตยสาร สืไอดิจิทัล รวมเปถึงการก านิดของสืไอสังคม อยาง facebook 

Twitter Blog ตาง โ ทีไเดຌปลีไยนปลงบริบทการสืไอสารเปอยางสิๅนชิง มีการขยายขอบขตการ
สืไอสารจาก พืๅนทีไลกจริง เปยัง พืๅนทีไสมือนจริง (พรพรรณ ประจักษ์นตร, 2557) ละนีไ
ป็นการขຌามาของการผสมผสานสืไอทีไมีบทบาท฿นการปลูกฝังความคิดละคานิยมของคนเทย฿หຌ
ตกตางเปจากดิม ซึไงจุดนีๅยิไงป็นการรงรຌา ทรกซึม ละป็นมูลหตุจูง฿จ฿หຌมีการปรับปลีไยน
ตัวตนพืไอ฿หຌกิดการยอมรับละป็นเปตามบริบททีไสังคมเดຌก าหนดขึๅน ตามทฤษฎีการรับรูຌตน
สมือนวัตถุ ิObjectification Theory) ซึไงจะอธิบายป็นล าดับตอเป 

ทฤษฎีการรับรูຌตนสมือนวัตถุ ิObjectification Theory) 

 ทฤษฎีนีๅมุงอธิบายถึงการมองตัวตนละพศสภาพซึไงถูกก าหนดดຌวยวัฒนธรรมหรือบริบท
ของสังคม ผานการศึกษาการมองตัวตน฿นพศหญิง ซึไงถูกท า฿หຌป็นทีไยอมรับละขຌา฿จอยาง
กวຌางขวางวาสรีระของพศหญิงนัๅนปรียบสมือนวัตถุทางพศอยางนึง ดยทัไวเปลຌวผูຌหญิงมักจะ
ชินกับการสังกตุรูปรางละมีมุมมองกีไยวกับกายภาพของตัวองป็นพืๅนฐานอยูลຌว ซึไงพฤติกรรม
นีๅสามารถน าเปสูนิสัยการจຌองจับผิดรือนรางของตนองพืไอหาขຌอสีย ละหากยຌอนมอง฿นมุมกลับ
พฤติกรรมนีๅยังสามารถสงผลกระทบทีไท ารຌายดຌานจิต฿จของผูຌป็นหยืไอละท า฿หຌสียสุขภาพจิต จน
กิดความวิตกกังวลละรูຌสึกอับอาย฿นรูปรางของตนเดຌ  
 McKinley ละ Hyde (1996) เดຌระบุ 3 พฤติกรรม ซึไง฿ชຌป็นมาตรวัด Objectified 

body consciousness Scale (OBCS) ทีไสามารถน าเปสูการพัฒนาความคิดการรับรูຌตนสมือน
วัตถุ฿นพศหญิง พืไอ฿หຌขຌา฿จถึงมุมมอง฿นสายตาของผูຌอืไนตอรางกายตนละภาพลักษณ์฿นอุดมคติ
ของสังคมละวัฒนธรรม ดังนีๅ 

1. Self – Surveillance การฝງาส ารวจตรวจตรารูปรางลักษณะของตนราวกับสายตา
ผูຌอืไนมอง 

2. Body Shame ความรูຌสึกอับอาย฿นรางกายของตนทีไเมเดຌป็นเปตามคานิยมทีไสังคม
ก าหนด 
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3. Control-Beliefs ความชืไอทีไวาราสามารถควบคุมรางกายละภาพลักษณ์ของตน
฿หຌป็นเปตามบบผนละมาตราฐานทีไสังคมก าหนดเดຌ 

 Fredrickson ละ Robert (1997) กลาววา ผูຌหญิงป็นพศทีไ฿ส฿จกับรูปลักษณ์ของ
ตนองละมีความพยายามทีไจะปรับปรุงกຌเขรูปรางลักษณะของตน฿หຌป็นเปตามบรรทัดฐานละ
ความชอบทีไสังคมเดຌก าหนดขึๅน ดยกระบวนการรับรูຌตัวตนสมือนวัตถุนีๅ (Objectification 

Theoryี ป็นกระบวนการทีไกิดขึๅนจากความคิดภาย฿นตอการยอมรับความชืไอตามบริบทสังคม 

 ตามทีไนักปรัชญา Immanuel Kent ิ1797) เดຌกลาววา การรับรูຌตัวตนสมือนวัตถุมีผล
กีไยวนืไองกับการลดกียรติ฿นตัวบุคคล ดยมีความชืไอวา มนุษย์ควรมีคุณคา฿นตัวอง บุคคลควรมี
ความคารพตอความป็นมนุษย์ของบุคคลอืไนฉกชนทีไคารพตัวอง ตความคารพทีไผูຌหญิงเดຌรับ
นัๅนกลายป็นสิไงตรงขຌาม พราะ พวกธอถูกปฏิบัติชนดียวกับวัตถุ 

 Nussbaum (1995) กลาววา การมองหรือกระท าตอบุคคลสมือนวาป็นวัตถุ ดຌวยการ
ปฏิบัติตอสิไงหนึไง฿หຌสมือนป็นอีกสิไงหนึไง ละเดຌมีการสรຌางกรอบนวคิดการกระท าตอบุคคลเวຌ 7 

ประการดຌวยกัน ดังนีๅ 

1. Instrumentality การ฿ชຌป็นครืไองมือ กระท าตอบุคคลสมือนเม฿ชมนุษย์ตป็นวัตถุ
อยางนึงตามประสงค์ของผูຌ฿ชຌ 

2. Denial of autonomy ปฎิสธทีไจะปกครองตัวอง บุคคลทีไบกพรองละขาดอิสระ฿น
การตัดสิน฿จอง 

3. Inertness ความฉีไอยชา บุคคลทีไขาดศักยภาพ฿นการสดงออก 

4. Fungibility ความสามารถ฿นการทนทีไกับสิไงอืไน ชน มืไอบุคคลถูกวางต าหนงสลับ
กับวัตถ ุ

5. Violability ความฝืน฿จ คนทีไขาดความมัไนคง฿นความสัมพันธ์ระหวางบุคคลอืไน 

6. Ownership การถูกสดงความป็นจຌาของ การถูกกระท าดยบุคคลอืไนสมือนป็น
จຌาของสิไงหนึไงทีไสามารถซืๅอขายเดຌ 

7. Denial of subjectivity การถูกปฎิสธตัวตน มืไอประสบการณ์ละอารมณ์ของบุคคล
เมเดຌถูกน ามาป็นสาหตุทีไ฿หຌความสน฿จจากสังคม 

ตอมา Rea Langton (2009) เดຌมีการพิไมปัจจัยขຌาเปอีก 3 หัวขຌอพืไอ฿หຌครอบคลุม ดังนีๅ 

1. Reduction to body การปรับปรุงสรีระหรือสวนของอวัยวะของตัวอง ลดทอน฿หຌป็น
พียงรางกาย 
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2. Reduction to appearance การปรับปรุงรูปฉม กิดขึๅนมืไอคนมีการตัดสินดย
รูปลักษณ์ภายนอก 

3. Silencing เรຌสิทธิ์เรຌสียง กิดขึๅน฿นบุคคลทีไขาดความสามารถละอกาส฿นการพูด  

 ผูຌหญิงมักถูกตีความ฿หຌป็นพียงวัตถุภาย฿ตຌนวคิดบบสังคมชายป็น฿หญหรือผูຌชายป็น
ผูຌน ามีตพียงพศหญิงทานัๅน ทีไถูกทนทีไ฿หຌป็น บางสิไง มากกวาทีไจะป็น บางคน ผูຌหญิง
ถูกท า฿หຌสูญสียความป็นมนุษย์ละนีไคือนืๅอทຌของค าวาการปฏิบัติสมือนวัตถุ (Nussbaum, 

2000, 225) Fredrickson ละ Robert (1997) เดຌระบุวาการรับรูຌตัวตนสมือนวัตถุนัๅน สามารถ
กิดขึๅนเดຌ฿น 2 บริบทดຌวยกัน 

1. ความสัมพันธ์ระหวางบุคคลละการผชิญหนຌากับสังคม นับรวมเปถึงการทีไพศหญิงมัก
ถูกพศชายลวงละมิดทัๅงจากสายตาละวาจา ชน การถูกซวละถูกพศชายจຌองมอง
รางกาย 

2. การปิดรับสืไอ สืไอมักจะ฿หຌความสน฿จเปยังรือนรางของพศหญิง ฿นขณะดียวกันกใสรຌาง
ภาพผูຌหญิงกลุมปງาหมายทีไเมตอบสนองมุมมองของพศชายเปพรຌอมกัน 

 ภาพความสวยงามทีไนาหลง฿หลละมีสนห์ดึงดูด฿จของพศหญิงทีไถูกน าสนอผานสืไอนัๅน 
เดຌบิดบือนทัศนคติตอพศหญิง฿นงมุมอืไน โ ดยละลยคุณคาความป็นคนละคุณลักษณะ
ความสามารถดຌานอืไน โ เปสิๅน ผูຌหญิงทีไสวยตามบบพิมพ์นิยมเดຌรับการยกยองวา ดี ป็นทีไ
ยอมรับ฿นสังคม฿นขณะทีไผูຌหญิงทีไมีลักษณะดຌอยกวาถูกจัดเวຌ฿นต าหนงทีไตไ ากวา ซึไงสิไงหลานีๅลຌวน
ป็นตัวปรส าคัญทีไสงผลตอการรับรูຌตัวตนสมือนวัตถุ฿นพศหญิง มืไอผนวกนวคิดจากทฤษฎีทัๅง 

2 ทีไเดຌมีการกลาวมาขຌางตຌนทัๅง ทฤษฎีการปลูกฝัง ิCultivation Theory) ละ ทฤษฎีการรับรูຌตน
สมือนวัตถุ ิObjectification Theory) นัๅนอาจสังกตุเดຌวาสืไอป็นสวนประกอบหลักสวนนึงทีไท า
฿หຌคนกิดการรับรูຌละปลีไยนปลงมุมมองทัศนคติ ดยอาศัยการสพขຌอมูลผานสืไอรวมเปถึงปัจจัย
วดลຌอมดຌานสังคมละวัฒนธรรมทีไป็นตัวประมินคุณคา฿นตัวบุคคลคนนึงเดຌ 

การปลูกฝังความคิดการรับรูຌตัวสมือนวัตถุทีไผานสืไอ 

 ปัจจุบันมุมมองของสืไอทีไมีตอผูຌหญิงนัๅนยังคงทรกซึมนืๅอหาทีไปลูกฝังคานิยมรืไองความ
สวยละ฿หຌคุณคาความส าคัญกับความงามภายนอกอยูอยางตอนืไอง ดังจะหในเดຌตาม สืไอฆษณา 
รายการทรทัศน์ นิตยสาร MV หรือมຌกระทัไงสืไอซชีไยลมีดียทีไสามารถวัดรทติๅงเดຌจากการ
กดเลค์ละยอดผูຌติดตาม กใป็นตัวบอกอยางนึงวาสังคม฿หຌการยอมรับผูຌหญิงทีไมีหนຌาตา ผิวพรรณ
สวย รูปรางทีไดึงดูดทางพศ มากกวาผูຌหญิงหนຌาตาบຌาน โ ดยชิดชู฿หຌพวกธอหลานัๅนป็นนต
เอดอล ซึไงการปลูกฝังคานิยมทีไผานสืไอนัๅนถูกสนับสนุนดຌวยสังคม ท า฿หຌบุคคลรับรูຌตัวตนเดຌวาป็น
สวนหนึไงทีไเดຌรับการยอมรับละป็นทีไรัก  
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 การสัไงสมขຌอมูลจากสืไอทีไน าสนอภาพลักษณ์ของผูຌหญิงทีไ ผอม ขาว สวย ละ฿หຌ
ความรูຌสึกมีสนห์นัๅน เดຌปลูกฝังภาพเวຌ฿นหัวของผูຌชายหลาย โ คน฿หຌวาดภาพผูຌหญิง฿นอุดมคติของ
ตนเวຌวา ตຌองมีรูปรางทีไดี ผิวพรรณทีไดี ทานัๅนจึงจะลือกมาคบหาป็นฟน ป็นมของลูก จาก
การศึกษาของ อุน฿จ จียมบูรณะกุล (2547) ระบุวากลุมตัวอยางพศหญิง 3 ฿น 9 คน อยากลด
นๅ าหนักพืไอ฿หຌผูຌชายหันมาสน฿จ ดย฿หຌหตุผลวา ถຌาตัวองผอมจะมีคนมาชอบมากกวาตอนทีไอຌวน 
ละจากงานวิจัยของ นนนิตา ตัๅงเพบูรณ์ทรัพย์ ิ2553) พบวา ผูຌหญิงทีไอยากลดนๅ าหนักมีปัจจัย
หลักมาจากสาหตุพราะตຌองการทีไจะมีรูปรางหนຌาตา ตามบบคานิยมทีไสังคมก าหนด พืไอความ
มัไน฿จละป็นทีไยอมรับ฿นสังคม Becker ละคณะ (2002) เดຌมีการประมินผลการทดลอง
ผลกระทบจากสืไอทรทัศน์ตอทัศนคติการกินละพฤติกรรมของดใกวัยรุนหญิง฿นฟຂจิ หลังจากการ
ดูทรทัศน์ตอนืไองยาวนาน 3 ป 77% ของกลุมตัวอยางตใม฿จทีไจะลดนๅ าหนักพราะอยากมีรูปราง
ตามบบดาราตะวันตกดຌวยการท า฿หຌตัวองอาจียน 

 การวิคราะห์การสรຌางตัวตนของผูຌหญิงผานสืไอดยกลุมสตรีศึกษา (Women’s study 
group) ฿นงานของมใครใอบบีๅ ระบุวา ภาพของผูຌหญิงทีไถูกน ามาสนอผานสืไอนัๅนเม฿ชค ผูຌหญิง
ทีไป็นปุถุชนธรรมดา ตถูกสืไอนัๅนน ามาสกสรรปั้นตง฿หຌป็น ผูຌหญิง฿นอุดมคติ ซึไงเกลกิน
จริง ชน ผูຌหญิง฿นฆษณา ตຌองสวย ขาว มีสนห์ ดยสะทຌอนภาพความป็น วัตถุ หรือ สินคຌา 
ชนิดนึง (กาญจนา กຌวทพ, สมสุข หินวิมาน, 2551 : 617-618) ซึไงสนองความตຌองการ฿น
มุมมองของพศชาย ภาพรางกายของพศหญิงทีไมีสนห์ยຌายวน฿นสืไอฆษณากลายป็น ซใกซ์พืไอ
การบริภค สรຌางจุดขายพืไอ฿หຌคนจดจ า (อนชา ทองชัย, 2556) ดย กาญจนา กຌวทพ (2535) 

เดຌกลาวถึงลักษณะของการป็นจຌาของสืไอเวຌ฿นหนังสืไอ ภาพลักษณ์ของผูຌหญิง฿นสืไอมวลชน วาสืไอ
นัๅนถูกควบคุมดยกลุมชนชัๅนน า฿นสังคม (elite) ทีไป็นพศชายละนายทุนป็นหลัก   

 อารีย์ ธรรมครง ิ2555) เดຌศึกษาวาการปฏิบัติตอผูຌหญิงสมือนวัตถุทางพศดยสืไอนัๅน 
กิดจากสาหตุหลัก 2 ประการดังนีๅ 

1. มุมมองของพศชาย ละอ านาจภาย฿ตຌครงสรຌางความสัมพันธ์ทีไเมทาทียมกัน 

2. มุมมองของพศหญิง ทีไตีความตนองดย฿หຌความส าคัญกับปัจจัยภายนอก หรือทีไรียก
ปรากฎการณ์นีๅวา ผูຌหลง฿หล฿นตัวอง 

มุมมองของพศชายภาย฿ตຌครงสรຌางทีไเมทาทียม 

 ความเรຌสิทธิ์เรຌสียง (Silencing) ฿นพศหญิงตามนวคิดการกระท าตอบุคคลสมือนวัตถุ 
ประดใน฿นรืไองของสถานะของพศหญิงเม฿ชรืไอง฿หม ตป็นรืไองทีไถูกพูดถึงตัๅงตยุคสมัยกรีก ทีไ
ผูຌหญิงมักจะถูกจัดวางเวຌ฿นชนชัๅนทีไตไ าตຌอยดຌอยคา เมมีสิทธิ์มีสียง฿นสายตาของผูຌชาย ดังทีไนัก
ปรัชญาชืไอดังอยาง Aristotle ิ384-322 BEC) กลาววา ดใก ผูຌหญิง ทาส เมถูกนับวาป็นพลมือง 
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พราะคุณธรรมเมพียงพอ พลมืองทานัๅนทีไมีสิทธิ์รวมทางการมืองของกรีกเดຌ ทัๅงนีๅพราะมีความ
ชืไอวาผูຌหญิงเมมีศักยภาพ เมมีความป็นผูຌน าป็นเดຌคผูຌตามทานัๅน ิAristotle, อຌาง฿น Code, 

2003) ละ การทีไพศหญิงถูกปฎิสธตัวตน (Denial of subjectivity) ดยทีไสังคมเมคอย฿หຌความ
สน฿จ฿นสิทธิของผูຌหญิงมากทาผูຌชาย ซึไงผูຌชายถือวาตนป็นผูຌน าอารยธรรมละป็นจุดศูนย์กลาง
ของลก ดย฿นประวัติศาสตร์มีการกลาวถึงการทีไ พศหญิงถูกสดงความป็นจຌาของ 

(Ownership) ดยพศชาย฿นฐานะทรัพย์สินละสมบัติทีไสามารถซืๅอขายเดຌอีกดຌวย ิKhom, 

2007, 3) หากผูຌหญิงตຌองการทีไจะป็นสวนหนึไงของสังคม พวกธอตຌองยอมรับการสดงตัวตน฿น
สถานะของ วัตถุทางพศ ทานัๅนถึงจะเดຌรับการยอมรับภาย฿ตຌบรรทัดฐานของสังคมทีไมีพศชาย
ป็นตัวก าหนด (Lee, 1994, 343-362) ความคิดหลานีๅเดຌถูกถายทอดผานวัฒนธรรมละสังคมสง
ตอจากรุนนึงเปยังอีกรุนนึง ละถูกกรัไนกรองพืไอน าสนอผานสืไอ ดย  MacKiknon ละ 
Dworkin ิ1988, 264) เดຌ฿หຌค านิยามวาสืไอทีไสดงออกรืไองการกดขีไพศหญิงผานภาพละค าพูด 
คือ สืไอกระตุຌนอารมณ์ทางพศ  ทีไสดงออกชัดจนวาธรรมชาติของพศหญิง มีเวຌพืไอติมตใมความ
฿ครของพศชายละ ป็นครืไองมือ (Instrumentality) กระตุຌนรຌาอารมณ์ทางพศ ดยมองวาพศ
หญิงป็นสิไงของหรือป็นผูຌทีไถูกกระท า ดยมีฝຆายชายป็นผูຌสพละครอบครอง (MacKinnon, 

1987, 176) 

 Smolak ละ Murnen (2011) กลาววา บริบทหลานีๅหลอหลอมขัดกลาลักษณะพศ
หญิง฿นสังคม พืไอ฿หຌธอเดຌรับการยอมรับวาป็นปกติ ละมีพืๅนทีไยืนอยู฿นสังคมเดຌ  ดยพวกธอ
คาดหวังการตอบสนองตามบรรทัดฐานของสังคม พศชายถูกวางงืไอนเข฿หຌมองหาผูຌหญิงทีไอยู
ภาย฿ตຌค าจ ากัดความของค าวา Sexy ละพศหญิงถูกวางงืไอนเข฿หຌมองหาผูຌชายทีไมีมุมมองตอ
พศหญิงทีไ Sexy ฿นทางอีรติค ละนีไคือ หนึไงสิไงทีไถูกกก าหนดดຌวยมุมมองของพศชายซึไงสงผล
ตอการรับรูຌตัวตนสมือนวัตถุ฿นพศหญิง ิMacKinnon, 1989) 

มุมมองของพศหญิงกับการหลง฿หล฿นตัวอง 

 ปัจจุบันสืไอมีการน าสนอภาพละนืๅอหาทีไสงสริม฿หຌผูຌหญิงมองตัวอง฿นฐานะของสิไงทีไถูก
ปราถนาซึไงมันกลายป็นการหลอหลอมความคิดละทัศนคติทางอຌอม฿หຌผูຌหญิงหลงตัวอง  ละนีไ
ป็นสาหตุ฿หຌผูຌหญิงผลักดันตัวอง฿หຌกลายป็นวัตถุดຌวยชนกัน อารีย์ ธรรมครง ิ2555) เดຌ฿หຌ
ความหมายของการหลง฿หล฿นตัวองของพศหญิงวา คือการทีไ ผูຌหญิงมักจะ฿ส฿จลักษณะภายนอก 
ชน รูปราง นๅ าหนัก หนຌาตา สืๅอผຌาของตัวอง฿หຌดูดีอยูสมอ ดຌวยมีหตุผลทีไทຌจริง คือ พืไอ
ตຌองการ฿หຌคนอืไน ิพศชายี ชืไนชม ซึไงผูຌทีไหลงเหล฿นตัวอง สามารถสรຌางตัวตน฿หຌกลายป็นคน
ปลกหนຌาผานมุมมองของผูຌอืไนเดຌ ิBeauvoir, 1949, 375) ละจุดนีๅองสะทຌอน฿หຌหในวาพศ
หญิง ปฎิสธทีไจะปกครองตัวอง (Denial of autonomy) ดยการยอมรับอาทัศนคติของผูຌอืไนมา
พืไอป็นมาตรฐานวัดตัดสินวาควรหรือเมควรท าอะเรตอรางกายของตนอง ซึไงป็นมูลหตุจูง฿จ฿หຌ
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มีการปรับปรุงสรีระ (Reduction to body) หรือ ปลีไยนปลงรูปฉมของตน (Reduction to 

appearance) พียงพืไอจะ฿หຌผูຌอืไนชืไนชม Bartky (1990, 131-132) กลาววา พศหญิง฿ชຌทัศนคติ
ของผูຌอืไน ิพศชายี ป็นบรรทัดฐานละรียนรูຌทีไจะ฿หຌคุณคาตัวองจากรูปกายภายนอก ดยพศ
หญิง฿ชຌรางกายของตัวอง฿หຌป็นหมือนชนสิไงทีไคนอืไนมอง ซึไง฿นอีกงมุมนึง Beauvoir ละ 
Bartky เดຌกลาวเวຌวา ผูຌหญิงทีไหลง฿หล฿นรือนรางของตัวองละยินยอมทีไจะปຂดผยรางกายผาน
สืไอทีไกระตุຌนอารมณ์ทางพศนัๅน มีจุดประสงค์คือตຌองการ฿หຌคนอืไนมองธอ฿นฐานะนักสดงละ฿หຌ
ความสน฿จ฿นผลงาน ซึไงท า฿หຌผูຌหญิงถูกตีคาวาป็นวัตถุทางพศดยทีไเมรูຌตัว 

 อยางเรกใดีเมวา฿นยุคสมัยเหน ผูຌหญิงมีการสดงตัวตนทางสังคมผานการ฿ชຌความสวยงาม
ป็นครืไองมือ (Instrumentality) ฿นรูปบบตาง โ กัน เมวาจะป็น งามอยางกุลสตรี นารักบบ
฿ส โ หรือ สวยบบซใกซีไ ซึไงอาจกลาวเดຌวา ขึๅนชืไอวาป็นผูຌหญิงลຌวเมวาจะอยู฿นกระสสังคม
หรือบริบทบบเหน กใลຌวนอยากมีตัวตนละป็นทีไยอมรับทางสังคม฿นรืไองของความสวยงาม
ชนดียวกันทัๅงนัๅน ดยมีสืไอป็นตัวปลูกฝังละสนับสนุนความชืไอทีไวาความสวยป็นพลังละ
หนทางหงความส ารใจ฿นดຌานตาง โ ฿นขณะดียวกันกใฝังความคิด฿นดຌานลบกีไยวกับรูปลักษณ์ทีไ
เมป็นทีไพึงปราถนาของสังคมเปดຌวย 

ผูຌหญิงกับการสพสืไอ: กับดักความงาม ทีไผูຌหญิงเมคยดิๅนหลุด 

 Davis (1995) กลาววา ความงามป็นสิไงจ าป็นซึไงก าหนดเวຌ฿หຌคูกับผูຌหญิง ละควรคาก
การทุมทงิน วลา หรือ มຌตความจใบปวด฿นชีวิตพืไอลกมา ค ากลาวนีๅสะทຌอนความป็นจริงทีไ
นาศรຌา วาหากคุณกิดป็นผูຌหญิงคุณตຌองสวยละนัไนคือหนຌาทีไ มีการศึกษาทีไนาสน฿จของ Naomi 

wolf (2002) ทีไท ากับผูຌหญิงอมริกาจ านวน 33,000 คน ชีๅ฿หຌหในวามຌต฿นกลุมของผูຌหญิงทีไ
ประสบความส ารใจสูง ทัๅงสวย มีสนห์ กงละมีอ านาจ กใยังมีชีวิตทีไถูกปຂดซอนง าอาเวຌ 
(Underlife) ดຌวยนวคิดทีไฝังหัวรืไองความสวยงาม ซึไงท าลายอิสรภาพทางความคิดของผูຌหญิงอง 
ท า฿หຌผูຌหญิงรูຌสึกหมกมุนกับรางกาย กลียดตัวอง กลัวก ละเมพอ฿จ฿นรางกายของตัวอง กลัว
สูญสียความงามตามบริบทสังคม ละดຌวยคานิยมความงาม฿นมุมมองของพศชายทีไถูกปลูกฝังเวຌ
฿นหัวของผูຌบริภคดยฝมือของนักฆษณาละนักสืไอสารการตลาด ทีไสรຌางภาพ฿หຌหในความ
ตกตางบบชัดจนระหวางความสวยงาม฿นอุดมคติกับความเมสวยเมป็นทีไปราถนา ชน ความ
ขาวทีไจิดจรัสกวาความด า ความผอมพรียวทีไดึงดูดพศชายเดຌมากกวาความอຌวน ความสด฿สของ
ความออนยาว์กับความกละความนากลียด ซึไงสงผลกระทบเปยังจิต฿จท า฿หຌผูຌหญิงบางคนกิด
ความกลัว ละความรูຌสึกผิดกับตัวอง฿นทีไสุด 

  จากงานวิจัยของ Horward Lavine ละคณะ (1999) พบวา ผูຌหญิงทีไดูฆษณาทีไมีการ
น าสนอภาพลักษณ์ทางพศบอย (Heavy viewer) จะมองวาตัวองอຌวนมากกวาผูຌหญิงทีไเมเดຌดู
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ฆษณา ิLight viewer) ซึไงอาจวิคราะห์เดຌวา ยิไงผูຌหญิงมีการสพสืไอฆษณาทีไกีไยวกับความ
สวยงามหรือสดงภาพลักษณ์ทางพศมากทา฿ด กใยิไงตอกยๅ ามุมมองดຌานความงาม฿นอุดมคติ฿หຌฝัง
นนมากขึๅนทานัๅน ซึไงสอดคลຌองกับทฤษฎีการปลูกฝัง ิCultivation Theory) การสัไงสมขຌอมูล
จากสืไอสงผลกระทบดยตรงตออารมณ์ ละจากการกระตุຌนความคิดนีไองท า฿หຌผูຌหญิงหลาย โ คน
หันมาตรวจตรารางกายของตน (Self – Surveillance) ละกิดความกังวล (Body Shame) อับ
อาย฿นรางกายทีไเมพอร์ฟกหมือนอยางภาพผูຌหญิงทีไถูกน าสนอ฿นสืไอ ท า฿หຌพวกธอหลานัๅน
พรຌอมทีไจะปฏิสธตัวตนทีไทຌจริงพืไอขຌาสูความงามตามบริบทสังคมทีไเมมีอยูจริง (Control-

Beliefs) ดยยึดถืออาขຌอมูลทีไเดຌรับจากลกทีไผานสืไอนัๅน ิmass mediated world) ฿หຌป็นความ
จริงของตน (Reality) ซึไงสอดคลຌองกับทีไ นนนิตา ตัๅงเพบูรณ์ทรัพย์ (2553) เดຌกลาววา พศหญิง
รียนรูຌ ความป็นจริง จากสืไอวาตຌองสวยทานัๅนถึงจะมีคุณคา การตอกยๅ ามุมมองดຌานความสวย
฿นสืไอฆษณานัๅนเดຌสงผลกระทบละลดทอนคุณคาความป็นคนของกลุมคนทีไมีลักษณะ อຌวน  ด า 
ละ ก ซึไงภาพทีไถูกน าสนอ฿นสืไอมักจะป็นผูຌหญิง ท า฿หຌคนกลุมนีๅตຌองตกป็นจ าลยของสังคม 
ดยสืไอมักจะน าสนอภาพ฿หຌป็นเป฿นทางตลกขบขัน หรือเมกใถูกวางเวຌ฿นต าหนงปรียบทียบ฿หຌ
ป็นจุดทีไเมปราถนาของสังคม ดย฿นขณะดียวกันสืไอกใยืไนความปราถนาดีดຌวยการน าสนออกาส
฿หຌคนกลุมนีๅเดຌตะกียกตะกายพืไอกลับขຌาสูสังคม ดຌวยการน าสนอสินคຌาละบริการพืไอกຌเข
ปัญหาความงาม ชน ลชัไนตัวขาว ครีมหนຌาดຌ ง อาหารสริมลดความอຌวน หรือมຌตการ
ศัลยกรรมซึไงป็นทางออกทีไรวดรใวทีไสุด ประกอบกับการสืไอสารทีไเรຌพรมดนละรวดรใว฿น
ปัจจุบัน ท า฿หຌสามารถสงตอภาพความงามของผูຌหญิงจากซีกลกหนึไงมายังอีกซีกลกนึง ซึไง
กอ฿หຌกิดความคุຌนชินทีไจะปรียบทียบตัวองกับผูຌหญิงทีไสืไอน าสนอ จนกิดอาการวิตกละตຌองหัน
เปพึไงมีดหมอ (ยุภาพร ขจรกศล, 2556) ฿นการปรับปรุงสรีระ (Reduction to body) หรือ 
ปลีไยนปลงรูปฉมของตน (Reduction to appearance) พืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จทีไจะมีชีวิตอยู
ตอเดຌ฿นสังคมอยางป็นปกติสุข 

การยอมรับศัลยกรรม: หนทางสูความงามบบธรรมชาติทีไบิดบือนความป็นจริง 

 ปัจจุบันมนุษย์สามารถลบขຌอจ ากัดทางกายภาพ฿นรืไองของรูปรางหนຌาตาละสรຌางรูปราง
฿นอุดมคติเดຌดຌวยความกຌาวหนຌาของวิทยาศาสตร์การพทย์ผานภาพลักษณ์ความงามดຌวยการ
ศัลยกรรมทีไครอบง าความคิดของผูຌหญิงทีไขาดความมัไน฿จ฿นรางกายละภาพลักษณ์ของตน 

 ฿นงานวิจัยของ Henderson-King ละ Henderson-King (2005) เดຌศึกษา
ความสัมพันธ์ของการยอมรับศัลยกรรม฿นพศหญิงทีไมีการรับรูຌตนสมือนวัตถุ ดย฿ชຌมาตรวัด 
Objectified body consciousness Scale (OBCS) ของ McKinley ละ Hyde (1996) ซึไง
พบวาผูຌหญิงทีไมีความรูຌสึกอับอาย฿นรูปรางหนຌาตาของตัวองมีนวนຌมทีไจะท าศัลยกรรมมากกวา
ผูຌหญิงทีไรูຌสึกฉย โ ละเมมีความกังวลตอรูปรางของตน ซึไงสอดคลຌองกับผลการวิจัยของ 
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Calogero ละคณะ (2010) ทีไมีการท าการศึกษาดย฿ชຌมาตรวัด OBCS ชนดียวกัน฿นนักศึกษา
หญิงชาวอังกฤษ ดยผลการวิจัยการรับรูຌตนสมือนวัตถุนัๅนสามารถท านายอนาคตตอการ
ท าศัลยกรรมเดຌป็นอยางดี ซึไงผลการวิจัยระบุวา การส ารวจรางกาย การอับอาย฿นภาพลักษณ์ 
ละการจูง฿จทางสังคมป็นมูลหตุส าคัญทีไจูง฿จ฿หຌคนมีการท าศัลยกรรม นอกจากนีๅยังมีงานวิจัย
ของ Roger Scruton (2009) ทีไระบุถึงรงจูง฿จทีไท า฿หຌพศหญิงอยากศัลยกรรม นัไนกใคือ ความเม
พอ฿จ฿นรางกายของตน นืไองจากผูຌหญิงเมเดຌมีการตัดสินภาพลักษณ์ผานกระจกทีไสองตน ตมีการ
ตัดสินจากสายตาของผูຌอืไนละสืไอมวลชนมากกวา 

 ฿นขณะดียวกันสังคมกใเดຌท าหนຌาทีไตัๅงกฏกณฑ์ละนิยามรืไองของความงาม ซึไงถูก
ถายทอดมายังผูຌหญิง ดยมีสืไอทีไสรຌางกรอบนวคิดวาความสวยงาม คือ คุณคาละการป็นทีไ
ยอมรับของสังคม พรຌอมทัๅงกระตุຌนจิตส านึก฿หຌผูຌหญิงกิดความหลง฿นรูปฉมทีไป็นภาพลวงตา 
มัลลิกา มัลติก (2544) กลาววา การท าศัลยกรรมเดຌครอบง า฿หຌพศหญิงคิดวา ความสวยงามมีคา
ทากับความดีทีไผูຌหญิงสามารถกระท าเดຌพืไอ฿หຌป็นเปตามบรรทัดฐานของสังคม ละการ
ศัลยกรรมกใป็นการสรຌางอัตลักษณ์หรือตัวตน฿หม฿หຌผูຌหญิงรวมเปถึงป็นการสรຌางทุนทางกายภาพ
อีกดຌวย ละผูຌหญิงตຌองการท าศัลยกรรมกใพืไอตຌองการชิดชูคุณคาของตัวอง ละป็นการสรຌาง
ภาพลักษณ์อารยะตะวันตก ต฿นปัจจุบันวิวัฒนาการความสวยตามกระสนิยมบบตะวันตกริไม
จืดจางเป ดยสังคมเทย฿นปัจจุบันนิยมผูຌหญิงทีไมีลักษณะ ผอม ขาว หมือนสาวกาหลี ซึไงมีสาหตุ
จากการขຌามาของกระส Korean Wave ทีไป็นปรากฏการณ์กาหลีฟวอร์฿นเทย ดยริไมตຌนจาก
ละครซีไรีไย์ทีไน าสนอรืไองของอาหาร ละสงผลขยายมาถึงตลาดพลง ดยมุงนຌนการสรຌางความ
คลัไงเคลຌ฿นตัวศิลปຂน (จิราพร พใงจันทร์, 2552)   

 จากผลงานวิจัยของ ชุติมา ชุณหกาญจน์ (2550) ท า฿หຌหในวาสืไอบันทิงกาหลีมีการ
สอดทรกวิถีชีวิตละพฤติกรรมการท าศัลยกรรมทีไปຂดผยดดดนผานตัวดารานักสดงนักรຌอง 
ซึไงป็นการ฿ชຌบุคคลทีไมีชืไอสียงขຌามาบอกลาละรับรองผลลัพท์จากการท าศัลยกรรม ซึไงตกตาง
จากความคิดบบกระสหลัก (Mainstreaming) ฿นสมัยกอนทีไการท าศัลยกรรมป็นรืไองทีไมักเม
ปຂดผย สงผล฿หຌวัยรุนเทยทีไมีการปຂดรับสืไอบันทิงกาหลีบบมาก (Heavy viewer) นัๅนปลีไยน
ทัศนคติตอการศัลยกรรมเปอยางสิๅนชิง ดังจะหในเดຌจากผลงานวิจัยของยุภาพร ขจรกศล (2556) 
ทีไชีๅ฿หຌหในความสัมพันธ์ของการปຂดรับสืไอละการศัลยกรรมทีไป็นเป฿นทางบวก ซึไงสอดรับกับ
ผลงานวิจัยของ ปรัชญาพร ทองกลีๅยง  (2553) ทีไระบุวา ปริมาณการปຂดรับสืไอกาหลีทีไมากมีผล
ตอการยอมรับรูปบบความสวยงามบบกาหลีมากดຌวยชนกัน นอกจากนีๅ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅยังตัๅง
ขຌอสังกตุทีไนาสน฿จกีไยวกับความหมายของความงามบบกาหลีทีไบอกวาป็นความงามบบ
ธรรมชาติ ซึไงทຌจริงลຌวลักษณะความงามบบกาหลีทีไมีความป็นธรรมชาตินัๅนป็นความงามทีไ
ถูกสรຌางขึๅนละเม฿ชของจริง สอดคลຌองกับความหในของ วิสาขา ทียมลม (2558) ทีไกลาววาความ
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สวยงามบบกาหลีเมเดຌกิดขึๅนองตามธรรมชาติตป็นสิไงทีไถูกมนุษย์สรຌางขึๅน ซึไงป็นมายาคติทีไ
ถูกถายทอดผานวัฒนธรรม ดยมีสืไอมวลชนสถาบันทีไครอบง าดຌวยพศชายป็นปัจจัยส าคัญ ละ
ดຌวยกลยุทธของนักฆษณาละนักสืไอสารการตลาด ทีไสรຌางทัศนคติ฿หຌชืไอวา ความงามบบกาหลี
ป็นความงามทีไออกบบเดຌ ซึไงป็นความพึงพอ฿จจากการจใบ ดยเมสนกับค าวาสวยดຌวยมีดหมอ
ตอยาง฿ด ท า฿หຌผูຌหญิงตຌองตกป็นหยืไอ ป็นทาสความงาม วิตกกังวล จใบปวดกับความเม
สมบูรณ์บบ  

 การทีไผูຌหญิงรับอาวัฒนธรรมความชืไอจากสืไอกาหลีขຌามาอยู฿นความคิดจนมีการปรับตัว
ตามทัศนคติทีไสืไอน าสนอ ป็นผล฿หຌผูຌหญิงยินยอมพรຌอม฿จทีไจะจใบตัว ยอมปรับปรุงรูปฉม
พียงพอ฿หຌเดຌมาซึไงความงามตามธรรมชาติบบกาหลี ดยยินดีสยบ฿หຌกับอ านาจความสวยดຌวย
การดินทางขຌาสูคมมีดหมอพืไอทีไจะสวยทางลัด ละเดຌมาซึไงความงามตามธรรมชาติทีไ เม฿ชของ
จริงตป็นสิไงทีไ สังคมยอมรับ  

บทสรุปอภิปรายผลละขຌอสนอนะ 

 สืไอท าหนຌาทีไส าคัญ฿นการกระตุຌนรຌาความคิด฿หຌผูຌหญิงหันมามองตัวอง (Self – 

Surveillance) ดยมีการปรียบทียบตัวองกับผูຌหญิง฿นสืไอจนกิดความกังวล (Body Shame) ฿น
รางกายตนอง พรຌอมทัๅงสนับสนุน฿หຌพศหญิงมีการรับรูຌตนสมือนวัตถุดยยืไนขຌอสนอหรือ
ทางออกพืไอขจัดปัญหาความงามซึไงป็นสีๅยนหนามชีวิตของพศหญิง฿หຌหมดเป (Control-

Beliefs) รวมเปถึงปลูกฝังทัศนคติความชืไอรืไองความงามละการยอมรับทางสังคม จนป็น
มูลหตุส าคัญทีไจูง฿จ฿หຌผูຌกิดหญิงตຌองการ ปรับปรุงสรีระ (Reduction to body) หรือ 
ปลีไยนปลงรูปฉมของตน (Reduction to appearance) ตามนวคิดการกระท าตอบุคคล
สมือนวัตถุ ซึไงน าเปสูการศัลยกรรรมพืไอพิไมติมจุดดนปรับลดจุดดຌอยเปดยปริยาย 

 อยางเรกใตาม฿นปัจจุบันดຌวยสังคมทีไมีการปຂดกวຌางมากขึๅน การท า฿หຌสังคมยอมรับเม
จ าป็นตຌองพึไงพิงคความสวยงามตพียงอยางดียว หากมองเปถึงรืไองของศักยภาพทีไอยูภาย฿น
ตัวพศหญิง฿นดຌานอืไน โ กใสามารถสรຌาง฿หຌป็นจุดขายทีไสังคมยอมรับเดຌชนกัน ความสวยงามอาจ
ป็นสวนหนึไงทีไจ าป็น฿นฐานะทีไกิดมาป็นผูຌหญิง ตหากผูຌหญิงยังคงมุงทีไจะปรับปรุงครูปกาย
ภายนอกตพียงดียว ดยเมยอมพัฒนาความคิด฿นรืไองคุณคาของตนอง฿นดຌานอืไน โ ลย 
ผูຌหญิงกใจะมีต าหนงอยูทีไคการป็น วัตถุทางพศ ของสังคมหมือนชนทีไป็นมา   
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